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 ملّخص الدراسة

ومؤثر شاقمرضوهوالعامليفاملنتشرةاألمراضمنالكلويالقصورإن مرض      

ل الكلوي عدة عالجه يكون  بالغسيو؛ واالجتماعيةالنفسيةوحياتهاملريضصحةعلى

 أوقات الصالة ، ااملريض خالهل  ، يدرك اعاتمرات يف األسبوع ، املرة الواحدة تستغرق عدة س

 جاءومن هنا ،  يةولالُك تنقيةبسبب ال ن عدمهم حكم  نقض الوضوءفاستلزم األمر بيان 

مبحثني ه فى الوضوء فى مقدمة ومتهيد والبحث حتت عنوان : القصور الُكلوّي عالجه وأثر

بيان و،  صور الكلوىريض القالفقهية املتعلقة مب األحكام وخامتة ، ومتثل هدفه فى بيان

 . ألعذارسالمية ورفقها بأصحاب امساحة الشريعة اإل

ائي التحليلي املنهج االستقر منهانهج ، اقتضت طبيعة البحث اتباع أكثر من مهذا وقد 

املصادر و بعض اإلحصائياتذلك باستقراء و واملنهج االستنباطي واملنهج اإلحصائي، 

ء واألدلة عرض املسائل الفقهية مع بيان اآلراو، واملراجع  املتعلقة مبوضوع البحث 

    . واملناقشات والردود

 صيات .البحث فى خامتته إىل عدة نتائج وتو وقد خلص

 



 

 

 فمن أهم النتائج: 

سع وبذل غاية كلفني، وتفتقر إىل استفراغ الوأن النوازل املستجدة مسائل تتعلق بأفعال امل-1

 اجلهد يف استنباط حكمها وإدراك مأخذها.

م تدارك عالجه املنتشرة يف وقتنا احلاضر وعد ُيعد من األمراض يأن مرض القصور الكلو-2

 . يؤدي حبياة املريض إىل اهلالك

 ومن أهم التوصيات:

 لعمل على تقليل انتشارها.السعي إىل التوعية باألمراض املختلفة، وا - 1

 د.وات واملساجإلعالم املسموعة واملرئية، والندعن طريق وسائل ا ينشر الوعي الوقائ  - 2

الوقت واجلهد  ، لتوفرييت الغسيل الكلومناشدة السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدا - 3

 . على املرضى الذين يعانون من مرض قصور الكلى

  آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيو                                               

الغسيل الربيتوني. –التنقية الدموية  –الُكلية  – رالقصو-النوازل الكلمات املفتاحية:



 

 

 Contemporary medical issues: Renal 

insufficiency, its treatment, and its effect on 

ablution "A comparative medical jurisprudence 

study."

 elsaida Abdul Moneim Abdo Al Burai 

 

Abstract: 
Renal insufficiency is one of the diseases prevalent in the world, 

and it is an arduous disease that affects the patient's health and his 

psychological and social life And its treatment is through dialysis 

several times a week, one time that takes several hours, during which 

the patient realizes the times of prayer, so it was necessary to clarify 

the ruling on whether or not to abstain from ablution due to renal 

purification, and from here came the research under the title: Renal 

impairment, its treatment and its effect on ablution in an introduction, 

preparation and two studies In conclusion, his aim was to clarify the 

jurisprudential rulings related to the patient with renal insufficiency, 

and to demonstrate the tolerance of Islamic law and its 

companionship with those who have excuses. 

 The nature of the research necessitated the adoption of more than 

one approach, including the inductive analytical approach, deductive 

approach, and statistical approach, by extrapolating some statistics, 

sources and references related to the research topic, and presenting 

the jurisprudential issues with a statement of opinions, evidence, 

discussions and responses. 
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The research concluded in its conclusion to several results and 

recommendations. 

 Among the most important results: 

1 - That the new calamities are issues related to the actions of 

those charged, and they lack emptying of the capacity and exerting 

the utmost effort in deriving its judgment and realizing its 

implications. 

2- Kidney failure is one of the prevalent diseases today, and 

failure to correct it leads the patient’s life to death 

Among the most important recommendations: 

1 - Seeking awareness of various diseases, and working to reduce 

their spread. 

2 - Spreading preventive awareness through the audio-visual 

media, seminars and mosques. 

3 - Appealing to the health authorities to increase the number of 

dialysis units, to save time and effort for patients suffering from 

kidney failure disease. 
                                               And Praise be to Allah, the Lord of the 

Worlds :   



 

 

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني وأشهه د أإ هلإ هإ اهلل وهدال إ ك ل لإ وأشهه د أد اههمد ا دمد   دال 

 آلإ وصح إ والم  تسلمام كثريا،،،  وبعد:وراولإ الل م صل والم وبارك  لمإ و ىل 

فقد اتسمت ك عة اإِلاالم بالكامل والعموم والشمول واخللود؛ همث اشتملت  ىل قوا د 

رشع  ستجدات والنوازل ألهكام ال ضاع كل امل صف باملرو ة،  مكن من خالهلا اخ وم ادئ  امة تت

 احلنمف .

ستجدات والنوازل الط مة:  الج مر صور الكلوي بام  عرف بالتنقمة ومن بني هذال امل ض الق

ة لتنقمة دم املر ض من األمالح والسههموم التت تكاكم فمإ  تمجة لعدم  مَّ الكلو ة ؛  وهى  ملّمة ط ِّ

تأثر ط ارة  ناتج  ن ذلل ، وخالل  ملمة التنقمة هذال ت قدرة الُكىل  ىل التخلص من ا ومن ال ول ال

د الوضوء يف بعض احلاإت مما ااتلزم األمر بماد األهكام املر ض وإ  تمكن من أداء الصالة هإ بع

 الرش مة املكت ة  ىل  الج هذا املرض .

درااههة فق مة  "هلذا : جاء ال حث حتت  نواد : القصههور الكلوي  الجإ وأثرال ا الوضههوء

 "ط مة مقار إ

قة بإ ، ل ماد ق مة املتعلو ظراً ألمهمة املوضوع، وتعلقإ بفر ضة الصالة ، كاد إبد من بحث األهكام الف

 اامهة الرش عة اإلاالممة ورفق ا بأصحاب األ ذار، وأداء الع ادة  ىل الوجإ الصحمح .

 الكلمات الداللية:

 .الرب توين الغسمل – الدمو ة التنقمة – الُكلمة –القصور  -النوازل

  



 

 

 أسباب اختيار املوضوع:

اؤاهلم يف بعض  -1 ضمة و شاهدة بعض احلاإت املر سمل الكلويم  األهكام املكت ة  ىل الغ

 والتت من بمن ا املسائل التت تضمن ا ال حث.

 أمهمة املوضوع، و ظمم الفائدة العلممة املكت ة  ىل بحثإ لتعلقإ بفر ضة الصالة. -2

بالع ادات من أهم املسههتجدات التت  ي أد  ظ ر فم ا احلكم  -3 قة  درااهههة النوازل املتعل

 هتم  ىل الوجإ الصحمح.الرش ت لمؤدي الناس   ادا

 هاجة املوضوع هىل حتر ر كثري من مسائلإ ودراات ا، وبماد احلكم الرش ت فم ا.  -4

تظل متفرقة بني الكتي واملجالت العلممة، مما  -وهد ُبِحَثْت  -أدَّ كثرًيا من  وازل الط ارة  -5

 حتتاج معإ هىل مجع وتألمف وحتر ر، ومَجُْع املتفرق من مقاصد التألمف.

بحث النوازل ودراات ا من أبواب هفظ الرش عة، وبماد صالهمت ا لكل زماد ومكاد، أّد  -6

ة.  وهو من املقاصد الرّش مة امل مَّ

اإلا ام يف بحث القضا ا الفق مة ذات الصلة بواقع احلماة املعارصة، واد احلاجة يف املكت ة  -7

 الفق مة.

 إشكالية البحث:

الُقصور الُكلوي ، وذلل هسي  ههصائمات من األمراض التت ا ترشت بشكل ك ري: مرض 

اهها ة  12،  كام  قيضهه مر ض الفشههل الكلوي 2111 ام  «WHO»منظمة الصههحة العاملمة 

 )1(.اا ة انو ًا  ىل أج زة الغسمل 576أي  حو « مرات 3»أا و مًا 

                                                           

ا اب 1 (( رص ني..  حتل املركز الههههمن مقال بعنواد : )أمراض الكىل رابع أ  املماً يف معدإت الوفاة..  12وفاة امل

صابة.. وتناول األطعمة الغنمة باأللماف وكب املماال بكثرة للوقا ة    سكر أهم أاه اب اإل التلوث واملخلالت وال



 

 

شد دة  ىل هؤإء املرىض يف بعض التكالمف  شقة  مثل أداء  ةالشررررررر   وهبذا  كود هناك م

الصلوات وأهكام الط ارة وغري ذلل، ومن هنا كا ت احلاجة مااة لرفع احلرج  ن م والتمسري  لم م 

 وفق أاس الرش عة اإلاالممة ومقاصدها، وهذا ما امتضمنإ ال حث هد شاء اهلل تعاىل .

 تساؤالت البحث:

 ؟ من ا:بناء  ىل اإلشكالمة السابقة فإد ال حث  مي  ىل  دد من  التساؤإت 

 ما مف وم القصور الكلوي؟   -1

 ما وظائف الُكلمة ؟ وما أ واع  الج القصور الكلوي؟  -2

 ما أثر التنقمة الدمو ة يف الوضوء ؟ -3

 ما أثر التنقمة الربوتو مة يف الوضوء ؟ -4

 أهداف البحث :

 يف ضوء اشكالمة ال حث وتساؤإتإ تتحدد أهدافإ وهى كثرية من ا ما  ىل:

 القصور الكلوي ومعرفة أ واع  الجإ .ه ضاح مف وم  - 1

 احلاجة هىل مجع املسائل الفق مة وبماد األهكام املتصلة هبذا املوضوع. - 2

 وجود  وازل معارصة مرت طة باملوضوع مما  تطلي بحث ا ودراات ا. - 3

ألثر  الج القصور الكلوي يف الوضوء؛ لمؤدي املكلف   ادتإ  الشررررر   هظ ار احلكم  -4

 الصحمح.  ىل الوجإ

سائل التت  - 5 شل الكلوي، وأهنا من امل سائل املتعلقة بمر ض الف هظ ار جا ي الرمحة يف امل

  سع األمة تعدد اإجت ادات فم ا أخذًا بم دأ التمسري ورفع احلرج.

                                                           

قع  ملو خول  ىل ا لد تار و ا مة اإ ك ت :  ل لدو مات ا لو ع مل كة ا  21/12/2112منشهههور  ىل شههه 

 lk22/515122.com/story/7https://www.youm 
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 منهج البحث: 

حث ات اع أكثر من من ج ، عة ال  من ا املن ج اإاههتقرائت التحلمو واملن ج  اقتضهههت ط م

صادر واملراجع  املتعلقة  صائمات وامل اتقراء بعض اإله صائت،  وذلل با اتن اطت واملن ج اإله اإ

 بموضوع ال حث ، و رض املسائل الفق مة مع بماد اآلراء واألدلة واملناقشات والردود.

  :الدراسات السابقة

فت ال اهثة  ىل  دد من الدرااات السابقة كل ا حتاول أد تربهن باإاتقراء هول هذا املوضوع  وق

 ىل أد اإلاههالم اهه ق غريال من األد اد واملذاهي املختلفة يف التأكمد  ىل هقوق  -بصههورة أو بأخر   -

 املر ض وه طائ ا األمهمة املناا ة يف الترش عات اإلاالممة،  ومن هذال ال حوث ما  ىل : 

غسهمل الُكىل وأثرال يف الع ادات ، بحث فق ى منشهور  ىل املجلس العلمت ملوقع   -1

ش كة األلوكة ، مجع فمإ ال اهث بني الصالة والصمام هإ أد هذا ال حث مقتضي، همث مل 

  ذكر ال اهث األقوال كاملة، بل اقترص  ىل الرأي الراجح فقط بدود أدلة .

غسمل الُكىل وأثرال  ىل الصمام ، لل اهث  ا ف بن مجعاد جر داد ، بحث منشور  -2

سلم، اتفق ال حثاد يف اجلا ي الط ت ، أما اجلا ي  ش كة امل خمتلف    الشررررررررررر  ىل موقع 

 إختالف الع ادة. 

غسههمل الكىل وأثرال  ىل الط ارة  لل اهث  ارص بن   د الرمحن بن  ارص، بحث  -3

عض ، تناول فمإ ال اهث ب "ملتقى فقإ النوازل"ى الفق ت العام منشههور  ىل موقع امللتق

 اجلوا ي املتعلقة هبذا املوضوع ، ولكنإ اقترص  ىل بعض املذاهي وبعض األدلة .

 :تعاىل اهلل شاء هد –ما اتضمفإ هذال الدرااة هىل الدرااات السابقة 



 

 

ذاهي هكم ا هسي املدرااة النازلة درااة تأصملمة ُتَكمِّف فم ا النازلة، ثم ُُترج  -1

 الثام مة، وجتري درااة مقار ة فمام بمن ا.  

ااههتقراء املسههائل الفق مة املتعلقة بمر ض القصههور الكلوي واخلاصههة بأهكام   -2

 الوضوء ودراات ا، وتصو رها تصو رًا واضحًا يف ضوء معطمات الطي املعارص.

سع   -3 سائل  التت   اُمظ ر كود ط ارة املصاب بالقصور الكلوي من امل أد ال حث 

 فم ا اخلالف وتعدد اإجت اد، وذلل مصدر تمسري ورمحة للمكلفني.  

الوقوف  ىل بعض اإلهصههائمات والتوصههمات الط مة التت  مكن أد سثل اهه مالً  -4

 للوقا ة من هذا املرض أو احلد منإ .

 خطة البحث :

 ال حث  ىل مقدمة وس مد وم حثني وخاسة . شتمل 

فقد ضههمنت ا هشههكالمة ال حث وتسههاؤإتإ وأهدافإ والدرااههات السههابقة وخطة  :املقدمة 

 ال حث وغري ذلل.

 تعر ف النوازل الط مة وأمهمت ا ومف وم القصور الكلوي ووظائف الكلمة. التمهيد:

 وفمإ مطل اد:  

  مة وأمهمة درااة النوازل.املطلي األول: تعر ف النوازل الط   

 املطلي الثاين: مف وم القصور الكلوي ووظائف الكلمة.   

 دموية وأثره يف الووو .األول : عالج القصور الكلوي بالتنقية ال املبحث

 وفمإ مطل اد: 

 املطلي األول : مف وم التنقمة الدمو ة وكمفمت ا.  



 

 

 الوضوء. يف: أثر التنقمة الدمو ة الثايناملطلي   

  .تنقية الربوتونية وأثره يف الووو: عالج القصور الكلوي بالالثانياملبحث 

 وفمإ مطل اد:

 املطلي األول: مف وم التنقمة الربوتو مة  وكمفمت ا.  

 الوضوء. يف: أثر التنقمة الربوتو مة الثايناملطلي   

 وتشتمل  ىل أهم النتائج والتوصمات والف ارس. اخلامتة :

  

 

 

 

                                        

 

 

                                     

  



 

 

  

 

 

 

 فهوم القصور الكلويتعريف النوازل الطبية وأهميتها وم

 

 وفيه مطلبان:

 

 ية وأهمية دراستها.املطلب األول: تعريف النوازل الطب

 

 الكلية.وي ووظائف املطلب الثاني: مفهوم القصور الكل

                       

  



 

 

 املطلب األول

 تعريف النوازل الطبية وأهمية دراستها .

 أوال : النوازل لغة واصطالحًا:  

 *النوازل لغًة:    

 )1(.و دل  ىل ه وط اليشء ووقو إ  " زل  "مجع  ازلة، مأخوذة من الفعل    

وهى ااههم فا ل من  زل  نزل هذا هّل ، والنزول : احللول ، ومعناها: الشههد دة من  وازل    

 )2(.الدهر، أو املصم ة والشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس

 *النوازل اصطالحًا:  

ومل  دوا فم ا  )3( رف ا املتقدمود بأهنا: املسائل التت اُئل  ن ا املشا و املجت دود يف املذهي   

                                                           
،  417/ 5ههههه  ، معجم مقا مس اللغة325ابن فارس: أمحد بن زكر ا القزو نت الرازي، أبو احلسههني )املتوا:    1

م ، د  مر: أمحد خمتار 1272 -ههههه ه1322املحقق:   د السههالم دمد هارود ، الناك: دار الفكر،  ام النرشهه: 

  -هه 1422مل الكتي ، الط عة: األوىل، ،  ا 3/2127هه  ، معجم اللغة العربمة املعارصة 1424احلممد )املتوا:   د

      م  . 2112

ساد العرب 2 رصي ، ل صادر  11/656   ابن منظور: دمد بن مكرم األفر قت امل  ،األوىل ،الط عة بريوت –، دار 

، تألمف جممع اللغة العربمة  املعجم الواههمط مصههطفى / أمحد الز ات / هامد   د القادر / دمد النجار ، هبراهمم

       .، دار الد وة 2/215بالقاهرة  

ائلوا  ن ا ومل  دوا فم ا    3  اتن ط ا املجت دود املتأخرود ملا  سائل ا ضا ً: الواقعات، وهت م سمى  ند احلنفمة أ  وت

أصحاب أيب  واف ودمد وأصحاب أصحاهبام، وهلم جرا، وهم كثريود، فمن أصحاهبام مثل  صام روا ة، وهم 

بن  واف وابن راتم ودمد بن اام ة وأيب المامد اجلرجاين وأيب هفص ال خاري، ومن بعدهم مثل دمد بن المة 

العز ز  أمني بن  مر بن   دابن  ابد ن: دمد  "ودمد بن مقاتل و صههري بن ىمى وأيب النرصه القااههم بن اههالم. 

بريوت ، الط عة الثا مة، -، دار الفكر 62/ 1هههههه  ، رد املحتار  ىل الدر املختار1252الدمشههقت احلنفت )املتوا: 

           .      م1222 -هه 1412



 

 

  )1( .ًصا فأفتوا فم ا ُتر ا 

 وأّما املعارصود : فقد  ّرفوا النوازل بعدة تعر فات من ا:

* راد بالنوازل: الوقائع واملسههائل املسههتجدة واحلادثة، املشهه ورة بلسههاد العرصهه بااههم: 

 )2(  .النظر ات والظواهر 

عالنوازل أو الواقعات هت املسههائل أو املسههتجدات الطارئة  ىل املجتمع؛ ب*  سهه ي تواهه 

د املعامالت، والتت إ  وجد  ص ترشهه عت م اك أو اجت اد فق ت اههابق اههمط ق  األ امل، وَتَعق 

 )3(. لم ا

تفراغ الواع أد النوازل املستجدة مسائل تتعلق بأفعال املكلفني، وتفتقر هىل اا واخلالصة : 

 وبذل غا ة اجل د يف ااتن اط هكم ا وهدراك مأخذها .

 . 

  الج اجلسههم والنفس، ورجل طي وط مي  امل بالطي، واملتط ي الذي الطببب لغبببة :  *

 )4( . تعاطى  لم الطي 

هو  لم  عرف منإ أهوال بدد اإل ساد من ج ة ما  صح و زول  ن الصحة،  :اصبببطالحا*

                                                           
 . 51/ 1رد املحتار  ىل الدر املختار    1

       هه . 1423مؤاسة الراالة، بريوت، الط عة األوىل ،  2/ 1د أبو ز د: بكر بن   د اهلل ، فقإ النوازل    2  

  ، دار املكت ت للط ا ة 2   د الزهمو : وه ة مصطفى ،  ا ل اإاتفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفق ت،)ص 3

       م.  2111 -هه  1421والنرش والتوز ع، دمشق، الط عة األوىل  

، ابن منظور، 417/ 3فارس بن زكر ا، معجم مقا مس اللغة، مرجع اههابق، ابن فارس : أبو احلسههني أمحد بن     4

                                           .    553/ 1دمد بن مكرم األفر قت املرصي، لساد العرب، مرجع اابق 



 

 

 )1( .لمحفظ الصحة هاصلة، و سكدها زائلة 

 )2(.وُ ّرف أ ضًا بأ إ فٌن  عنى بدرااة األمراض، ومعاجلت ا، والوقا ة من ا    

 ثالثًا: أهمية دراسة النوازل.     

 ظراً ألد احلماة متجددة ومتطورة، والنوازل واملسههتجدات متالهقة ومتتابعة، فلزم هرجاع    

مإ. وبام كو أو تفصمو ترجع هل تلل املستجدات هىل أصوهلا، فكل  ازلة هلا هكم، وكل واقعة هلا  ص

هذا  دل  ىل أمهمة  عارصة، و مة امل هائاًل من القضههها ا الفق  أد تغرّي األهوال والظروف أ تج كاما 

اة النوازل  سلمني بعامة. ولدرا صة، وجلممع امل رش عة بخا ضوع ورضورتإ للم تمني بعلوم ال املو

    أمهمة من ا:  

وفا لمتإ لتقد م احللول الناجحة التت تستجمي لواقع العرص هبراز قدرة الفقإ اإِلاالمت -1

  وحتد اتإ.

  صدق اإِلاالم وخلودال وصالهمتإ للقمادة والر ادة والتوجمإ هىل  وم الد ن.-2

رشائع اإلهلمة  الشرررررررر   ةمرو ة -3 صالهمت ا لكل زماد ومكاد ف ت خاسة ال االممة، و اإِل

 ، هاد ة مرشدة.املستو  ة أمور احلماة املتجددة وتطورها

ضوابط التت  ي ا تامدها للوصول هىل احلكم الرش ت الصحمح يف -4   معرفة األاس وال

 تلل النوازل. 

 هاجة الناس هىل بماد أهكام هذال املستجدات؛ خصوًصا بعد أد أص حت واقًعا إ مفر منإ.-5

شههؤود أد ك عة اإِلاههالم غا ة يف الوفاء بحاجات الناس يف ضهه ط  قودهم، واههائر -6

                                                           
       دار ال شري.  حتقمق: دمد أمني الضناوي ، 13/ 1ابن امنا : أبو  و احلسني بن  و، القا ود يف الطي    1

او ة العربمة العاملمة،     2  سة العربمة ال 514/ 15جممو ة من العلامء، املو ا   ،عاملمة  الر اض ، الط عة الثا مة، املؤ

او ة الط مة الفق مة ، ص  1222ههههه هههه  1412 ، دار النفائس بريوت ، الط عة  644م  ، كنعاد: أمحد دمد، املو

 .م  2111هه ه  1421األوىل 



 

 

 هماهتم بأهكام ا الصاحلة لكل زماد ومكاد.

أد املجت د الذ   فصل يف النازلة و  ني هكم ا الرش ت مأجور ومثاب يف كل األهوال،  -7  

هال اإلصههابة وهال اخلطأ مع التفاوت يف األجر والثواب يف احلالني ، فإد أصههاب فلإ أجراد، وهد 

 أخطأ فلإ أجر .

تأد ة األما ة -2 ماد احلرص  ىل  ثاَق  ىل العلامء ب  خذ اهلُل املم قد أ التت مّحل ا اهلُل العلامَء؛ ف

األهكام الرش مة و دم كتامهنا، فكاد لزاًما  لم م التصدي للفتو  يف النوازل ما ااتطا وا هىل ذلل 

 )1(.ا ماًل؛ هبراء للذمة بإبالغ العلم و دم كتام إ 

         

     

 

 

 

  

                                                           

د الكندي :   د الرزاق بن   د اهلل صههالح بن غالي ، املفطرات الط مة املعارصة )درااههة فق مة ط مة مقار ة    1((

م بترصف ،  أ. د. َ  د اهلل بن دمد  2114 -هههه  1435، دار احلقمقة الكو مة للنرش والتوز ع الط عة األوىل،  1/34

د بن هبراهمم املوَاى ، الِفقُإ املمََّسَّ الطمّار، أ. د.   د اهلل بن دّمد املطلق، د ، َمَداُر الَوطن للنَّرش، الر اض 13/7. دمَّ

 م. 2112 -هه  1433اململكة العربمة السعود ة الط عة الثا مة،  -



 

 

 املطلب الثاني:

 القصور الكلوي ووظائف الكلية.مفهوم 

 . أواًل : مفهوم القصور الكلوي

الُكلوّي  ، ُأ ّرف بمشمئة اهلل تعاىل  وكلمة هذا املصطلح مكود من كلمتني : كلمة القصور ،

 كل كلمة  ىل هدال ثم ُأ ّرف املصطلح با ت ارال مركي هضايف . 

 كلمة الُقصور .*

 )1 .(اأْلَمر قصورا  جز وكف َ نُإ، أو ضعف ووهن القصور: بالضم  مصدر قرص  قال : قرص َ ن

 )2(  .والقصور:  قص يف أداء وظمفة  ضو من أ ضاء اجلسم أو يف جزء منإ  

 الُكلوّي. كلمة*

صح     صحمح، فال   ضم  الكاف هو ال س ة هىل الُكلمة وهت مفرد، ومجع ا ُكىل، وُكلمات، و  

  )3  .(كَّسها، فال تقول: كِلمة أو كِلوة

م و فرز اْلَ ْول  )4( .*واْلُكلمة هت ُ ْضو يِف اْلَقطن خلف الرب تود  نقت الدَّ

*والُكلمتاد: حلمتاد منتربتاد محراواد إزقتاد بعظم الصههلي  ند اخلارصتني يف كظر ن من 

                                                           
مد بن  عقوب )املتوا:      1 طاهر د لد ن أبو  جمد ا باد  :  قاموس املحمط هههههه  ،  217الفريوزآ   462/ 1ال

االة ، الناك::مكتي املحقق اسة الر اسة حتقمق الكاث يف مؤ االة مؤ رش للط ا ة الر  – بريوت ع،والتوز  والن

ه 1426 الثامنة، الط عة ل ناد   املعاجم تكملة  ، اابق ،مرجع5/26 اللغة مقا س معجم ، فارس ،ابن م 2115 - ه

 مرجع اابق. 2/732هبراهمم مصطفى ، أمحد الز ات ،املعجم الوامط  22/ 2 العربمة

 ،مرجع اابق . 1222/ 3د  مر :أمحد خمتار   د احلممد ، معجم اللغة العربمة املعارصة    2

بمدي :دّمد بن دّمد بن   د الرّزاق احلسمنت امللّقي بمرتىض، )املتوا 231ابن منظور، مرجع اابق     3  هه 1215: ، الزَّ

  1، املحقق: جممو ة من املحققني ، الناك: دار اهلدا ة 412/ 32تاج العروس من جواهر القاموس  

مرجع اههابق،  معجم اللغة العربمة  727/ 2هبراهمم مصههطفى و أمحد الز ات وغريمها ، املعجم الواههمط     4 

 مرجع اابق.1256/ 3املعارصة 



 

 

 )1(.الشحم 

 *و عرف ا  لامء الطي احلد ث بأهنا:  

جم تقع وراء الغشههاء  151- 111غدة مزدوجة بشههكل ه ة الفاصههولما تزد الواهدة      

رش وتتممز باللود )2(الرب توين ضلع العاك واحلادي   ستو  ال  ىل جا  ت العمود الفقري ت دأ من م

 )3( .األمحر

 *تعر ف الُقصور الُكلوّي.

هو ا خفاض قدرة الُكلمتني  ىل ضههامد تصههفمة وطرح الفضههالت من الدم ومراق ة توازد 

  )4.(الضغط الدموي اجلسم من املاء واألمالح وتعد ل

خارج  جة  دم طره ا  لدم من الفضههالت التت تكاكم  تم مة ا أو هو  جز الُكىل  ن تنق

 )5(.اجلسم

                                                           

، دار النفائس للط ا ة والنرشهه والتوز ع الط عة  324/ 1:هامد صههادق ، معجم لغة الفق اء قنم ت  -قلعجت : دمد رواس    1 

       .22/ 5م  ، معجم متن اللغة )مواو ة لغو ة هد ثة  مرجع اابق  1222 -هه  1412الثا مة، 

و ف ارة  ن جتالغشههاء الرب تو ى :  هو الغشههاء الذي   طن جتو ف ال طن، و غطت األهشههاء ال طنمة، وهو      2

ش إ املنفذ.  ، 25لوي ... والكلمة الصنا مة ، ص:الفمتوري : دمد  ارص، الفشل الك "مسدود ولإ خاصمة الغشاء 

       .      1222دار اجلمل للنرش والط ا ة والتوز ع 

ص ور: دمد صهادق ، أمراض الكىل: أاه اهبا وطرق الوقا ة من ا و الجإ ، ص:    3 رشوق 22د/ رش ، دار ال للن

اامى ، الفشل الكلوي ص: ، 31/12/1222، دار املعارف ، تار و النرش:  2والتوز ع ، أبو ر ة : الدكتور دمود 

 ، 2 الههفههمههتههوري : دههمههد  ههارص، الههفشههههل الههكههلههوي ... والههكههلههمههة الصههههنهها ههمههة ، ص:

https://ar.wikipedia.org/wiki/ مد ا موقع عة ،و كم  ، 2112 األول كا ود /د سههمرب 21 اجلم

 .            . هه 1441 اآلخر ربمع 23 املوافق

 ة األوىل ، دار النساء ، اجلزائر.، الط ع 6آمال بورق ة، الكىل من الوظمفة هىل األمل يف احلماة  ص:    4

او ة الط مة الفق مة، ص    5 م  2111ههههه1421 دار النفائس بريوت ،الط عة األوىل 466كنعاد: أمحد دمد، املو

 بترصف .
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https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
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 ثانيًا : وظائف الُكلية. 

الُكلمة  ضههو رضوري إاههتمرار هماة اإل سههاد، وتوقُف الُكلمتني  ن العمل  ن ت هماة    

 اإل ساد بعد أ ام قلملة، ومن هنا تعددت وظائف الُكلمة ومن ا ما  ىل :

 تنقمة الدم، وتكو ن ال ول الناتج  ن ذلل والتخلص منإ.-1

ال املواد موجودة يف اجلسههم والدم احلفاظ  ىل ث ات وتوازد األمالح والسههوائل يف اجلسههم، وهذ-2

 بصورة دقمقة، وز ادة بعض ا أو  قصا إ  ن احلد املطلوب  تس ي يف هدوث املرض أو املوت.

 )1(.  التت تسا د يف احلفاظ  ىل توازد ضغط الدم وث اتإ Reninهفراز مادة الر نني )-3

ات م ، وتكو ن كر هفراز بعض املواد اهلرمو مة الرضههور ة للجسههم للمحافظة  ىل العظا-4

 الدم احلمراء  .

 هزالة الفضالت السامة الناجتة  ن هرق الغذاء يف خال ا اجلسم. -5

 )2( .وزد مستو  املاء واألمالح يف اجلسم -6

*********************** 

  

                                                           
  دار 12وزرع األ ضاء : األا اب واأل راض ، طرق التشخمص والعالج ، ص ) الكلويال ار: دمد  و ، الفشل    1

، أبو ر ة : د/  35، دمد صهه ور، أمراض الكىل: أاهه اهبا وطرق الوقا ة من ا و الجإ ص 1222القلم ؛ الدار الشههاممة ، 

       .         12، الفمتور  : د/ دمد  ارص ، الفشل الكلوي ، ص: 14اامى دمود ، الفشل الكلوي  ص: 

، دار املستق ل للنرش والتوز ع  امد 274الشا ر،   د املجمد، وآخرود، أااامات  لم وظائف األ ضاء، ص     2

اابق، ص  ش ر رمضاد، مرجع  شميس، الدلمل الط ت والفق ت للمر ض يف  شا : هساد  ، 51، الط عة الثالثة ، وبا

  كا ود/ د سههمرب 21 اجلمعة ،و كم مد اموقع  /https://ar.wikipedia.org/wikiمكت ة السههوادي جدة 

            . هه 1441 اآلخر معرب 23 ، املوافق2112 األول

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 الووو . بالتنقية الدموية وأثره يف عالج القصور الكلوي           

 

 وفيه مطلبان: 

   

 دموية وكيفيتها.املطلب األول : مفهوم التنقية ال 

    

 الوضوء. يفلدموية : أثر التنقية االثانياملطلب 

                                 

  



 

 

 املطلب األول 

 مفهوم التنقية الدموية وكيفيتها. 

 توطئة:  

هذا كاد مرض فشههل الُكىل وتوقف ا  ن  مل ا ُ عد من األمراض املنترشههة يف وقتنا احلارض   

ساد ، همث  فعدم تدارك  مل ا  ؤدي بحماة املر ض هىل اهلالك ؛ ألهنا تقوم بعمل رئميس يف بدد اإل 

 ضُُتلص الدم من السههموم والفضههالت السههائلة واألمالح الزائدة، وهذا مرض اإل سههاد هبذا املر

وفشههل  ندال  مل الُكىل فإد هذا من األمراض اخلطرية املخوفة  ىل هماتإ ، ومع تطور الطي ورقمإ 

ظ ر يف وقتنا احلارض ما  سمى بالتنقمة الُكلو ة، لعالج قصور الُكىل و جزها  ن  مل ا، هذال التنقمة 

ل أهكامإ  كتي بك تتنوع هىل  و ني كل  وع لإ ط معة وطر قة خمتلفة  ن النوع اآلخر كل  وع من ا

 يف م حث مستقل.

 .(Hemo dialysis) التنقية  الدموية أواًل : تعريف

  ملمة ااتخالص املواد السامة، والسوائل الزائدة  ن هاجة اجلسم بااتخدام مرشح. هت   

 ثانيًا : كيفيتها.

سمل تعتمد    سامة يف هذا النوع من الغ ضو الدم من طر قة التخلص من املواد ال  اللخ ىل 

الذي  قوم بضههو الدم من جسههم املر ض هىل أغشههمة  )1(ج از الغسههمل الُكلوّي )الُكلمة الصههنا مة 

اصطنا مة  مر من خالهلا هىل اائل اإل فاذ أو التنقمة املوجود يف اجل از، فمنقى الدم من املواد السامة، 

                                                           
اائل التنقمة. و وجد يف هذا  الُكلمة ج از    1 صل بني الدم و شاء  ف اطوا ة حتتوي  ىل غ صنا مة هو   ارة  ن ا ال

لسو داء د/ا "الغشاء فتحات صغرية جدا تسمح بمرور السموم واألمالح واملاء هىل اائل التنقمة  رب هذا الغشاء. 

ة ملوقع الفقإ اإلاالمت، تار و النرش ، اإلصدارات الفق م2:  د الكر م  مر، غسمل الكىل وأثرال  ىل الصمام، ص 

                             "هه1422



 

 

والسكر   تعرب بعض املعاددوتعرب الفضالت السامة واألمالح الزائدة من الدم هىل اائل التنقمة، كام

من اههائل التنقمة هىل الدم، ومن ثم  تم ضههو الدم هىل اجلسههم مرة أخر ، بمنام ُ طرد اههائل التنقمة 

سامة هىل  صحت، وجُتر  هذال الطر قة للمر ض ثالث مرات يف  الصررررررر  املحمل بالفضالت ال ال

 )1( .تقر  اً   مرة كل يف اا ات 5 – 4األا وع، تستغرق مدة 

 ف ل ُ َعد  خروج هذا الدم ثم دخولإ هىل ال دد مرة أخر  بعد تنقمتإ  اقًضا للوضوء أم إ؟ 

 هذا ما امجمي  نإ املطلي الثاين هد شاء اهلل تعاىل.

  

                                                           
ستخدمة ملرىض الفشل الكلوي ص:     1 سو داء :  د الكر م  مر، طرق الد لزة امل ، وهو بحث مقدم لندوة 11ال

،  www.islamfeqh.com التداوي باملستجدات الط مة وأثرها  ىل الصمام الذي  ظم ا موقع الفقإ اإلاالمت

، د/صهه ور: دمد صههادق ، أمراض الكىل: أاهه اهبا وطرق الوقا ة من ا و الجإ  21التنقمة الصههفاقمة للوكمل ص:

قع  /https://ar.wikipedia.org/wiki، 22،ص: مد امو م  ك عة ،و  م جل مرب 21 ا   كا ود/ د سههه

          . هه 1441 اآلخر ربمع 23 ، املوافق2112 األول
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 )8(.الووو  يف: أثر التنقية الدموية الثانياملطلب 

 الفقهي هلذه النازلة: )2(أواًل: التكييف

إ شههل أد التكممف الفق ت للنازلة من أهم خطوات ااههتن اط هكم ا؛ أل إ  ضههع األمر   

النازل يف هطار توصههمف دقمق لواقع املسههألة، مما ُ ِعني  ىل هحلاق ا ب اب من أبواب الفقإ ُتدَرُس يف 

 هطارال، وُ ْلَتَمُس هكم ا يف اماقإ.

ضالت والسموم من جسم اإل ساد ف ذال وملا كاد الغسمل الدموي هخراجاً للدم املختلط بالف 

النازلة  مكن أد ُّترج  ىل مسههألة هكم خروج الدم من غري السهه ملني من همث  قضههإ للوضههوء 

 )3(     .و دمإ

  

                                                           

، ابن منظور: 422/ 1الزبمدي : تاج العروس  "من  وضأ ، والوضاءة: احلسن والنظافة وال  جة.  :الوضوء لغة   1 

ِمّت: المامد بن دمد بن  مر  "اُلوُضوء ك اً : ااتعامل املاء يف أ ضاء خمصوصة . "1/125لساد العرب  ال َُجرْيَ

،  1/63من ج الطالب   لزكر ا األ صاري هه  هاشمة ال جريمت  ىل كح املن ج )1221املرصي الشافعت )املتوا: 

       . "م1251 -هه 1362مط عة احلل ت ، تار و النرش: 

القحطاين : مسههفر بن  ىل، من ج  "التصههور الكامل للواقعة وحتر ر األصههل الذي تنتمت هلمإ. التكممف هو:    2

اتن اط أهكام النوازل الفق مة املعارصة، ص رضاء، ج354ا  2113 -ال 1424دة، الط عة األوىل، ، دار األ دلس اخل

،  دار 47/ 1اجلمزاين: د. دمد بن هسني، فقإ النوازل، "م ، أو  قال: هو رد  املسألة هىل أصل من األصول الرش مة.

 .   "م 2115 -هه  1426ابن اجلوزي، الط عة األوىل 

ن بن  الوضههوء ، لل اهث  ارص بن   د الرمحامللتقى الفق ت العام ، ملتقى فقإ النوازل ، غسههمل الكىل وأثرال  ىل    3 

مهوقهع  /https://ar.wikipedia.org/wiki،2112/ 1/11 ههارص، تههار هو الههدخهول  ههىل املهوقهع 

           . هه 1441 اآلخر ربمع 23 ، املوافق2112 األول كا ود /د سمرب 21 اجلمعة ،و كم مد ا
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  .ثانيًا: آرا  الفقها  يف املسألة

 : حترير حمل النزاع  

 )1(   .اتفق الفق اء   ىل ا تقاض الوضوء  باخلارج من الس ملني من ال ول والغائط وغريمها    

ولكن م اختلفوا يف هكم خروج الدم من غري الس ملني من همث  قضإ للوضوء و دمإ وكاد 

 )5( .واإلباضمة  )4(والز د ة )3(وروا ة للحنابلة)2(للحنفمة الرأي األول :خالف م  ىل رأ ني :

                                                           
،املحقق: أبو   د األ ىل خالد بن دمد بن  1/41ابن املنذر: أبو بكر دمد بن هبراهمم النمسههابوري ، اإلمجاع    1

       .  م 2114 - هه 1425 األوىل،: الط عة ، مرص – ثامد ، الناك: دار اآلثار للنرش والتوز ع، القاهرة 

ه  ، بدائع الصنائع يف ترتمي الرشائع527الكاااين:  الء الد ن، أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفت )املتوا:    2  1/24ه

م، الشمو  ظام : ومجا ة من  لامء اهلند، الفتاو  اهلند ة يف مذهي 1226 -هه 1416، دار الكتي العلممة، الط عة الثا مة، 

      م.1221 -هه 1411، دار الفكر ، انة النرش  1/11اإلمام األ ظم أيب هنمفة النعامد، 

بابن قدامة    3 ابن قدامة: أبو دمد موفق الد ن   د اهلل بن أمحد بن دمد املقديس ثم الدمشههقت احلن و، الشهه ري 

ه ،املغنت إبن قدامة 621املقديس)املتوا:  ه 1322، مكت ة القاهرة، تار و النرش: 67/ 2ه ال  وتى  م،1262   -ه

ههههه  ، كشههاف القناع  ن متن 1151: منصههور بن  و س بن صههالح الد ن ابن هسههن بن هدر س احلن ىل )املتوا: 

 دار الكتي العلممة. 124/ 1اإلقناع

املرتىض:  ، مكت ة الممن ، 3/161الصنعاين: أمحد بن قاام العنيس، ال حر الزخار اجلامع ملذاهي  لامء األمصار  4

الشوكاين: دمد بن  و بن دمد بن     ، دار الكتاب اإلاالمت، 64/ 1لتاج املذهي ألهكام املذهيأمحد بن ىمى ، ا

، دار ابن هزم ، الط عة األوىل ،  61/ 1هه  ، السمل اجلرار املتدفق  ىل هدائق األزهار1251  د اهلل الممنت )املتوا: 

ه  ، الدراري املضمة كح الدرر ال  مة ، 1251وا: الشوكاين: دمد بن  و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املت  1/52ه

، الِقنَّوجت: أبو الطمي دمد صد ق خاد بن هسن بن  و  1227 -هههه 1417، دار الكتي العلممة ،الط عة األوىل 

قإ، َوَقام  ىل  رشال:  و بن هَسن بن  و  1/174هههه ، الروضة الند ة 1317احلسمنت ال خاري )املتوا:  بن ، هقَّ

ار ابن اململكة العربمة السههعود ة، دَ  -َ  د احلممد احلَل ت  األثرّي ، الناك: َداُر ابن القمِّم للنرشهه والتوز ع، الر اض 

اد للنرش والتوز ع، القاهرة ، الط عة األوىل،   م. 2113 -هه  1423 فَّ

       ، مكت ة اإلرشاد.  1/225أطفمش: دمد بن  واف بن  مسى ، كح النمل وشفاء العلمل    5



 

 

  قالوا: هد اخلارج من غري الس ملني  نقض الوضوء.

 واشكطوا لذلل كطني :

وجود السمالد يف اخلارج من غري الس ملني ؛  عنى  اال الدم  -2أد  كود اخلارج  جًسا.  -1  

 )1( . ن رأس اجلرح

 )3(  .خارجافام مل  سل  ن رأس اجلرح إ  صري )2(وهو ما  رب  نإ احلنابلة بكو إ كثريًا فاهشاً   

سمل الدموي  ؤثر يف  سمل ا الغ وبناًء  ىل هذا الرأي فإد خروج الدم من مر ض الكىل هال غ

ضوء بالنقض ، لتحقق  ضالت ، الشررررررررر  نالو سموم والف  همث هد الدم اخلارج  كود دمالً بال

 )4. (و كود كثريًا فاهشًا. ووافق احلنفمة من املعارص ن ابن جرب ن

                                                           
هههههه ،اإختمار لتعلمل 623املوصههو :   د اهلل بن دمود بن مودود ، جمد الد ن أبو الفضههل احلنفت )املتوا:    1

  الد ن أكمل دمود، بن دمد بن دمد: ال ابريت ، ، م 1237 - هه 1356 بريوت –، دار الكتي العلممة  1/2املختار

  ، 1/32اهلدا ة كح العنا ة ، هههه726: املتوا) الرومت الد ن مجال الشمو ابن الد ن شمس الشمو ابن اهلل   د أبو

سمالد  والكثري القلمل:  قال همث لزفر خالفاً  الفكر، دار شكط ال صي الرا ة "اواء يف النقض وإ   يف ُتر ج   

         " 77/ 1أهاد ث اهلدا ة 

رصي احلن و )املتوا:    2 شمس الد ن دمد بن   د اهلل امل يش :  يش ، 772الزرك ، دار  1/252ههههه  كح الزرك

م ،  ابن تمممة : تقت الد ن أبو الع اس أمحد بن   د احللمم بن   د  1223 -هههههه  1413الع مكاد ، الط عة: األوىل، 

شقت )املتوا:  سالم احلراين احلن و الدم ، املحقق: د.  225/ 1كتاب الط ارة  -العمدة يف الفقإ ههههه  ، كح  722ال

 .  هه 1412 األوىل، الط عة ، الر اض –اعود بن صالح العطمشاد ، مكت ة الع مكاد 

، دار الكتي  12/ 1هههههه  ، حتفة الفق اء541السههمرقندي: دمد بن أمحد أبو بكر  الء الد ن )املتوا:  حو    3

       . م 1224 - هه 1414 الثا مة، ةالط ع ل ناد، –العلممة، بريوت 

       نظر: موقع   د اهلل بن جرب ن موقع اامهة الشمو ابن جرب ن رمحإ اهلل .    4



 

 

  ،)4(والظاهر ة ،)3(،والروا ة املشهه ورة  ند احلنابلة )2(،والشههافعمة)1(للاملكمة: الثببانيالرأي 

 )5(.واإلماممة

قالوا: الدم اخلارج من غري الس ملني إ  نقض الوضوء. وبناًء  ىل هذا الرأي فإد خروج الدم 

 من مر ض الكىل هال غسمل ا الغسمل الدموي إ  ؤثر يف الوضوء بالنقض .

                                                           
ه ، الذخرية 624ملتوا: القرايف: أبو الع اس ش اب الد ن أمحد بن هدر س بن   د الرمحن املالكت )ا    1 ، 1/236ه

م ، الثعل ت: أبو دمد   د الوهاب  1224بريوت ، الط عة األوىل،  -اإلاههالمتاملحقق : دمد هجت ، دار الغرب 

،حتقمق أبو أو س دمد بو خ زة  22/ 1هه  ،التلقني يف الفقة املالكت 422بن  و بن  رص ال غدادي املالكت )املتوا: 

 ثامد بن  مر بن أيب بكر بن الكردي:  م،2114-ههههه1425احلسههنت التطواين ، دار الكتي العلممة، الط عة األوىل 

ه  جامع األم ات646ملتوا:  و س، أبو  مرو مجال الد ن ابن احلاجي املالكت )ا املحقق: أبو   د الرمحن  ،1/55ه

 م.2111 -هه 1421األخرض األخرضي ، ، الماممة للط ا ة والنرش والتوز ع ، الط عة الثا مة، 

ههههه  ، احلاوي الك ري يف 451مد بن ه مي ال رصي ال غدادي،)املتوا: املاوردي: أبو احلسن  و بن دمد بن د   2

الشمو  ادل أمحد  -، املحقق: الشمو  و دمد معوض  1/211فقإ مذهي اإلمام الشافعت وهو كح خمترص املزين 

ه 1412 األوىل،: الط عة ، ل ناد –  د املوجود ، دار الكتي العلممة، بريوت    دمت زكر ا أبو:  النووي م، 1222- ه

  املكتي الشاو ش، زهري: حتقمق ، 72/ 1 املفتني و مدة الطال ني روضة ،  هههه676: املتوا) كف بن ىمى الد ن

االمت، شق -بريوت اإل النووي: أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن   م1221/  ههههه1412 الثالثة، الط عة  امد -دم

   .، دار الفكر 54/ 2هه  ، املجموع كح امل ذب 676كف )املتوا: 

ه  املغنت 621ابن قدامة: أبو دمد موفق الد ن   د اهلل بن أمحد بن دمد بن قدامة املقديس )املتوا:    3 ، 127/ 1ه

،  225/ 1كتاب الط ارة  -م ، ابن تمممة : كح العمدة يف الفقإ 1262 -ههههه 1322مكت ة القاهرة ، تار و النرش: 

هه  ، كشاف القناع  ن متن 1151هدر س احلن ىل )املتوا: ال  وتى: منصور بن  و س بن صالح الد ن ابن هسن بن 

      ، دار الكتي العلممة . 1/124اإلقناع 

 1/235هه  ، املحىل باآلثار456ابن هزم: أبو دمد  و بن أمحد بن اعمد األ دليس القرط ت الظاهري )املتوا:    4

      ، دار الفكر بريوت. 

، مؤاههسههة مط و ايت 1/12اهلذيل، كائع اإلاههالم يف مسههائل احلالل واحلرام  املحقق احلو: جعفر بن احلسههن   5

      هاام لماد.  



 

 

 )2(  .، ود/  د اهلل اخلممس)1(املعارص ن :الشمو ابن  ثممنيووافق م من 

 سبب اختالف الفقها :

أ إ ملا أمجع املسلمود  ىل ا تقاض الوضوء مما خيرج من الس ملني من غائط وبول ور ح   

ومذي لظاهر الكتاب، ولتظاهر اآلثار بذلل. تطرق هىل اخلارج  من غري الس ملني ثالثة اهتامإت: 

أد  كود احلكم ه ام  لق هبذال من ج ة أهنا أ جاس خارجة من ال دد لكود الوضوء ط ارة،  أهدها

 والط ارة ه ام  ؤثر فم ا النجس. 

فاخلارج من ال دد  نقض الوضوء خرج من الس ملني أو من غريمها وهذا ما قال بإ    

 األول احلنفمة ومن مع م . الرأيأصحاب 

ه ام  لق بأ ماد هذال األشماء فقط، املتفق  لم ا .وهذا ما أخذ  أد  كود احلكم اإهتامل الثاين:

املالكمة ومن مع م الذ ن قالوا بأد الدم اخلارج من غري الس ملني إ  نقض  الثاين الرأيبإ أصحاب 

 الوضوء

أد  كود احلكم أ ضا ه ام  لق هبا من ج ة أهنا خارجة من هذ ن الس ملني،  :واإهتامل الثالث

ذ ن القولني األخري ن ورود األمر بالوضوء من تلل األهداث املجمع  لم ا ه ام هو فمكود  ىل ه

من باب اخلاص أر د بإ العام، و كود  ند مالل وأصحابإ ه ام هو من باب اخلاص املحمول  ىل 

 )3(.خصوصإ

 وبناًء  ىل ما ُذكر

 

 األدلة

                                                           
       .21/213جمموع فتاو  ابن  ثممني )    1

        مرجع اابق.262اخلممس : التنقمة الكلو ة ص ) :د    2

هههه  ، بدا ة 525ابن رشد: أبو الولمد دمد بن أمحد بن دمد بن أمحد القرط ت الش ري بابن رشد احلفمد )املتوا:    3

       .  م 2114 - هه1425: النرش تار و ، القاهرة –،الناك: دار احلد ث 41/ 1املجت د وهنا ة املقتصد 



 

 

 أدلة الرأي األول: 

ااتدل القائلود بأد اخلارج النجس من غري الس ملني  نقض الوضوء  بالسنة الن و ة املط رة  

 واألثر واملعقول: 

 أواًل : السنة النبوية املطهرة.

 - ن راول اهلل  -ريض اهلل  ن ا  - ن  ائشة )1(ما رو   ن   د اهلل بن أيب ُمَلمَكة  -1

ْف  )4(َأْو َمْذٌي  )3(َأْو َقلٌَس   )2(َأَصاَبُإ َقْتٌء َأْو ُرَ اٌف َمْن  "أ إ قال : -صىل اهلل  لمإ والم  َفْلَمنرَْصِ

ْأ ُثمَّ لِمَ ِْن َ ىَل َصاَلتِِإ َوُهَو يِف َذلَِل َإ َ تََكلَّمُ   )5.(  "َفْلمَتََوضَّ

                                                           
، كر الصههد ق، قريش من أقارب أيب ب   د اهلل بن جد اد التممت املكت  د اهلل بن   مد اهلل بن أيب ُمَلْمَكة زهري بن    1

رو   ن:  ائشههة، وأم اههلمة، وأاههامء، وابن   اس، و  د اهلل بن  مرو وغريهم ، وقد وىل القضههاء إبن الزبري. 

د بن الذه ت: شههمس الد ن أيب   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثام "وكاد مؤذد احلََرم توا اههنة اهه ع  رشههة ومئة .

جمدي السمد  -، حتقمق: غنمم   اس غنمم 212/ 5هه  ، تذهمي هتذ ي الكامل يف أاامء الرجال  742 - 673قمامز)

م، العسقالين: أبو الفضل أمحد  2114 -هههه  1425أمني ، الناك: الفاروق احلد ثة للط ا ة والنرش الط عة األوىل، 

صحابة ههههه252بن  و بن دمد بن أمحد بن هجر )املتوا:  ، حتقمق:  ادل أمحد   د  332/ 4  اإلصابة يف سممز ال

       هه1415 – األوىل: الط عة ، بريوت –املوجود و ىل دمد معوض ، الناك: دار الكتي العلممة 

ُم اخلَاِرُج ِمن األَْ ِف. ) ابن منظور : لسههاد العرب   2 ، الزبمد  : تاج 2/123الر اف: دم  سهه ق من األ ف، أو الدَّ

        .     1/5273العروس

القلس: ما خرج من ال طن من الطعام أو الرشههاب هىل الفم أ ادال صههاه ة أو ألقاال.) الزبمد  : تاج العروس    3

ما خرج 1/4122 فإد  اد ف و القتء.    أو القلس  ملء الفم أو دو إ ولمس بقتء  تار "من احللق  الراز  : خم

 .    " 542الصحاح ص 

 املذ  : ماء أبمض رقمق لزج خيرج  ند الش وة وإ بش وة وإ تدفق، وإ  عق إ فتور وربام إ ىس بخروجإ.   4

       .   567ملنري ص ، الرافعى :املص اح ا332/ 11ا ظر: الزبمد  :تاج العروس مادة مذ  

ابن ماجة: أبو   د اهلل دمد بن  ز د القزو نت  ) .رواال ابن ماجة واللفظ املذكور لإ، كام رواال ال م قى والدار قطنى   5

، باب هقامة الصالة ، مكت ة أبو املعاطت ، ال م قت: أبو بكر  1221، رقم  221/ 2هه  انن ابن ماجة 273)املتوا : 

باب ترك الوضههوء من خروج الدم من غري خمرج  627، رقم  142/ 1أمحد بن احلسههني بن  و ، السههنن الكرب  



 

 

         :الداللة وجه

احلد ث دلمل  ىل أد القتء والدم هدث وأد املحدث   نت؛ بمعنى أ إ خيرج من الصالة    

 )1. (و عمد الوضوء و  نى  لم ا وإ تفسد صالتإ برشط أد إ  فعل مفسدا

ففمإ دلمل  ىل وجوب الوضوء بخروج النجس من غري الس ملني، وجواز ال ناء  ند ا ق 

 )2(.احلدث يف الصالة 

                                                           

س دائرة املعارف النظاممة الكائنة يف اهلند ب لدة همدر آباد ، الط عة األوىل ، الدار قطنت: أبو احلسههن  و احلدث، جمل

  كالر اف ال دد من اخلارج من الوضوء يف باب ، 563 رقم ، 221/ 1 قطنت الدار انن "325 – 316"بن  مر

اام مل بن  ماش ،  الراالة مؤاسة ط عة ، و حوال واحلجامة والقتء ،  أ ل هذا احلد ث غري واهد بأ إ من روا ة ه

 ن ابن جر ج ، وروا ة هاههام مل  ن احلجاز ني ضههعمفة ، وقال ابن معني : هد ث ضههعمف، ورواال الدارقطنت من 

شة ، وقال:  طاء  ضا  ن  طاء بن  جالد ، و  اد بن كثري  ن ابن أيب ملمكة  ن  ائ اام مل بن  ماش أ  هد ث ه

 اد ضعمفاد ، وقال ال م قت : الصواب هراالإ ، وقد رفعإ أ ضا المامد بن أرقم  ن ابن أيب ملمكة ، وهو مكوك. و 

هه  التلخمص احل ري يف ُتر ج أهاد ث 252)العسقالين :أبو الفضل أمحد بن  و بن دمد بن أمحد بن هجر )املتوا: 

، الز لعت: مجال الد ن أبو دمد   د م1222هههه. 1412ألوىل مة ،الط عة ا، دار الكتي العلم2/44الرافعت الك ري 

هههههه   صههي الرا ة ألهاد ث اهلدا ة مع هاشههمتإ بغمة األملعت يف ُتر ج 762اهلل بن  واههف بن دمد )املتوا: 

ريوت ب -، فصل ا  واقض الوضوء ، املحقق: دمد  وامة ،الناك: مؤاسة الر اد للط ا ة والنرش  2/61الز لعت

 1227/هه1412 األوىل،: الط عة ، السعود ة –جدة  -د/ دار الق لة للثقافة اإلاالممةل نا-

ه  ، هاشمة السندي  ىل انن ابن 1132السندي : دمد بن   د اهلادي التتوي، أبو احلسن،  ور الد ن )املتوا:    1 ه

بريوت، دار الفكر، الط عة الثا مة ، العظمم آبادي: دمد شههمس احلق أبو  -دار اجلمل  1221رقم  362/ 1ماجإ 

  ، الثا مة الط عة ، بريوت –ملذ ، دار الكتي العلممة ، باب يف ا 243/ 1الطمي ،  ود املع ود كح اههنن أيب داود 

1415  .       

       .    1/24ال دائع    2



 

 

، أل إ من  )1(بأد احلد ث ضعمف، ومل  ث ت  ند أهد من أئمة احلد ث املعترب نو وقش ذلل   

وابن جر ج هجازي، وروا تإ  ن احلجاز ني ضعمفة ثم )3 ( ن ابن جر ج)2(روا ة هاام مل بن  ماش

 )4)(5(.الصواب أ إ مرال

َأ َفَلِقمت َثْوَباَد يِف َمْسجِ  -َصىلَّ اهللَُّ َ َلمِْإ َوَالََّم  -َأدَّ النَّ ِتَّ ":)6( ن أيب الدرداء -2 ِد َقاَء َفتََوضَّ

                                                           
، دار الرشههوق ، الط عة األوىل )لدار  2/25إشههني: مواههى شههاهني، فتح املنعم كح صههحمح مسههلم :   أ.د1

       م .   2112 -هه  1423الرشوق ، 

صدوق يف روا تإ  ن أهل بلدال خملط يف غريهم ،    2 يس بالنود أبو  ت ة احلميص  المم العن اام مل بن  ماش بن  ه

د بن العسقالين: أبو الفضل أمحد بن  و بن دمد بن أمح  "مات انة ههد  أو اثنتني وثام ني ولإ بضع وا عود انة 

:  الط عة ، اور ا –مد  وامة ، الناك: دار الرشمد ،املحقق: د 22/ 1ههههه  ، تقر ي الت ذ ي 252هجر )املتوا: 

         "1226/  1416 األوىل،

ابن جر ج :  د امللل بن   د العز ز بن جر ج ، اإلمام ، العالمة ، احلافظ شههمو احلرم ، أبو خالد ، وأبو الولمد    3

ممة بن خالد، مات انة مخسني ومائة القريش األموي ، املكت ، صاهي التصا مف ، أول من دود العلم بمكة، موىل أ

هه  742. الذه ت: شمس الد ن أبو   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثامد بن َقاْ امز )املتوا : "وقمل: انة ههد  ومخسني 

شعمي األر اؤوطوما بعدها ، املحقق : جممو ة من املحق6/326اري أ الم الن الء  شمو  ، الناك : قني بإكاف ال

       .   "م 1225هه /  1415مؤاسة الراالة ، الط عة الثالثة ، 

احلد ث املرال هو ما اقط من هانادال الصحايب أو هو احلد ث الذي  رفعإ التابعت هىل الن ت صىل اهلل  لمإ والم،    4

اناداً بذلل. الم  إ  ذكر لإ ه صىل اهلل  لمإ و اول اهلل  اف الداودي: "فمقول: )قال ر اف بن جودة  س  و ،   و

باملنوفمة  ،الناك: دار األ دلس  1/32كح املنظومة ال مقو مة  لد ن والد وة  )مسههتلة من هولمة كلمة أصههول ا

اف، حتر ر  لوم احلد ث  -للط ا ة  رص، اجلد ع:   د اهلل بن  و سة الر اد 2/223شه ني الكوم، م ا الناك: مؤ

       "م 2113 - هه 1424 األوىل،: ،الط عة نادل  –للط ا ة والنرش والتوز ع، بريوت 

       .  1/243حتفة األهوذ    5

 و مر أبو الدرداء األ صههاري اخلزرجت ريض اهلل  نإ ابن مالل، وقمل: ابن  امر وقمل: ابن ثعل ة،  أبو الدرداء:   6

أاههلم أبو الدرداء  وم بدر  عنت تأخر رو   نإ: ابنإ بالل القايض ، وزوجتإ أم الدرداء ، وج ري بن  فري وغريهم ، 



 

 

 )1(. "ِدَمْشَق َفَذَكْرت َلُإ َذلَِل، َفَقاَل: َصَدَق َأَ ا َص َ ْت َلُإ َوُضوَءالُ 

 :الداللة وجه

ن املعدة، وملء الفم ، وكو إ احلد ث  دل  ىل أد القتء من  واقض الوضوء برشط كو إ م  

 )2(.دفعة واهدة

 وقش : بأد الوضوء غري إزم جلواز أ َّإ توضأ لس ي آخر، أو توضأ ااتح اًبا أو ص  إ  

 )3(.لغسل الفم والمد 

 : باآليتوأجمي 

أد الوضوء من احلقائق الرش مة وهو فم ا لغسل أ ضاء الوضوء وغسل بعض ا جماز فال -1

 )4(.بعالقة وقر نة صار هلمإ هإ 

أد الفاء تدل  ىل أد الوضوء كاد مرت ا  ىل القتء وبس  إ وهو املطلوب فتكود هت -2

                                                           

: العسقالين".فة  ثامد وقمل  اش بعد ذللهاالمإ، صحايب جلمل أول مشاهدال أهد وكاد  ابدا مات يف أواخر خال

         "252/ 7،الذه ى : تذهمي هتذ ي الكامل يف أاامء الرجال   1/434تقر ي الت ذ ي 

ستدرك بلفظ    1 شمخني كط  ىل صحمح:  وقال ، "فطرفأ قاء"رواال احلاكم يف امل   دمد: اكماحل". خيرجاال ومل ، ال

  القادر   د مصطفى:  حتقمق ،1553 برقم ،1/522الصحمحني  ىل املستدرك النمسابوري،   داهلل أبو اهلل   د ابن

:  الكمذي "ال الكمذي بنفس اللفظ وروا  ،1221 – 1411 ، األوىل الط عة ، بريوت – العلممة الكتي دار  طا،

  شاكر دمد أمحد:  حتقمق ،27 رقم ، 142/ 1 الكمذي انن الصحمح اجلامع ، السلمت  مسى أبو  مسى بن دمد

 .     1/24 الرا ة  صي من فتوضأ قاء:  ولفظ ، بريوت – العريب الكاث ههماء دار ، وآخرود

، حتقمق:  صام  237/ 1هههه  ،  مل األوطار1251الشوكاين: دمد بن  و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املتوا:    2

       م. 1223 -هه 1413الد ن الص ابطت ، دار احلد ث، مرص، الط عة األوىل، 

زكت اخلويل ،  ،املحقق: دمد 2321برقم 2/651السههندي: أبو احلسههن ، فتح الودود يف كح اههنن أيب داود    3

العربمة  اململكة -املد نة املنورة  -مج ور ة مرصهه العربمة ، )مكت ة أضههواء املنار  -دمن ور  -الناك: )مكت ة لمنة 

       .  237/ 1م ، الشوكا ى :  مل األوطار 2111 -هه  1431السعود ة  ، الط عة: األوىل، 

       .         1/237الشوكا ى :  مل األوطار    4



 

 

 )1(.للس  مة 

 : باآليت ورد

 القر نة أ إ ااتقاء بمدال كام ث ت يف بعض األلفاظ والعالقة ظاهرة.-أ

 )2(.أ إ فعل وهو إ  نت ض  ىل الوجوب-ب

ن الوضوء م "قال:  -صىل اهلل  لمإ والم - نإ أد الن ت  . ريض اهلل)3(رو  سمم الداري  -3

 )4( ."كل دم اائل 

 :الداللة وجه 

احلد ث  دل  ىل أ إ  ي الوضوء من خروج كل دم من أي موضع كاد من ال دد هذا اال   

                                                           
هههههه ، حتفة األهوذي برشههح جامع 1353امل اركفوري: أبو العال دمد   د الرمحن بن   د الرهمم )املتوا:    1

       . بريوت –، دار الكتي العلممة  242/ 1الكمذي 

       .  1/237 مل األوطار   2

سطمنت    3 اود بن جذ مة اللخمت، الفل صىل اهلل -صاهي راول اهلل سمم الداري أبو رقمة بن أوس بن خارجة بن 

الم الم، هدث  نإ: ابن   اس، وأ - لمإ و سع، فأ انة ت  ،س بن مالل، وكثري بن مرة، وآخرودوفد سمم الداري 

       . " 442/ 2الذه ى : اري أ الم الن الء  "ومل  زل باملد نة هتى حتول بعد قتل  ثامد هىل الشام  

من هد ث سمم الداري  ن  ز د بن خالد  ن  ز د بن دمد  ن  اننإ قطنت ا الدار رواال هد ث غر ي ضعمف   4

قطنت : و مر بن   د العز ز مل  سههمع من سمم وإ رآال ، والمز داد   مر بن   د العز ز  ن سمم الداري ، وقال الدار

لدار كالر اف و ، 521، برقم  227/ 1 قطنت جم وإد ، اههنن ا خلارج من ال دد  القتء باب يف الوضههوء من ا

سنن واآلثار 452ال م قت: أبو بكر أمحد بن احلسني بن  و املتوا واحلجامة و حوال ، ، املحقق : 241/ 1ال ، معرفة ال

سن ، دار الكتي العلممة  َّسوي ه صي  ،.بريوت –امد ك صل ، 21/ 1 اهلدا ة أهاد ث ُتر ج يف الرا ة     يف ف

ضوء  واقض سقالين ، الو ضل أبو: الع  ، الدرا ة يف ههههه252: املتوا) هجر بن أمحد بن دمد بن  و بن أمحد الف

      بريوت . -، املحقق : السمد   د اهلل هاشم المامين املدين ، دار املعرفة  21، رقم  31/ 1ُتر ج أهاد ث اهلدا ة 



 

 

 )1(.هتى جتاوز موضع التط ري، فإد خرج ومل  تجاوز هىل موضع  لحقإ هكم التط ري مل  ي الوضوء 

 :باآلتي االستدالل وجه ونوقش

أ إ إ  قض بام خرج من غري املخرج املعتاد أو ما قام مقامإ ، ألد  احلد ث ضعمف ، -1

 وبتقد ر صحتإ ىمل  ىل الوضوء اللغوي إ الرش ت مجعا بني األدلة .

 )2( .اهتجم وغسل دامجإ وصىل ومل  توضأ  -صىل اهلل  لمإ والم -أد املصطفى-2

   .األثر ثانيًا:

من ر ف يف صههالتإ فلمنرصههف فلمتوضههأ ، فإد مل "قال:  -رىض اهلل  نإ - ن ابن  مر-1

 )3(." تكلم بنى  ىل صالتإ ، وهد تكلم ااتأ ف الصالة

صالتإ ، أو قاء فلمتوضأ ، وإ  تكلم  -رىض اهلل  نإ  - ن  و-2 قال : هذا ر ف الرجل يف 

 )4(. "، ولم ن  ىل صالتإ

 )5(.األثراد دلمل  ىل أد الر اف من  واقض الوضوء   

                                                           
هههههه ، فمض القد ر كح 1131املناوي: ز ن الد ن دمد   د الرؤوف  و بن ز ن العابد ن احلدادي املتوا:    1

       .   1356 األوىل، الط عة ، مرص –، املكت ة التجار ة الكرب   2621برقم  376،  375/  6اجلامع الصغري

 .         2621 برقم 376،  375/  6املناوي: فمض القد ر كح اجلامع الصغري   2

، باب يف الذي  قتء 124/ 2هه ، املُصنف  235ه  152   ابن أيب شم ة: أبو بكر   د اهلل بن دمد الع يس الكويف )3

، 2/112، أو  ر ف يف الصالة ، حتقمق : دمد  وامة ، الدار السلفمة اهلند ة القد مة ، ال م قى : معرفة السنن واآلثار

اتذكار يس )املتوا: ، ال اجت 1/227اإ اعد القرط ت األ دل المامد بن خلف بن  ههههه ،املنتقى 474: أبو الولمد 

هههه ، الصنعاين: أبو بكر   د الرزاق بن مهام،  1332مرص ، الط عة األوىل،  -، مط عة السعادة  1/22كح املوطإ

ىدث ثم  رجع ق ل أد  تكلم، حتقمق : 3612برقم  2/332مصههنف   د الرزاق  باب الرجل  مي الرمحن ،  ه 

       . 1413 ، الثا مة الط عة ، بريوت –األ ظمت ، املكتي اإلاالمت 

       ، باب يف الذي  قتء ، أو  ر ف يف الصالة .   5252رقم  124/  2ُمصنف ابن أيب شم ة    4

       .  1/242، فمض القد ر 232/ 1 مل األوطار    5



 

 

 .املعقول ثالثًا: 

 ااتدلوا باملعقول من وج ني : 

شقت اجل األول :    لدة ظ ر أد ال دد دل الدم والرطوبات هإ أ إ كاد مستكا باجللدة، فإذا ا 

سكة إ زوال الدم  ن دلإ، وإ هكم للنجس ما دام يف دلإ أإ  شقاق ا  وجي زوال ال يف دلإ ، وا 

 تر  أ إ جتوز الصههالة مع ما يف ال طن من األ جاس فإذا اههال  ن رأس اجلرح فقد ا تقل  ن دلإ

  )1(.فمعطت لإ هكم النجااة

رض : الثاني   س ملني ه ام كاد هدثا؛ أل إ  وجي تنجمس ظاهر ال دد ل ورة أد اخلروج من ال

صابة، فتزول الط ارة رضورة، ومتى زالت الط ارة  ن ظاهر ال دد خرج من أد  ضع اإل تنجس مو

صري أهال هلا، فكذا ما خرج  صالة التت هت مناجاة مع اهلل تعاىل، فمجي تط ريال باملاء لم  كود أهال لل

 )2(                                        .لس ملني من غري ا

س مل؛ لكود احلكم فمإ غري معلل، وألد    اإ  ىل اخلارج من ال صح قما و وقش ذلل بأ إ إ  

 )3( .اخلارج من الس مل إ فرق بني قلملإ وكثريال، وطاهرال و جسإ، وه نا بخالفإ، فامتنع القماس

ااههتدل القائلود بأد اخلارج النجس من غري السه ملني إ  نقض الوضهوء  أدلة الرأي الثاين :

 بالسنة الن و ة واألثر واملعقول :   

  . املطهرة النبوية السنة :أواًل

 دلت أهاد ث كثرية  ىل  دم  قض الوضوء بالدم اخلارج من غري الس ملني من ا :

صىل اهلل  لمإ  "، قال :   -رىض اهلل  ن ام -ما رو   ن أ س بن مالل-1 اول اهلل  اهتجم ر

                                                           
 . 1/12، حتفة الفق اء  1/25ال دائع    1

 . 1/24ال دائع    2

/  2هههه  ، الرشح الك ري 622ابن قدامة: شمس الد ن أبو الفرج   د الرمحن بن دمد بن أمحد املقديس )املتوا:    3

لدكتور   د اهلل بن   د املحسههن الككت  14 لدكتور   د الفتاح دمد احللو ، الناك: هجر للط ا ة  -، حتقمق: ا ا

 م. 1225 -هه  1415مج ور ة مرص العربمة ، الط عة: األوىل،  -قاهرة والنرش والتوز ع واإل الد، ال



 

 

 )1(  ."والم فصىل ومل  توضأ ، ومل  زد  ىل غسل دامجإ

 : الداللة وجه

ضوء   س ملني إ  نقض الو اول )2(احلد ث  دل  ىل أد خروج الدم من غري ال ، بدلمل أد الر

 صىل اهلل  لمإ والم غسل مواضع احلجامة فقط. 

 و وقش ذلل باآليت :

بالقوي، وأبوال غري معروف ،  )3(أد احلد ث يف هاههنادال ضههعف فصههالح بن مقاتل   لمس 

                                                           
المامد بن داود القريش  ن محمد الطو ل  ن أ س بن مالل    1 صالح بن مقاتل  ن  اننإ  ن  انن "أخرجإ الدارقطنت يف 

: لمس بالقوي ،  ، وقال الدارقطنت  ن صههالح بن مقاتل 624،  141/ 1، ال م قت: السههنن الكرب  " 1/276الدارقطنت 

ضعف  انادال  المامد بن داود جم ول وقال ال م قت : يف ه صي الرا ة يف ُتر ج أهاد   "وأبوال غري معروف ، و ث الز لعى :  

 " 212/ 1، العسقال ى : التلخمص احل ري يف ُتر ج أهاد ث الرافعت الك ري 1/22اهلدا ة 

 .  232/ 1 مل األوطار   2

، وأبو " املعجمني "األ ور ال غدادي هدث  ن: أبمإ ، و نإ: أبو القاام الطرباين يف  صالح بن مقاتل بن صالح   3

ا ل بن ز اد، وابن قا ع، وأبو بكر بن هاحاق الفقمإ ،  قال احلاكم:  الطمي أمحد بن دمد بن هاام مل املنادي، وأبو 

، وقمل: ل صفر، انة تسع وثام ني ومائتنيلمس بالقوي. وقال ال م قت:  روي املناكري، مات يف آخر املحرم، وقمل: أو

شموخ الطرباين  "ا ع وثام ني . شاد القايص والداين هىل تراجم  صالح بن  و ، هر صوري: أبو الطمي  ا ف بن  املن

 -، قدم لإ: د اعد بن   د اهلل احلممد وأبو احلسن مصطفى بن هاام مل السلمامين املأريب ، الناك: دار الكماد  1/333

  ،  هههه1422 :املتوا) اهلَْمَداين َقائَِدةَ  بنِ  ُمْق ِلِ  بنِ  َهاِدي بنُ  ُمْق ُل : الوادِ ت   ، اإلمارات –، مكت ة ابن تمممة الر اض

ستدرك احل رجال صنعاء األثر ة ، الط عة الثا مة،  1/422اكم يف امل ساد  2114 -ههههه  1425، الناك: مكت ة  م ،ل

 " 4/222املمزاد 



 

 

 )2(.جم ول)1(والمامد بن داود

 من إ وضوء هإ"قال:  -َصىلَّ اهللَُّ َ َلْمِإ َوَالََّم  -أد الن ت  -رىض اهلل  نإ- ن أبى هر رة-2

 )3( ."صوت أو ر ح

 :الداللة وجه

صمغة    صوت أو وجود رائحة ر ح خرجت منإ ، ف ذال ال اامع  ضوء واجي هإ من  أي إ و

الذ   فمد ظاهرال ا تفاء الوضوء  ام اواال هإ بدلمل، فالواجي ال قاء  ىل الرباءة  احلصرررر تدل  ىل 

األصلمة ، فال  صار هىل القول بأد الدم  اقض هإ لدلمل  اهض، واجلزم بالوجوب ق ل صحة املستند 

 )4(.كاجلزم بالتحر م ق ل صحة النقل

  وقش ذلل باآلتى : 

                                                           
المامد بن داود القريش ، والصواب دمد بن المامد بن أيب داود القريش، وهو هراين  عرف بال ومة  إ  َأُبو َداُود:   1

هههههه  742الذه ت: شههمس الد ن أبو   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثامد بن َقاْ امز)املتوا:  " تابع  لمإ وهو جم ول .

جاوي ، الناك: دار املعرفة للط ا ة والنرشهه، بريوت ، حتقمق:  و دمد ال  216/ 2ممزاد اإ تدال يف  قد الرجال 

د بن أمحد بن  ثامد بن َقاْ امز دم اهلل   د أبو الد ن شمس: الذه ت ، م 1263 - هه 1322 األوىل،: الط عة ، ل ناد –

بن  ، املحقق: محاد 172/ 1ههههه  ، د واد الضههعفاء واملكوكني وخلق من املج ولني وثقات فم م لني742)املتوا: 

 .م" 1267 - هه 1327 الثا مة،: الط عة ، مكة –دمد األ صاري ، الناك: مكت ة الن ضة احلد ثة 

،  العسههقال ى : التلخمص احل ري يف ُتر ج أهاد ث  1/22الز لعى :  صههي الرا ة يف ُتر ج أهاد ث اهلدا ة    2

 ." 212/ 1الرافعت الك ري

الكمذي: دمد بن  مسى أبو  مسى السلمت، اجلامع الصحمح انن  ". قال أبو  مسى هذا هد ث هسن صحمح   3

  دمد أمحد:  حتقمق ، بريوت –، باب الوضههوء من الر ح،  دار ههماء الكاث العريب  74، رقم  112/ 1الكمذي 

انادال:  األ ظمت وقال ، الط ارة كتاب ، 515رقم ، 323/ 1 ماجة ابن انن ، "وآخرود شاكر   ابن " صحمح ه

  - اإلاالمت املكتي ،27 رقم ، 12/ 1 خز مة ابن صحمح النمسابوري، السلمت بكر أبو هاحاق بن دمد: خز مة

 "مصطفى األ ظمت دمد. د:  حتقمق ، 1271 – 1321 ، بريوت

 .211/ 1، املاورد  : احلاوي الك ري   232/ 1، الشوكا ى :   مل األوطار  217/ 1امل اركفور  : حتفة األهوذي    4



 

 

صوت أو ر ح إ    ضوء يف َذلَِل، ألد قولإ هإ من  رص  اقض الو لمس املراد باحلد ث هنا ه

شل يف خروج الر ح ضوء بال وهث ات المقني    نفت وجوبإ من غائط وبول ، بل املراد  فت وجوب الو

  )1(.الط ارة هإ بمقني الصوت أو الرائحة، أي إ  توضأ  ن شل مع ا ق ظن 

كاد يف غزوة ذات الرقاع  -صههىل اهلل  لمإ و اههلم-أد الن ت   -رىض اهلل  نإ - ن جابر-3

 )3( .بس م فنزفإ الدم فركع واجد ومىض يف صالتإ  )2(فرمت رجل

  :الداللة وجه

احلد ث  دل  ىل أد الوضوء واجي من اخلارج من الق ل، أو الدبر دود اخلارج من غريمها     

 من ال دد فالرجل  زفإ الدم ، أي: خرج منإ كثرًيا ، ومىض يف صالتإ فلم  قطع ا؛

إشتغالإ بحالوهتا  ن مرارة أمل اجلرح ، ولو  قض الدم ملا جاز بعدال الركوع والسجود وهسام 

 )4( .ذلل ومل  نكر، ومل  أمرال بالوضوء وإ بإ ادة الصالة -صىل اهلل  لمإ والم -و لم الن ت الصالة ، 

                                                           
هههه  ، التوضمح لرشح 214ابن امللقن: رساج الد ن أبو هفص  مر بن  و بن أمحد الشافعت املرصي )املتوا:    1

، املحقق: دار الفالح لل حث العلمت وحتقمق الكاث ،الناك: دار النوادر، دمشق، الط عة  261/ 4اجلامع الصحمح 

 .441/ 6املناو  : فمض القد ر ،  217/ 1م ، حتفة األهوذي  2112 -هه  1422األوىل، 

الرجل هو   اد بن برش ْبن وقش ْبن زغ ة ْبن ز وراء ْبن َ ْ د اأْلَْشَ ل كنمتإ َأُبو برش َوقد قمل َأُبو الّربمع ش د َبْدًرا    2

تشههْ َد َ ْوم اْلماََمَمة يِف   د أيب بكر. التمممت، أبو  َد،الُ سههتت: دمد بن ه اد بن أمحد بن ه اد بن معاذ بن َمْع  "َوااههْ

، ط ع بإ ا ة: وزارة املعارف للحكومة العالمة اهلند ة ، حتت مراق ة:  316/ 3هههههه  ، الثقات 354هاتم، )املتوا: 

الدكتور دمد   د املعمد خاد مد ر دائرة املعارف العثام مة ، الناك: دائرة املعارف العثام مة بحمدر آباد الدكن اهلند ، 

 ." 1273=  ه 1323الط عة: األوىل، 

اام مل بن هبراهمم بن املغرية ، أبو   د اهلل )املتوا :    3 ،  55/ 1ههههه ، اجلامع الصحمح 256ال خاري: دمد بن ه

 .1227 – 1417القاهرة ، الط عة األوىل ،  –دار الشعي 

هه   226: الشافعت )املتواأبو ىمى: زكر ا بن دمد بن أمحد بن زكر ا األ صاري، ز ن الد ن السنمكت املرصي    4

المامد بن در ع العازمت ، الناك:  464/ 1، حتفة ال اري برشح صحمح ال خاري  ، ا تنى بتحقمقإ والتعلمق  لمإ: 



 

 

 ونوقش :

بأد احلد ث إ  صح اإاتدإل بإ ، ألد الدم هني خرج أصاب بد إ وثوبإ فمن غت أد خيرج   

من الصالة ومل خيرج ، فلام مل  دل مضمإ يف الصالة  ىل جواز الصالة مع النجااة كذلل إ  دل مضمإ 

 )1(  .فم ا  ىل أد خروج الدم إ  نقض الوضوء

م لل دد   والثوب، أو هصابة الثوب فقط، و ز إ  نإ يف احلال، أجمي: باهتامل  دم هصابة الدَّ

ْل  ىل بد إ هإ مقدار ما  كام أد هذا الدم معفو  نإ ؛أل إ من دمإ و سههري مل   لح هد الكثرة ، ومل َ سههِ

 )2(  .ُ عفى  نإ

  .األثر :ثانيًا

  أضاع اإلاالم يف ألهد هظ إ ه إ": قال  ُطعن هني أ إ –ريض اهلل  نإ  -ما رو   ن  مر   

 )3(." َدًما َ ْثَعُي  َوُجْرُهإُ  فصىل ، الصالة

  :الداللة وجه

 )4(  .دما  سمل وجرهإ صىل -  نإ اهلل رىض–األثر  دل  ىل أد  مر    

  غري من اخلارج بالدم الوضههوء  قض وهو –و وقش بأد هد ث  مر خارج  ن دل النزاع 

                                                           

م، حتفة  2115 -ههههه  1426اململكة العربمة السعود ة ، الط عة: األوىل،  -مكت ة الرشد للنرش والتوز ع، الر اض 

 . 55/ 2كح امل ذب ، املجموع  244/ 1األهوذ 

 . 1/261، ال نا ة كح اهلدا ة  466/ 1حتفة ال اري برشح صحمح ال خاري    1

 .244/ 1، حتفة األهوذ  466/ 1، حتفة ال اري برشح صحمح ال خاري  1/211احلاو  الك ري املاورد  :   2

 .142/ 1، مصنف   د الرزاق  25/ 11ُمصنف ابن أيب شم ة    3

 ه 26/ 1املوطأ  املنتقى كح   4



 

 

 )1( . ال ول الس يف كام دمإ جر اد  رضال إ واملعذور معذوًرا، كاد فإ إ ، -الس ملني

ضأ -رىض اهلل  نإ-أو أ إ     ضوء، بل ىتمل أ إ تو صو بعد الطعن من غري جتد د الو كاد  

 )2(   .بعد الطعن مع امالد الدم، وصىل

  فحكإ دم من شىء فخرج وج إ ا بثرة  رص أ إ –رىض اهلل  نإ  -ما رو  أد ابن  مر-2

 )3(. توضأ ومل صىل ثم هص عمإ بني

 :الداللة وجه

 )4(.األثر  دل  ىل أد الدم هد كاد  سريا غري اائل وإ خارج فإ إ إ  نقض الوضوء   

هم ف و إ  نقض الوضوء  ند بال صررررر و وقش بأد هذا األثر إ ىتج بإ ؛ ألد الدم اخلارج 

 )5(.خمرج والنقض  ضاف هىل اخلارج دود املخرج

 املعقول . :ثالثًا

 .ااتدلوا من وج ني

 )6(.أد الدم خارج من غري املخرج مع بقاء املخرج، فلم  نقض، كال صاق -1

أد األصل هو أد الدم إ  نقض الوضوء هإ هذا دلَّ دلمل  ىل ذلل فاألصل بقاء الط ارة، -2

وأل إ إ  ص فمإ فلمس يف القرآد وإ يف السنة وإ يف اإلمجاع ما  دل  ىل ه اب الوضوء من خروج 

                                                           
شمو خلمل أمحد )املتوا:    1 س ار فوري: ال انن أيب داود 1346ال ،ا تنت بإ 125/ 2ههههه ، بذل املج ود يف هل 

و لق  لمإ: األاههتاذ الدكتور تقت الد ن الندوي ،الناك: مركز الشههمو أيب احلسههن الندوي لل حوث والدرااههات 

 م. 2116 هه / 1427اإلاالممة، اهلند ، الط عة األوىل، 

 .   1/24ال دائع    2

      . 145/ 1، مصنف   د الرزاق  132/ 1، ُمصنف ابن أيب شم ة  141/ 1السنن الكرب  لل م قى     3

       . 226/ 1اإاتذكار    4

 .327/ 4 مدة القاري كح صحمح ال خاري    5

 .  1323، دار املعرفة ، انة النرش  1/21  ، األم 214/ 151الشافعت : دمد بن هدر س أبو   د اهلل )    6



 

 

 )1(  .الدم

 :  

  روجخ بأد القول هو – أ لم واهلل –بعد  رض القولني، وأدلة كل من ام،  ت ني أد الراجح    

 : لآليت الوضوء  نقض إ الس ملني غري من الدم

 قوة أدلت م ، واالمت ا من املناقشة القائمة، وضعف أدلة القول اآلخر .-1

 نقض الوضههوء هإ ما خرج من الراجح من أقوال العلامء أد اخلارج من ال دد إ  -2

الس ملني، فام خرج من الس ملني ف و  اقض للوضوء اواء كاد بوإً أم غائطاً أم رطوبة أم رىًا، 

وأما ما خرج من غري الس ملني كالر اف خيرج من األ ف والدم خيرج من اجلرح وما أش إ ذلل 

 )2( .كىل إ  نقض الوضوءفإ إ إ  نقض الوضوء إ قلملإ وإ كثريال، و ىل هذا فغسمل ال

سمل الكلو   س ملني،فإد الغ ضوء بام خرج من غري ال وهذا كاد الراجح هو  دم ا تقاض الو

 الدمو  إ  نقض الوضوء لآلتى :

ر أد -1 أد الغسههمل الدموي، م نت   ىل خروج الدم من ال دد و قض الوضههوء بإ، وقد تقرَّ

صحمح، وبناًء  لمإ فال  عترب هذا النوع  س ملني إ  نتقض بإ الوضوء، وهو ال خروج الدم من غري ال

 من الغسمل  اقضًا للوضوء .            

موم الغسههمل الُكلوي الدمو  غسههمل دوائت ووقائت إلطال -2 ة  مل الُكىل التت تطرد السهه 

،  التت  ي  ىل املر ض األخذ هبا للحفاظ  ىل هماتإ الشرررررررررررررررر   ةمن ال دد . ف و من األاهه اب 

 )3(  .ولتحصني بد إ من ه تقال  دو  املرض هىل بقمة ال دد

شمة -3 سم املر ض هىل أغ ضو الدم من ج سمل الدمو  من الناهمة الط مة  عتمد  ىل  أد الغ

                                                           
 . 1/24ال دائع    1

 .  2121/  3/3لفضملة الشمو /دمد بن صالح بن  ثممني بتار و  الرامتاملوقع    2

 .2121/  3/3 الدخول تار و ،  العتم ت أمحد. د.أ/ موقع –الربوتوين  -أهكام الغسمل الكلوي   3



 

 

صطنا م سامة ا اائل اإل فاذ أو التنقمة املوجود يف اجل از، فمنقى الدم من املواد ال ة  مر من خالهلا هىل 

.فغسمل الُكىل هو هخراج دم دمل بالسموم وه ادتإ )1(، ومن ثم  تم ضو الدم هىل اجلسم مرة أخر 

 دًما منقى.

مإ ُتفمف  ىل املرىض ، -4 لدمو  ف بالغسههمل ا  دأ وأخذًا بمالقول بعدم  قض الوضههوء 

 التمسري ورفع احلرج املقرر ا الرش عة اإلاالممة .

 

 

                                ********************* 

                                

 

 

 

  

                                                           
شل الكلوي ص:    1 ستخدمة ملرىض الف سو داء :  د الكر م  مر، طرق الد لزة امل ، وهو بحث مقدم لندوة 11ال

، التنقمة الصههفاقمة  www.islamfeqh.comالتداوي باملسهتجدات الط مة وأثرها  ىل الصههمام الذي  ظم ا موقع الفقإ اإلاههالمت 

مل ص: قا ة من ا و الجإ ،ص: 21للوك هبا وطرق الو ، 22، د/صهه ور: دمد صهههادق ، أمراض الكىل: أاهه ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/  مد اموقع عة ،و كم  ،  2112األول كا ود/ د سههمرب 21 اجلم

          . هه 1441 اآلخر ربمع 23 املوافق

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1441_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1441_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1441_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1441_%D9%87%D9%80


 

 

 

 

 املبحث الثاني

 لووو .لربوتونية وأثره يف اعالج القصور الكلوي بالتنقية ا

 

 

    

 تها.ية الربوتونية  وكيفياملطلب األول: مفهوم التنق   

 

 .ءالربوتونية يف الوضو املطلب الثاني: أثر التنقية  

 

 

 

 

   

  



 

 

 املطلب األول

 مفهوم التنقية الربيتونية  وكيفيتها.
 

مة  هت أواًل: تعريفهبببببببا:    لدم  رب الغشهههاء الرب توين  ارة  ن تنق  املوجود يف التجو ف ا

 )1(.ال طنت

سمل الربوتمنى  ىل أ  وب ثانيًا: طريقتها:  ضع يف جوف بطن املر ض  تعتمد طر قة الغ  و

ضع بني  صة التت  السرررررررر  وهذا األ  وب  و سوائل واألدو ة اخلا والعا ة، و عطى املر ض بعض ال

سائلة واألمالح الزائدة، ثم بعد ذلل هذال  ضالت ال سموم والف سم  ىل التخلص من ال سا د اجل ت

لفضالت السائلة واألمالح الزائدة تظل جتتمع يف هذا األ  وب ما  قرب من ثامين اا ات السموم وا

مع أد املر ض   اك اههائر أ املإ احلماتمة بطر قة معتادة ثم بعد اجتام  ا  قوم املر ض بتفر ح هذا 

ة قاأل  وب يف كمس خارجت، ثم بعد ذلل   عث هبذا الكمس و ؤتى بكمس آخر ... هلو. وهذال الطر 

سي هاجتإ وبعد  ستعمل ا املر ض ثالث مرات تقر  اً يف الموم  ىل ه كة  عاود هذال الف مضرررررررررر  

 )2(. املر ض فتح األ  وب وتفر ح السائل املحمل باملواد السامة والزائدة  ن هاجة اجلسم

ف ل ُ َعد  خروج هذا السائل املحمل بالسموم والفضالت واألمالح الزائدة  اقًضا للوضوء 

  ؟أم إ

  

                                                           
       . 26د/ص ور: دمد صادق ، أمراض الكىل: أا اهبا وطرق الوقا ة من ا و الجإ ،ص:   1

  وهو بحث 15د/السو داء :  د الكر م  مر، طرق الد لزة املستخدمة ملرىض الفشل الكلوي للسو داء ص )   2

قإ اإلاههالمت  لذي  ظم ا موقع الف مام ا ها  ىل الصهه مة وأثر جدات الط  باملسههت تداوي  ندوة ال قدم ل م

www.islamfeqh.com، (24التنقمة الصفاقمة للوكمل ص.  



 

 

 املطلب الثاني

 .أثر التنقية الربيتونية يف الووو  

 الفقهي هلذه النازلة. التكييف أواًل:

سم     سامة من ج ضالت واملواد ال  ملمة تنقمة الكىل بالطر قة الرب تو مة تتطلي هخراجاً للف

اة أثر خروج هذال املواد  ىل ط ارة املسلم، وهتى  تم  ساد ، لذا حتتم  ىل الفق اء املعارص ن درا اإ 

هل هت مواد  احلكم  ىل هذال املسهألة،  ي أد  عرف أوإً ط معة املواد اخلارجة من جسههم اإل سهاد،

  جسة أم إ؟

س ا املواد التت     ساد، هت  ف سم اإل  سامة اخلارجة من ج وقد قرر الطي احلد ث أد املواد ال

شل الكلوي تغنت  ن هخراج ال ول  سمل الُكىل ملر ض الف  تكود من ا ال ول النجس، بل هد  ملمة غ

هكم خروج املواد التت هلا صفات  من املخرج األصو، وهلذا ف ذال النازلة  مكن أد ُّترج  ىل مسألة

 )1(    .   ال ول من غري خمرج ا األصو 

 ثانيًا: أراء الفقهاء يف املسألة.

س ا املواد     ساد، وهت  ف سم اإل  سامة من ج سمل الرب توين  عترب هخراجاً للمواد ال بام أد الغ

التت  تكود من ا ال ول النجس، وأد من  سههتعمل الغسههمل الرب توين يف الغالي  سههتغنت  ن الت ول 

قد اختلف الفق اء مة  ن هخراج ال ول من املخرج األصههو، ف هذال العمل  يف الط معت ، همث تغنت 

  وكاد خالف م  ىل رأ ني: "الس مل املعتاد"هكم خروج ال ول من غري خمرجإ األصو 

                                                           
ملتقى فقإ النوازل ، غسههمل الكىل وأثرال  ىل الوضههوء ، لل اهث  ارص بن   د الرمحن بن امللتقى الفق ت العام ،    1

مهوقهع  /https://ar.wikipedia.org/wiki،2112/ 1/11 ههارص، تههار هو الههدخهول  ههىل املهوقهع 

           . هه 1441 اآلخر ربمع 23 ، املوافق2112 األول كا ود /د سمرب 21 اجلمعة ،و كم مد ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
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مة الرأي األول: لة)1 (للحنف ناب ظاهر ة)2 (واحل خلارج النجس من غري السهه ملني )3(وال قالوا: ا

سد ن أو مفتوهني  س مالد من اواء كاد ال ستوي قلمل ام وكثريمها،   نقض الوضوء وزاد احلنابلة : و 

 )4(  .فوق املعدة أو من حتت ا من

ضوء  سمل الرب توين  نقض الو شمقح وقرر بأد الغ ووافق م من املعارص ن : الدكتور خالد امل

 وبناًء  ىل هذا الرأي فإد الغسمل الربوتمنت  نقض الوضوء .)5(

                                                           
 .12/ 1، حتفة الفق اء  1/2، اإختمار لتعلمل املختار 1/112، الل اب يف اجلمع بني السنة والكتاب  1/24ال دائع    1

هههه  ،  امل دع يف كح 224ابن مفلح: هبراهمم بن دمد بن   د اهلل بن دمد ، أبو هاحاق، برهاد الد ن )املتوا:    2

 . 124/ 1 القناع كشاف ، ، 127/ 1 املغنى ، ل ناد –، الناك: دار الكتي العلممة، بريوت  1/132املقنع

       .   212/ 1املحىل باآلثار    3

 . 127/ 1املغنى    4

 ."twww.saaid.neمكت ة موقع صمد الفوائد "ملشمقح : د خالد  ، بحث بعنواد : غسمل الكىل    5



 

 

همث فصهلوا )5(واإلباضهمة  )4(واإلماممة )3 (والز د ة  )2(والشهافعمة  )1(للاملكمة  : الثانيالرأي 

 القول يف أربع صور:  

ههداها:  نسههد املعتاد و نفتح خمرج حتت املعدة فمنتقض الوضههوء باخلارج منإ قوإ واهدا. 

الثا مة:  نسد املعتاد و نفتح فوق املعدة فقوإد مش وراد الصحمح  ند اجلم ور إ  نتقض.    الثالثة: 

 خالف واألصح باتفاق م إ  نقض.إ  نسد املعتاد و نفتح حتت املعدة ففت اإ تقاض 

                                                           
هههه ، 227املواق: دمد بن  واف بن أيب القاام بن  واف الع دري الغر اطت، أبو   د اهلل   املالكت )املتوا:    1

م ، 1224-هههههه1416، الط عة: األوىل، ، الناك: دار الكتي العلممة  425/ 1التاج واإلكلمل ملخترصهه خلمل 

رشح الك ري اوقت  ىل ال شمة الد اوقت: دمد  رفإ ، ها ، مد  لمش الناك دار الفكر بريوتحتقمق د 112/ 1الد

باحلطاب املالكت  الر  منت: شههمس الد ن أبو   د اهلل دمد بن دمد بن   د الرمحن الطرابليسهه املغريب، املعروف 

ه  ، مو254)املتوا:    -هه 1412، الناك: دار الفكر ، الط عة الثالثة،  223/ 1اهي اجللمل يف كح خمترص خلمل ه

محد القريش التمممت التو يسهه املعروف 1222 فارس،   د العز ز بن هبراهمم بن أ م ،  ابن بز زة: أبو دمد، وأبو 

  د اللطمف زكاغ ، الناك: دار ابن ، املحقق:  211/ 1هههه  ، روضة املست ني يف كح كتاب التلقني  673)املتوا: 

       م .  2111 -هه  1431هزم ، الط عة: األوىل، 

،  73/ 1هههههه  ، روضههة الطال ني و مدة املفتني 676النووي: أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن كف )املتوا:    2

م ،  الغزايل: أبو 1221ههههه / 1412حتقمق: زهري الشهاو ش ، الناك: املكتي اإلاهالمت، بريوت، الط عة الثالثة، 

 ، ، املحقق: أمحد دمود هبراهمم  313/ 1هههههه  ، الواههمط يف املذهي 515هامد دمد بن دمد الطويس )املتوا: 

    د بن دمد بن الكر م   د: الرافعت ،1417 األوىل، الط عة ، القاهرة –دمد دمد تامر ، الناك: دار السههالم 

، املحقق: 155/ 1  ، العز ز كح الوجمز املعروف بالرشح الك ريهههه623: املتوا) القزو نت القاام أبو الكر م،

  هه 1417 األوىل، ،الط عة ل ناد – ادل أمحد   د املوجود ، الناك: دار الكتي العلممة، بريوت  - و دمد  وض 

       . م 1227 -

  3 /162         .ال حر الزخار :الصنعا ى   3

       .  11/ 1كائع اإلاالم   :اجلىل املحقق   4

       . 221/ 1كح النمل  :أطفمش   5



 

 

 )1 ( . الرابعة: إ  نسد املعتاد و نفتح فوق املعدة إ  نتقض قوإ واهدا 

 "لسررررر  اوبناًء  ىل هذا الرأي فإد الغسمل الربوتمنت  نقض الوضوء هد كا ت الفتحة حتت 

 ، وهد كا ت فوق الَّسة فإ إ إ  نقض. "املعدة

ضوء؛ بناء  ىل أهنا ووافق م من املعارص ن : الدكتور  ضإ للو   د اهلل اخلممس ورجح  دم  ق

 )2(  . جااة خرجت من غري الس ملني فلم تنقض الوضوء

 سبب اختالفهم :  

 اختالف م ا هل املعترب اخلارج أو املخرج ؟

فا ترب قوم يف ذلل اخلارج وهدال من أي موضع خرج و ىل أي ج ة خرج، وهم احلنفمة، ومن 

 مع م، فقالوا: كل  جااة تسمل من اجلسد وُترج منإ  ي من ا الوضوء.  

ما  -وهم الشههافعمة ومن مع م-وا ترب قوم آخرود  قالوا: كل  لدبر، ف لذكر وا املخرجني ا

 )3(.ضوء من أي يشء خرج و ىل أي وجإ خرجخرج من هذ ن الس ملني ف و  اقض للو

 األدلة

ااتدل أصحاب القول األول  ىل  قض الوضوء باخلارج النجس من غري الس ملني بالقرآد   

 الكر م والسنة الن و ة واملعقول.

 أواًل: القرآن الكريم.

 )4(    ."أو جاء أهد منكم من الغائط"ااتدلوا بعموم قولإ تعاىل  

  

                                                           

رص خلمل  :املواق1 (( ست ني يف كح كتاب التلقني  :بز زة ابن ، 425/ 1التاج واإلكلمل ملخت ضة امل ،  211/ 1رو

       .     221/ 1، كح النمل 152/ 3، ال حر الزخار  156/ 1، كح الوجمز  2/2املجموع 

 .     262، 252التنقمة الكلو ة للخممس : ص 2 ((

 .     41/ 1ابن رشد: بدا ة املجت د وهنا ة املقتصد 3 ((

       . 6   اورة املائدة من اآل ة 4



 

 

 وجه الداللة: 

اآل ة الكر مة تدل  ىل أد خروج قلمل الغائط وال ول من غري السهه ملني  نقض الوضههوء ،    

والغائط هو املكاد املنخفض أو املطمئن من األرض ، واملجتء منإ: كنا ة  ن احلدث، و دخل يف 

 )1( .الغائط مجمع األهداث الناقضة للوضوء 

ىل باألمر بالوضههوء والتممم من ذلل هاإ فاآل ة  امة تتناول املعتاد وغريال فلم خيص تعا   

 )2(.دود هال، وإ املخرجني من غريمها 

 )3(.فجعل اإ ت ار بالغائط: أي باخلارج إ باملخرج، وال ول مقمس  لمإ     

 ثانيا: السنة النبوية املطهرة.     

هَِذا ُكنَّا َاَفًرا َأْو  -صىل اهلل  لمإ والم  -أمر ا راول اهلل »قال :   )4(ما رواال صفواد بن  سال

                                                           
رصي)املتوا: 1 اام مل بن  مر القريش ال  سري القرآد العظمم 774   ابن كثري: أبو الفداء ه ،  314/ 2ههههه  ، تف

ه 1421حتقمق : اامت بن دمد االمة ، دار طم ة للنرش والتوز ع ، الط عة الثا مة  م ، الشوكاين: دمد بن  1222 -ه

، الناك: دار ابن كثري، دار الكلم الطمي  542/ 1هههه  ، فتح القد ر1251 و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املتوا: 

 .      124/ 1، كشاف القناع  1/162ال ، املمتع يف كح املقنع 1414 -دمشق، بريوت ، الط عة األوىل  -

 .           212/ 1، املحىل باآلثار 1/7، ت مني احلقائق  1/252   ال نا ة كح اهلدا ة2

ْبَماِد: أبو  مر ُدْبَماِد بن دمد ، مواههو ة أهكام الط ارة 3  -، الناك: مكت ة الرشههد، الر اض  634/  11   الد 

 م.          2115 -هه  1426اململكة العربمة السعود ة ، الط عة: الثا مة، 

اول 4 صحايب، رىض اهلل  نإ، وهو مراد ت كويف، غزا مع ر سال املرادي ال صفواد بن    َ َلمِْإ َصىلَّ اهللُ -اهلل    

َم  اثنتى  رشههة غزوة. ومن مناق إ أد   د اهلل بن مسههعود رو   نإ، ورو   نإ مجا ات من التابعني  -َواهَهلَّ

ههههه ، هتذ ي 676النووي: أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن كف )املتوا: "وتويف يف هدود األربعني لل جرة .

اامء واللغات  رش 1/242األ سا دة ،  نمت بن صولإ: ككة العلامء بم صحمحإ والتعلمق  لمإ ومقابلة أ ال وت

 د اهلل   بن لأ   بن خلمل الد ن صالح: الصفدي ، ل ناد –هدارة الط ا ة املنري ة ، دار الكتي العلممة، بريوت 

ه ، الوايف بالوفمات 764)املتوا:  ، املحقق: أمحد األر اؤوط وتركت مصطفى ، الناك: دار ههماء  16/123ه

 .      بريوت –الكاث 



 

 

اٍم َوَلَمالَِمُ نَّ هِإَّ ِمْن َجنَاَبٍة ، َلكِْن ِمْن َغاِئٍط َوَبْولٍ   )1(.«َوَ ْومٍ  ُمَسافِِر َن إَ َ نِْزُع ِخَفاَفنَا َثاَلَثَة َأ َّ

 وجه الداللة :  

ذكر احلد ث األهداث التت  نزع من ا اخلف، واألهداث التت إ  نزع من ا، و ّد من مجلت ا     

من الدبر واإلهلمل  ال ول والغائط ، فأشههعر ذلل بأهنام من  واقض الوضههوء من أي موضههع خرجا

سد أو من الفم ؛ لعموم أمرال  الم -واملثا ة أو ال طن، وغري َذلَِل من اجل خيص  ومل -صىل اهلل  لمإ و

صىل -موضًعا دود موضع، وقد  كود خروج الغائط وال ول من غري املخرجني فمنقض أ ضًا، أل إ 

 )2( .ا ترب اخلارج دود املخرج -اهلل  لمإ والم

 ثالثًا: املعقول. 

أد خروج النجس مؤثر يف زوال الط ارة ، أما موضههع اخلروج فظاهر، وأما غريال ف د -1

رج منإ إ  تجزأ يف الوصههف فإذا وصههف موضههع منإ بالنجااههة وجي بدد اإل سههاد با ت ار ما خي

صار  ىل ما خرج من  ًسا وجي تط ري كلإ، لكن ورد الرشهع باإقت وصهف كلإ، فإذا صهار كلإ  ج

 )3(    .الس ملني للحرج ، لتكرر ما خيرج من ام فأحلقنا بإ ما هو يف معناال من كل وجإ

 و وقش ذلل باآلتى:

ضو من     اة   اول  أد  جا ضاء، فالر اة كل األ  ضاء إ  عنت  جا صىل اهلل  لمإ  -األ 

                                                           
صحمح 1   دمد اهلل   د أبو: ماجة ابن ،"3535 برقم 5/545 الكمذي انن”   قال الكمذي: هذا هد ث هسن 

،كتاب الط ارة ، الناك : مكت ة أيب  472برقم  1/312  ، اههنن ابن ماجة هههههه273:  املتوا) القزو نت  ز د بن

، الناك : مؤاسة الراالة  321/  3املعاطت .ابن ه اد: دمد بن أمحد أبو هاتم التمممت ال ستت ، صحمح ابن ه اد 

 .األر اؤوط شعمي:  حتقمق ، 1223 – 1414 ، الثا مة الط عة ، بريوت –

هههه  ، التوضمح لرشح 214   ابن امللقن: رساج الد ن أبو هفص  مر بن  و بن أمحد الشافعت املرصي )املتوا: 2

صحمح  ضوء هإ من املخرجني، من الق ل والدبر    املحقق: دار الفالح لل حث  252/ 4اجلامع ال ، باب من مل  ر الو

ه  1422ىل، األو الط عة ، ور اا –العلمت وحتقمق الكاث ، الناك: دار النوادر، دمشق  م ،  مل األوطار  2112 -ه

 .           212/ 1، املحىل باآلثار  1/7، ت مني احلقائق 1/241

 .         112/ 1   ت مني احلقائق 3



 

 

الم  شة:  -و ست يف  دك" قول لعائ ضتل لم ضع )1( "هد هم . وبدد احلائض طاهر، وهد كاد مو

األذ  قد تنجس بخروج دم احلمض، ولو تنجس  ضو من األ ضاء مل  ي غسل باقت األ ضاء بل 

 )2(.فقط   غسل ما تنجس منإ

ه ام  غلظ هكمإ ؛ لكو إ خمرجاً معتاداً لل ول والغائط  فإذا تغلظ هكمإ بس   ام  أد الس مل-2

فاخلارج من ال دد غائط وبول، فنقض، كام لو خرج من  ف د  تغلظ هكم أ فسهه ام أوىل وأهر  ، 

 )3(.الس مل

 أدلة الرأي الثا ى الذ ن فصلوا القول ا اخلارج النجس من غري الس ملني :

 :   وول  ىل الصور املذكورة بام ااتدلوا باملعق

 :دلمل الصورة األوىل-1

أد اإل سههاد إ بد لإ يف ُمطَّرد العادة من َمنَْفٍذ خيرج منإ الفضههالت التت تدفع ا الط معة،  -أ 

فإذا ا سههد السهه مل املعتاد وا فتحت ثق ة حتت املعدة وخرجت من ا النجااههة املعتادة وهت ال ول 

 )4(.فمأخذ هكمإ وهو ا تقاض الط ارة  مقامإ ا فتح والغائط ، قام ما

صارت الفتحة التت حتت املعدة  -ب ضلة قطعًا، و ص ح ف أد الطعام ملا ا حدر هىل األمعاء أ

                                                           
  162/ 1   مسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن القشريي النمسابوري ، اجلامع الصحمح املسمى صحمح مسلم 1

 ، الناك : دار اجلمل بريوت + دار األفاق اجلد دة ه بريوت.        715برقم 

 .           635/  11   مواو ة أهكام الط ارة 2

، كح العمدة  124/ 1، كشاف القناع  1/162، املمتع يف كح املقنع 127/  1، املغنى  12/ 2   الرشح الك ري3

 .         1/225كتاب الط ارة  -يف الفقإ 

، كح 211/ 1، ابن بز زة: روضههة املسههت ني يف كح كتاب التلقني  425/ 1     التاج واإلكلمل ملخترصهه خلمل 4

بإمام احلرمني )املتوا: 1/155الوجمز ،  اجلو نت:   د امللل بن   د اهلل بن  واههف بن دمد ، أبو املعايل، امللقي 

ه ، هنا ة املطلي يف درا ة املذهي 472 وصنع ف اراإ: أ. د/   د العظمم دمود الّد ي ، الناك: ، هققإ  121/ 1ه

 م .         2117-هه1422دار املن اج ، الط عة األوىل، 



 

 

 )1(.قائمة مقام الس ملني  ند ا سدادمها 

صورة الثا مة: أد ما خيرج من فوق املعدة، أو من همث ُىَاذهيا إ  كود مما أهالتإ -2  دلمل ال

 أش إ الط م
ِ
 )2(.عة، ألد ما حتملإ تلقمإ هىل األافل، ف و هًذا بالَقْتء

  : و وقش باآلتى

َّسة؛ فإد الطي احلد ث قد أث ت أد ال ول    سلم أد ال ول إ  مكن أد خيرج من فوق ال إ  

الذي  تعذر خروجإ من املخرج املعتاد  مكن أد خيرج  رب الغشههاء الرب توين الذي   طن التجو ف 

 )3( .وهو  متد هىل ما فوق الَّسة  ال طنت،

دلمل الصهورة الثالثة: أد غري الفرج ه ام  عطت هكمإ، لرضههورة أد اإل سهاد إ بد لإ من -3

مسههلل، فمقام املنفتح  ند ا سههداد املعتاد مقامإ، وإ ا سههداد هنا فال  قض باملنفتح حتت املعدة مع 

 )4( . دم ا سداد املخرج املعتاد

 : و وقش ذلل

ضالت هىل بأد    صل فم ا الف رض يف أد تتحول الثق ة التت تنف اة املعتادة، وإ   اخلارج النجا

 )5(.مكاد أ ىل أو أافل 

 الراجح

بعد  رض القولني، وأدلة كل قول،  ت ني أد الراجح هو القول األول، وهو أد خروج ال ول 

 من غري الس ملني  اقض للوضوء لآليت:

 املناقشة القائمة، وضعف دلمل القول اآلخر.لقوة أدلتإ، واالمت ا من -1

                                                           
 .          636/ 11   مواو ة أهكام الط ارة 1

 .          152/ 3، ال حر الزخار  156/ 1   كح الوجمز 2

 .          25   الفشل الكلوي ملحمد الفمتوري ص: 3

 .          156/ 1  كح الوجمز  4

 .           156/ 1   العز ز كح الوجمز املعروف بالرشح الك ري5



 

 

أد اخلارج بول ، فكام  نتقض الوضههوء بخروجإ من خمرجإ األصههو، فمنقض كذلل هذا  -2

 خرج من غري خمرجإ .

إ هجة ملن أاقط الوضوء من ام هذ التفر ق بمن ام  تطلي دلمالً، وإ دلمل ، بل الدلمل جاء -3

 )1(.د أد خيص هاإ دود هال، وإ املخرجني من غريمها باألمر بالوضوء والتممم من ذلل دو

 :وهبذا  ت ني أد األقرب يف هذال املسألة أد الغسمل الرب توين  نقض الوضوء لآلتى

لدم، وه ام  أخذ هكم ال ول ألد فمإ صههفات ال ول من -1   أد هذا اخلارج إ  أخذ هكم ا

 الفضالت واألمالح والسموم.

ة من جسههم اإل سههاد، هت  فسهه ا املواد التت  تكود من ا ال ول أد املواد السههامة اخلارج-2

مل الكىل ملر ض الفشهههل الكلوي تغنت  ن هخراج ال ول من املخرج  مة غسهه بل هد  مل النجس، 

 )2(.األصو ، فأّي خمرج خرج منإ ال ول  قض

ط  أد الغسههمل الربوتوين  شهه إ ُخروج ال ول من غري املخرج املعتاد، أل إ كام جاء يف ضهه -3

ة املر ض ،  صق حتت رُسَّ صفإ :   ارة  ن ُأ  وب  وضع يف جوف بطن املر ض، وهذا األ  وب ُ ل و

وُ عطى املر ض بعض السههوائل واألدو ة امل مة التت تسهها د اجلسههم  ىل التخل ص من السههموم 

اا ات  قوم املر ض بتفر ح هذا األ  وب  سائلة واألمالح الزائدة ، ثم بعد ِ دة  ضالت ال  يفوالف

 )3(    .كمس خارجت

                                                           
 .           212/ 1، املحىل باآلثار  1/232   املحىل 1

   امللتقى الفق ت العام ، ملتقى فقإ النوازل ، غسههمل الكىل وأثرال  ىل الوضههوء ، لل اهث  ارص بن   د الرمحن بن 2

لدخول  ىل املوقع  ارص تار و ا  ،1/11 /2112،https://ar.wikipedia.org/wiki1  ،مد ا موقع و كم 

 هه .                    1441ربمع اآلخر  23، املوافق 2112د سمرب/ كا ود األول  21اجلمعة 

  وهو بحث 15   د/السو داء :  د الكر م  مر، طرق الد لزة املستخدمة ملرىض الفشل الكلوي للسو داء ص )3

قإ اإلاههالمت  لذي  ظم ا موقع الف مام ا ها  ىل الصهه مة وأثر جدات الط  باملسههت تداوي  ندوة ال قدم ل م

www.islamfeqh.com (24، التنقمة الصفاقمة للوكمل ص         .  



 

 

هذا كاد الغسههمل الربوتوين  شهه إ ال ول يف الوظمفة ساماً ، فمأخذ هكم ال ول اخلارج من -4

من  أو جاء أهٌد ِمنكم "خمرٍج غري معتاد ، فمنتقض الوضههوء هبذا النوع من الغسههمل ، لقولإ تعاىل :

 )1(."الغاِئطِ 

وخروج ال ول من خمرجإ أو غري خمرجإ ُ عد  هدثاً ، فمكود اهه  اً ك ماً للط ارة و اقضههاً    

 للوضوء ، وإ ُتق ل الصالة هإ بإزالة النجااة .

أث ت الطي احلد ث أد ال ول الذي  تعذر خروجإ من املخرج املعتاد  مكن أد خيرج  رب -5

 )2( .وهو  متد هىل ما فوق الَّسة  الغشاء الرب توين الذي   طن التجو ف ال طنت،

 

  

                                                           
 .           6دة : من اآل ة:   اورة املائ1

 .          25   الفمتوري :الفشل الكلوي ،  ص: 2



 

 

 اخلامتة

 احلمد هلل والصالة والسالم  ىل راول اهلل و ىل آلإ وصح إ والم تسلمام كثريا  ، 

 وبعد:         

 فقد خلص ال حث هىل  دة  تائج وتوصمات .

 فمن أهم النتائج ما يلى :

واههع وبذل هىل ااههتفراغ ال أد النوازل املسههتجدة مسههائل تتعلق بأفعال املكلفني، وتفتقر-1

 غا ة اجل د يف ااتن اط هكم ا وهدراك مأخذها.

تدارك -2 نا احلارض و دم  عد من األمراض املنترشههة يف وقت أد مرض القصههور الكلوي ُ 

  الجإ  ؤدي بحماة املر ض هىل اهلالك.

لدمو ة -3 مة ا هد  و ّى  الج مرض القصههور الكلوي-أد التنق لدم  -أ جًا ل تعترب هخرا

 ختلط بالفضالت والسموم من جسم اإل ساد.امل

 الراجح من أقوال الفق اء أد  الج القصور الكلوي بالتنقمة الدمو ة إ  نقض الوضوء.-4

مة  - 5 مة الربوتو  ثاين النوع –أد التنق جًا ل  -القصههور الكلوي  لعالج ال لمواد تعترب هخرا

 ن ا ال ول النجس .السامة من جسم اإل ساد، وهت  فس ا املواد التت  تكود م

الراجح من أقوال الفق اء أد الغسههمل الرب توين  نقض الوضههوء؛ ألد هذا اخلارج  أخذ -6

 هكم ال ول إهتوائإ  ىل صفات ال ول من الفضالت واألمالح والسموم.

 ومن أهم التوصيات:

 السعت هىل التو مة باألمراض املختلفة، والعمل  ىل تقلمل ا تشارها. - 1

 لو ت الوقائت  ن طر ق واائل اإل الم املسمو ة واملرئمة، والندوات واملساجد. رش ا  - 2

مناشدة السلطات الصحمة بز ادة أ داد وهدات الغسمل الكلوي، لتوفري الوقت واجل د  - 3

  ىل املرىض الذ ن  عا ود من مرض قصور الكىل .

اتخراج هلول  تكثمف اهلمئات الط مة واملؤاسات العلممة ج ودها، للعمل  ىل -4 ملمة ا



 

 

 متطورة وغري تقلمد ة تسا د املرىض  ىل الشفاء، بل وُتلص املجتمع من هذال اآلفة.

 وآخر د وا ا أد احلمد هلل رب العاملني.                         

                                

  



 

 

 قائمة بأهم املراجع

 أواًل: مراجع التفسري وعلوم القرآن الكريم.

هههه  ، تفسري القرآد 774ابن كثري: أبو الفداء هاام مل بن  مر القريش ال رصي)املتوا: -1

رش والتوز ع ، الط عة الثا مة  االمة ، دار طم ة للن اامت بن دمد    -ههههه 1421العظمم ، حتقمق : 

 م . 1222

شوكاين: دمد بن  و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املتوا:  -2 القد ر ، ههههه  ، فتح 1251ال

 ال. 1414 -دمشق، بريوت ، الط عة األوىل  -الناك: دار ابن كثري، دار الكلم الطمي 

ه  ، تفسري القرط ت 671القرط ت : دمد بن أمحد ابن أبى بكر أبو   داهلل املتوا انة ) -3 ه

 هه.1372، حتقمق أمحد   د العلمم الربدوين، دار الشعي، القاهرة، الط عة الثا مة، انة 

 انيًا: مراجع احلديث وعلومه.ث

هههههه  ، اههنن ابن ماجة ، 273ابن ماجة: أبو   د اهلل دمد بن  ز د القزو نت )املتوا :  -1

 الناك : مكت ة أبو املعاطت .

أبو ىمى: زكر ا بن دمد بن أمحد بن زكر ا األ صههاري، ز ن الد ن السههنمكت املرصههي  -2

ري برشح صحمح ال خاري ، ا تنى بتحقمقإ والتعلمق  لمإ: هههه  ، حتفة ال ا 226الشافعت )املتوا: 

مة اململكة العرب -اههلمامد بن در ع العازمت ، الناك: مكت ة الرشههد للنرشهه والتوز ع، الر اض 

 م. 2115 -هه  1426السعود ة ، الط عة: األوىل، 

هههههه ، 256:  ال خاري: دمد بن هاههام مل بن هبراهمم بن املغرية ، أبو   د اهلل )املتوا -3

 . 1227 – 1417 ، األوىل الط عة ، القاهرة –اجلامع الصحمح ، دار الشعي 

: ، معرفة السههنن واآلثار ، املحقق ال452ال م قت: أبو بكر أمحد بن احلسههني بن  و املتوا -4

 .بريوت –امد كَّسوي هسن ، دار الكتي العلممة 

 :امع الصحمح انن الكمذي ، حتقمقالكمذي: دمد بن  مسى أبو  مسى السلمت ، اجل -5

 .بريوت –أمحد دمد شاكر وآخرود ، دار ههماء الكاث العريب 



 

 

  مؤاسة ط عة ، قطنت الدار انن "325 – 316"الدار قطنت: أبو احلسن  و بن  مر -6

 . الراالة

الصههنعاين: أبو بكر   د الرزاق بن مهام، مصههنف   د الرزاق  ، حتقمق : ه مي الرمحن  -7

 .         ال 1413 ، الثا مة الط عة ، بريوت –أل ظمت ، املكتي اإلاالمت ا

ههههه ، الدرا ة يف 252العسههقالين: أبو الفضههل أمحد بن  و بن دمد بن أمحد بن هجر )املتوا:  -2

 بريوت. -ُتر ج أهاد ث اهلدا ة، املحقق : السمد   د اهلل هاشم المامين املدين ، دار املعرفة 

، فمض ههههه1131لعابد ن احلدادي املتوا: املناوي: ز ن الد ن دمد   د الرؤوف  و بن ز ن ا -2

 .  1356 األوىل، الط عة ، مرص –القد ر كح اجلامع الصغري، املكت ة التجار ة الكرب  

هههه  ، املصنف ،  235ههه  152ابن أيب شم ة: أبو بكر   د اهلل بن دمد الع يس الكويف ) -11

 حتقمق : دمد  وامة ، الدار السلفمة اهلند ة القد مة . 

ابن امللقن: رساج الد ن أبو هفص  مر بن  و بن أمحد الشههافعت املرصههي )املتوا:  -11

  ،فالح لل حث العلمت وحتقمق الكاثحقق: دار الهههه  ، التوضمح لرشح اجلامع الصحمح ، امل214

 م . 2112 -هه  1422الناك: دار النوادر، دمشق، الط عة األوىل، 

ابن ه اد: دمد بن أمحد أبو هاتم التمممت ال سههتت ، صههحمح ابن ه اد ، الناك :  -12

 . ؤوطاألر ا شعمي:  حتقمق ، 1223 – 1414مؤاسة الراالة بريوت ، الط عة الثا مة ، 

هههههه  اههنن ابن ماجة ، 273ابن ماجة: أبو   د اهلل دمد بن  ز د القزو نت )املتوا :  -13

 مكت ة أيب املعاطت.

عد القرط ت األ دليسهه )املتوا: -14 مد اههلمامد بن خلف بن اهه ال اجت: أبو الول

 هه . 1332مرص ، الط عة األوىل،  -هه ،املنتقى كح املوطأ  ، مط عة السعادة 474

ال م قت: أبو بكر أمحد بن احلسني بن  و ، السنن الكرب  ، جملس دائرة املعارف النظاممة -15

 الكائنة يف اهلند ب لدة همدر آباد ، الط عة األوىل.



 

 

انن أيب داود  ،املحقق: دمد زكت اخلويل ، -16 سن ، فتح الودود يف كح  سندي: أبو احل ال

 -نورة املد نة امل -رصهه العربمة ، )مكت ة أضههواء املنار مج ور ة م -دمن ور  -الناك: )مكت ة لمنة 

 م. 2111 -هه  1431اململكة العربمة السعود ة  ، الط عة: األوىل، 

شمو خلمل أمحد )املتوا: -17 س ار فوري: ال انن أيب  1346ال ههههه ، بذل املج ود يف هل 

الشههمو أيب احلسههن الندوي  داود ،  لق  لمإ: األاههتاذ الدكتور تقت الد ن الندوي ،الناك: مركز

 م. 2116هه /  1427لل حوث والدرااات اإلاالممة، اهلند ، الط عة األوىل، 

هه   ، حتقمق:  صام 1251الشوكاين: دمد بن  و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املتوا: -12

 م.1223 -هه 1413الد ن الص ابطت ، دار احلد ث، مرص، الط عة األوىل، 

العظمم آبادي: دمد شههمس احلق أبو الطمي ،  ود املع ود كح اههنن أيب داود ، دار -12

 . 1415، الثا مة الط عة ، بريوت –الكتي العلممة 

هههههه ، حتفة 1353امل اركفور : أبو العال دمد   د الرمحن بن   د الرهمم )املتوا: -21

 .بريوت –األهوذي برشح جامع الكمذي ، دار الكتي العلممة 

 –املسههتدرك  ىل الصههحمحني ، حتقمق : مصههطفى   د القادر  طا، دار الكتي العلممة -21

 . 1221 – 1411 ، األوىل الط عة ، بريوت

 بريوت، دار الفكر، الط عة الثا مة. -هاشمة السندي  ىل انن ابن ماجإ ، دار اجلمل -22

سلم ، د-23 صحمح م شاهني، فتح املنعم كح  اى  شني:أ.د مو رشوق ، الط عة إ ار ال

 م. 2112 -هه  1423األوىل )لدار الرشوق ، 

مسلم: أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن القشريي النمسابوري ، اجلامع الصحمح املسمى -24

 صحمح مسلم ، الناك : دار اجلمل بريوت + دار األفاق اجلد دة ه بريوت.

 ثالثًا: مراجع اللغة.

هه   معجم مقا مس اللغة ، 325زو نت الرازي، أبو احلسني )املتوا: ابن فارس: أمحد بن زكر ا الق-1

 م .1272 -هه 1322املحقق:   د السالم دمد هارود ، الناك: دار الفكر،  ام النرش: 



 

 

  بريوت –ابن منظور: دمد بن مكرم األفر قت املرصههي ، لسههاد العرب ، دار صههادر -2

 . األوىل الط عة

ه  ، معجم اللغة العربمة املعارصة ،  امل 1424 مر: د/أمحد خمتار   د احلممد )املتوا: -3 ه

 م  .      2112 -هه  1422الكتي ، الط عة: األوىل، 

قلعجت: دمد رواس ، هامد صههادق قنم ت ، معجم لغة الفق اء ، دار النفائس للط ا ة -4

 م .       1222 -هه  1412والنرش والتوز ع الط عة الثا مة، 

املعجم الوامط ، تألمف جممع اللغة العربمة بالقاهرة )هبراهمم مصطفى / أمحد الز ات / -5

 هامد   د القادر / دمد النجار  ، دار الد وة.

 رابعًا: مراجع الفقه على املذاهب .

      الفقه احلنفي.* 

هه  ، رد 1252)املتوا:  ابن  ابد ن: دمد أمني بن  مر بن   د العز ز الدمشقت احلنفت-1

 م.        1222 -هه 1412بريوت ، الط عة الثا مة، -املحتار  ىل الدر املختار، دار الفكر

ال ابريت: دمد بن دمد بن دمود، أكمل الد ن أبو   د اهلل ابن الشههمو شههمس الد ن ابن -2

 ار الفكر.هه ، العنا ة كح اهلدا ة ، د726الشمو مجال الد ن الرومت )املتوا: 

ههههه  ، حتفة الفق اء ، 541السمرقندي: دمد بن أمحد أبو بكر  الء الد ن )املتوا:  حو -3

 .       م 1224 - هه 1414 الثا مة، الط عة ل ناد، –دار الكتي العلممة، بريوت 

شمو  ظام : ومجا ة من  لامء اهلند، الفتاو  اهلند ة يف مذهي اإلمام األ ظم أيب هنمفة -4 ال

 م .     1221 -هه 1411النعامد، دار الفكر ، انة النرش 

ههههه  ، بدائع 527الكااههاين:  الء الد ن، أبو بكر بن مسههعود بن أمحد احلنفت )املتوا: -5

 م. 1226 -هه 1416العلممة، الط عة الثا مة،  الصنائع يف ترتمي الرشائع ، دار الكتي

لد ن أبو الفضهههل احلنفت )املتوا: -6 جمد ا املوصههو :   د اهلل بن دمود بن مودود ، 

 . م 1237 - هه 1356 بريوت –هه ،اإختمار لتعلمل املختار ، دار الكتي العلممة 623



 

 

 الفقه املالكي.* 

فارس،   د  -1   مد، وأبو  محد القريش التمممت ابن بز زة: أبو د العز ز بن هبراهمم بن أ

هه  ، روضة املست ني يف كح كتاب التلقني ، املحقق:   د اللطمف  673التو يس املعروف )املتوا: 

 م. 2111 -هه  1431زكاغ ، الناك: دار ابن هزم ، الط عة: األوىل، 

ههههه  422كت )املتوا: الثعل ت: أبو دمد   د الوهاب بن  و بن  رصهه ال غدادي املال-2  

ملالكت ،حتقمق أبو أو س دمد بو خ زة احلسههنت التطواين ، دار الكتي العلممة،  قة ا ،التلقني يف الف

 م.2114-هه1425الط عة األوىل 

الداوقت: دمد  رفإ ، هاشمة الداوقت  ىل الرشح الك ري، حتقمق دمد  لمش الناك -3  

 دار الفكر بريوت. 

الد ن أبو   د اهلل دمد بن دمد بن   د الرمحن الطرابليسهه املغريب، الر  منت: شههمس -4  

رص خلمل، الناك: دار 254املعروف باحلطاب املالكت )املتوا:  ههههه  ، مواهي اجللمل يف كح خمت

 م . 1222 -هه 1412الفكر ، الط عة الثالثة، 

ههههه ، 624ملالكت )املتوا: القرايف: أبو الع اس شهه اب الد ن أمحد بن هدر س بن   د الرمحن ا-5

 م . 1224بريوت ، الط عة األوىل،  -الذخرية ، املحقق : دمد هجت ، دار الغرب اإلاالمت

الكردي:  ثامد بن  مر بن أيب بكر بن  و س، أبو  مرو مجال الد ن ابن احلاجي املالكت -6  

خرضي ، الماممة للط ا ة هههه  ، جامع األم ات، املحقق: أبو   د الرمحن األخرض األ646)املتوا: 

 م.2111 -هه 1421والنرش والتوز ع ، الط عة الثا مة، 

املواق: دمد بن  واههف بن أيب القااههم بن  واههف الع دري الغر اطت، أبو   د اهلل   -7

هههههه ، التاج واإلكلمل ملخترصهه خلمل ، الناك: دار الكتي العلممة ، الط عة 227املالكت )املتوا: 

 م.1224-هه1416األوىل، 

  



 

 

 الفقه الشافعى.*

شافعت )املتوا: -1 رصي ال المامد بن دمد بن  مر امل ِمّت:  شمة 1221ال َُجرْيَ ههههه  ، ها

تار و النرشهه:  عة احلل ت ،  ال جريمت  ىل كح املن ج )من ج الطالب   لزكر ا األ صهههاري ، مط 

 .       "م1251 -هه 1362

بإمام احلرمني اجلو نت:   د امللل بن   د اهلل ب-2 ن  واههف بن دمد ، أبو املعايل، امللقي 

هههه ، هنا ة املطلي يف درا ة املذهي ، هققإ وصنع ف اراإ: أ. د/   د العظمم دمود 472)املتوا: 

 م .              2117-هه1422الّد ي ، الناك: دار املن اج ، الط عة األوىل، 

، هههه 623لقاام القزو نت )املتوا: ر م، أبو االرافعت:   د الكر م بن دمد بن   د الك-3

رشح الك ري ، املحقق:  و د ، ود ادل أمحد   د املوج -مد  وض العز ز كح الوجمز املعروف بال

 م. 1227 -هه  1417الناك: دار الكتي العلممة، بريوت،ل ناد ،الط عة األوىل، 

 .1323األم ، دار املعرفة ، انة النرش    ،214/ 151الشافعت : دمد بن هدر س أبو   د اهلل ) -4

هههه  ، الوامط يف املذهي ، املحقق: أمحد 515الغزايل: أبو هامد دمد بن دمد الطويس )املتوا: -5

 . 1417 األوىل، الط عة ، القاهرة –دمود هبراهمم ، دمد دمد تامر ، الناك: دار السالم 

غدادي،)املتوا: -6 مي ال رصههي ال  ملاوردي: أبو احلسههن  و بن دمد بن دمد بن ه  ا

شمو 451 شافعت وهو كح خمترص املزين ، املحقق: ال ههههه  ، احلاوي الك ري يف فقإ مذهي اإلمام ال

شمو  ادل أمحد   د املوجود ، دار الكتي العلممة، بريوت  - و دمد معوض  :  ط عةال ، ل ناد –ال

 .م 1222- هه 1412 ىل،األو

هههههه  ، روضههة الطال ني 676النووي : أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن كف )املتوا: -7

شاو ش، املكتي اإلاالمت، بريوت شق -و مدة املفتني ، حتقمق: زهري ال ة الثالثة،  امد الط ع -دم

 م  1221هه / 1412

ه  ، املجموع كح امل ذب 676النووي: أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن كف )املتوا: -2 ه



 

 

 ، دار الفكر.  

هههههه  ، روضههة الطال ني 676النووي: أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن كف )املتوا: -2

، حتقمق: زهري الشاو ش ، الناك: املكتي اإلاالمت، بريوت، الط عة الثالثة،  73/ 1و مدة املفتني 

 م .1221هه / 1412

 الفقه احلنبلى.*  

محد بن   د احللمم بن   د السههالم احلراين احلن و -1 لد ن أبو الع اس أ مة : تقت ا ابن تمم

شقت )املتوا:  شاد ،  722الدم صالح العطم اعود بن  ههههه  ، كح العمدة يف الفقإ ، املحقق: د. 

 هه .  1412 عة األوىل، الط ، الر اض –مكت ة الع مكاد 

د اهلل بن أمحد بن دمد املقديس ثم الدمشههقت احلن و، ابن قدامة: أبو دمد موفق الد ن   -2

هههههه ،املغنت إبن قدامة ، مكت ة القاهرة، تار و النرشهه: 621الشهه ري بابن قدامة املقديس)املتوا: 

 م.1262   -هه 1322

 622ابن قدامة: شههمس الد ن أبو الفرج   د الرمحن بن دمد بن أمحد املقديس )املتوا: -3

تاح دمد الدكتور   د الف - ري ، حتقمق: الدكتور   د اهلل بن   د املحسن الككت ههههه  ، الرشح الك

ة: مج ور ة مرص العربمة ، الط ع -احللو ، الناك: هجر للط ا ة والنرش والتوز ع واإل الد، القاهرة 

 م. 1225 -هه  1415األوىل، 

:  ، برهاد الد ن )املتواابن مفلح: هبراهمم بن دمد بن   د اهلل بن دمد ، أبو هاههحاق-4

 .ل ناد –هه  ،  امل دع يف كح املقنع ، الناك: دار الكتي العلممة، بريوت 224

لد ن ابن هسههن بن هدر س احلن ىل )املتوا: -5 ال  وتى : منصههور بن  و س بن صههالح ا

 هه  ، كشاف القناع  ن متن اإلقناع ، دار الكتي العلممة. 1151

هههههه  كح 772مد بن   د اهلل املرصههي احلن و )املتوا: الزركيشهه : شههمس الد ن د-6

 م .   1223 -هه  1413الزركيش  ، دار الع مكاد ، الط عة األوىل، 



 

 

 الفقه الظاهرى.*

هه  456ابن هزم: أبو دمد  و بن أمحد بن اعمد األ دليس القرط ت الظاهري )املتوا: -1

 ، املحىل باآلثار ، دار الفكر بريوت.

هزم: أبو دمد  و بن أمحد بن اههعمد األ دليسهه  الظاهري  ، املحىل ، دار الفكر ابن   -2

 بريوت.

 .الفقه الشيعي*

 أطفمش: دمد بن  واف بن  مسى ، كح النمل وشفاء العلمل ، مكت ة اإلرشاد.-1

شوكاين: دمد بن  و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املتوا: -2 سمل اجلرار 1251ال ههههه  ، ال

 دفق  ىل هدائق األزهار ، دار ابن هزم ، الط عة األوىل .املت

ه  ، الدراري املضمة 1251الشوكاين: دمد بن  و بن دمد بن   د اهلل الممنت )املتوا: -3 ه

 ، 1227 -هه 1417كح الدرر ال  مة ، دار الكتي العلممة ،الط عة األوىل 

 اجلامع ملذاهي  لامء األمصار ، مكت ة الممن .الصنعاين: أمحد بن قاام العنيس، ال حر الزخار -4

الِقنَّوجت: أبو الطمي دمد صههد ق خاد بن هسههن بن  و احلسههمنت ال خاري )املتوا: -5

َسن بن  و بن َ  د احلممد احلَل ت  1317 رشال:  و بن ه قإ، َوَقام  ىل   ضة الند ة ، هقَّ ههههه ، الرو

رش سعود ة، َدار ابن  فَّ  - والتوز ع، الر اضاألثرّي ، الناك: َداُر ابن القمِّم للن اد اململكة العربمة ال

 م. 2113هه/  1423للنرش والتوز ع، القاهرة ، الط عة األوىل، 

املحقق اجلو: جعفر بن احلسن اهلذيل، كائع اإلاالم يف مسائل احلالل واحلرام ، مؤاسة -6

 مط و ايت هاام لماد.       

 التاج املذهي ألهكام املذهي ، دار الكتاب اإلاالمت.    املرتىض: أمحد بن ىمى ،-7

 خامسًا: كتب الرتاجم.

ستت: دمد بن ه اد بن أمحد بن ه اد بن معاذ بن َمْع َد، التمممت، أبو هاتم، )املتوا: -1 الُ 

هههههه  ، الثقات  ، ط ع بإ ا ة: وزارة املعارف للحكومة العالمة اهلند ة ، حتت مراق ة: الدكتور 354



 

 

مد   د املعمد خاد مد ر دائرة املعارف العثام مة ، الناك: دائرة املعارف العثام مة بحمدر آباد الدكن د

 ." 1273=  ه 1323اهلند ، الط عة: األوىل، 

شمس الد ن أبو   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثامد بن َقاْ امز )املتوا : -2 ههههه  742الذه ت: 

مو ة من املحققني بإكاف الشههمو شههعمي األر اؤوط ، الناك : اههري أ الم الن الء ، املحقق : جم

 م.  1225هه /  1415مؤاسة الراالة ، الط عة الثالثة ، 

هههه  ، 742الذه ت: شمس الد ن أبو   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثامد بن َقاْ امز )املتوا: -3

صاري ملحقق: محاد بن دمد األ د واد الضعفاء واملكوكني وخلق من املج ولني وثقات فم م لني ، ا

 م.1267 -هه 1327، الناك: مكت ة الن ضة احلد ثة مكة ، الط عة: الثا مة، 

هههههه  742الذه ت: شههمس الد ن أبو   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثامد بن َقاْ امز)املتوا: -4

لنرشهه، رفة للط ا ة واممزاد اإ تدال يف  قد الرجال  ، حتقمق:  و دمد ال جاوي ، الناك: دار املع

 . م 1263 - هه 1322 األوىل،: الط عة ، ل ناد –بريوت 

ههههه   742 - 673الذه ت: شههمس الد ن أيب   د اهلل دمد بن أمحد بن  ثامد بن قمامز)-5

ك: جمدي السههمد أمني ، النا -،تذهمي هتذ ي الكامل يف أاههامء الرجال ، حتقمق: غنمم   اس غنمم 

 م.  2114 -هه  1425الفاروق احلد ثة للط ا ة والنرش الط عة األوىل، 

، ، الوايف بالوفماتهههه  764بن أ  ل بن   د اهلل )املتوا:  الصفدي: صالح الد ن خلمل-6

 .      بريوت –املحقق: أمحد األر اؤوط وتركت مصطفى ، الناك: دار ههماء الكاث 

هه  اإلصابة 252العسقالين: أبو الفضل أمحد بن  و بن دمد بن أمحد بن هجر )املتوا: -7

بة  ناك: دار ، حتقمق:  ادل أ 332/ 4يف سممز الصههحا محد   د املوجود و ىل دمد معوض ، ال

 .            ال 1415 –الط عة: األوىل  ، بريوت –الكتي العلممة 

ههههه  ، تقر ي 252العسههقالين: أبو الفضههل أمحد بن  و بن دمد بن أمحد بن هجر )املتوا: -2

 .1226 – 1416 األوىل،: الط عة ، اور ا –الت ذ ي ،املحقق: دمد  وامة ، الناك: دار الرشمد 



 

 

املنصوري: أبو الطمي  ا ف بن صالح بن  و ، هرشاد القايص والداين هىل تراجم شموخ -2

الطرباين  ، قدم لإ: د اههعد بن   د اهلل احلممد وأبو احلسههن مصههطفى بن هاههام مل السههلمامين املأريب ، 

 . اإلمارات –الر اض، مكت ة ابن تمممة  -الناك: دار الكماد 

هههههه ، هتذ ي األاههامء 676لنووي: أبو زكر ا دمت الد ن ىمى بن كف )املتوا: ا-11

واللغات ،  نمت بنرشههال وتصهحمحإ والتعلمق  لمإ ومقابلة أصههولإ: ككة العلامء بمسها دة هدارة 

 . ل ناد –الط ا ة املنري ة ، دار الكتي العلممة، بريوت 

: ُمْق ُل بُن َهاِدي بِن ُمْق ِلِ -11 هه  ، رجال احلاكم 1422بِن َقائَِدَة اهلَْمَداين )املتوا:  الوادِ ت 

 م. 2114هه/  1425يف املستدرك ، الناك: مكت ة صنعاء األثر ة ، الط عة الثا مة، 

 سادسًا: كتب حديثة متنوعة.

 ابن امنا، أبو  و احلسني بن  و، القا ود يف الطي، حتقمق: دمد أمني الضناوي ، دار ال شري.-1

 .1222أبو ر ة : د/دمود اامى ، الفشل الكلوي ، دار املعارف ، تار و النرش: -2

 .      هه 1423، بريوت، الط عة األوىل، أبو ز د: د/ بكر بن   د اهلل ، فقإ النوازل ، مؤاسة الراالة-3

ال ار: د/دمد  و ، الفشههل الكلو  وزرع األ ضههاء : األاهه اب واأل راض ، طرق -4

 .1222لعالج ، دار القلم ؛ الدار الشاممة ،التشخمص وا

 ،للمر ض يف ش ر رمضاد، مرجع اابق باشا : د/هساد شميس، الدلمل الط ت والفق ت-5

 مكت ة السوادي جدة.

 بورق ة:د/ آمال ، الكىل من الوظمفة هىل األمل يف احلماة  ، الط عة األوىل ، دار النساء ، اجلزائر.-6

 م .   2115 -هه  1426اجلمزاين: د. دمد بن هسني، فقإ النوازل ، دار ابن اجلوزي، الط عة األوىل -7

ْبمَاِد: د/أبو  مر ُدْبَماِد بن دمد ، مواههو ة أهكام الط ارة ، الناك: مكت ة الرشههد، -2 الد 

        م.   2115 -هه  1426اململكة العربمة السعود ة ، الط عة: الثا مة،  -الر اض 

ا ل اإاتفادة من النوازل والفتاوي والعمل الفق ت ، دار -2 الزهمو : د/وه ة مصطفى ،

 م.        2111 -هه  1421املكت ت للط ا ة والنرش والتوز ع، دمشق، الط عة األوىل، 



 

 

السو داء :د/  د الكر م  مر، طرق الد لزة املستخدمة ملرىض الفشل الكلوي ، وهو -11

ن قدم ل قإ بحث م لذي  ظم ا موقع الف مام ا مة وأثرها  ىل الصهه باملسههتجدات الط  تداوي  دوة ال

 . www.islamfeqh.com اإلاالمت

الشهها ر:د/  د املجمد، وآخرود، أاههااههمات  لم وظائف األ ضههاء ، دار املسههتق ل -11

 للنرش والتوز ع  امد ، الط عة الثالثة. 

وطرق الوقا ة من ا و الجإ  ، دار صهه ور: د/دمد صههادق ، أمراض الكىل: أاهه اهبا -12

 الرشوق للنرش والتوز ع .

الِفقُإ املمََّسههَّ املؤلف: أ. د. َ  د اهلل بن دمد الطّمار، أ. د.   د اهلل بن دّمد املطلق، د. -13

رش، الر اض  َاى، َمَداُر الَوطن للنَّ د بن هبراهمم املو سعود ة الط عة الثا مة -دمَّ ، اململكة العربمة ال

 م. 2112 -هه  1433

الفمتوري : دمد  ارص، الفشههل الكلوي ... والكلمة الصههنا مة ، دار اجلمل للنرشهه -14

 .            1222والط ا ة والتوز ع 

مة املعارصة ، دار -15 القحطاين : د/مسههفر بن  ىل، من ج ااههتن اط أهكام النوازل الفق 

 م . 2113 -ال 1424األ دلس اخلرضاء، جدة، الط عة األوىل، 

الكندي :د/  د الرزاق بن   د اهلل صههالح بن غالي ، املفطرات الط مة املعارصة )درااههة فق مة -16

 م .  2114 -هه  1435ط مة مقار ة  ، دار احلقمقة الكو مة للنرش والتوز ع الط عة: األوىل، 

ألوىل ا كنعاد: د/أمحد دمد، املواههو ة الط مة الفق مة ، دار النفائس بريوت ، الط عة-17

 م 2111هه ه  1421

  ،لر اض، املؤاههسههة العربمة العاملمةاملواههو ة العربمة العاملمة، جممو ة من العلامء )ا-12

 م  . 1222هه ه  1412الط عة الثا مة، 

 سابعًا: املواقع.

امللتقى الفق ت العام ، ملتقى فقإ النوازل ، غسههمل الكىل وأثرال  ىل الوضههوء ، لل اهث -1



 

 

 . 2112/ 1/11الرمحن بن  ارص، تار و الدخول  ىل املوقع  ارص بن   د 

2-https://ar.wikipedia.org/wiki عة مد ا، اجلم د سههمرب/  21/ موقع و كم 

 هه. 1441ربمع اآلخر  23، املوافق 2112كا ود األول 

 12/2112/ 21املعلومات الدولمة اإ ك ت : تار و الدخول  ىل املوقع 

:  ابههههههعمههههههوقههههههع جههههههر ههههههدة الههههههمههههههوم السههههههه-3

https://www.youm7.com/story/22/515122lk 


