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الموضوع : حكم الصالة بثياب أصابها الدم

رقم الفتوى : 3013

التاريخ : 2014-11-17

التصنيف : النجاسة

نوع الفتوى : بحثية

 : السؤال

هل تصح الصالة مع وجود دم على املالبس؟

: الجواب

احلمد هللا، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا 

األصل أن الدم جنس؛ لقوله تعاىل: (ُقل ّال َأِجُد ِفي َمآ ُأْوِحَي ِإَلّي ُمَحّرمًا َعَلَى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإّال َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا ّمْسُفوحًا َأْو َلْحَم

ِخِرتيٍر َفِإنُّه ِرْجٌس) األنعام/145.

أما حكم وصول الدم إىل مالبس املصلي؛ فإذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثريه وقليله، شريطة أن يكون الدم من اإلنسان

نفسه، وأن ال يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن ال خيتلط بدم غريه.

ودليل ذلك ما قاله النووي رمحه اهللا: "احتج أصحابنا حبديث جابر (أن رجلني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرسا

املسلمني ليلة يف غزوة ذات الرقاع، فقام أحدمها يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فرتعه، مث رماه بآخر، مث بثالث،

مث ركع وسجد ودماؤه جتري) رواه أبو داود يف سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود.

وموضع الداللة أنه خرج دماء كثرية واستمر يف الصالة، ولو نقض الدم ملا جاز بعده الركوع والسجود وإمتام الصالة، وعلم النيب

صلى اهللا عليه وسلم ذلك ومل ينكره" ينظر: "املجموع".

أما إذا كان الدم من شخص آخر فيعفى عن يسريه إذا مل يدركه البصر، ال عن كثريه.

جاء يف كتاب "عمدة السالك" من كتب الشافعية: "وأما الدم والقيح: فإن كان من أجنيب عفي عن يسريه، وإن كان من املصلي عفي

عن قليله وكثريه، سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو من قرح أو فصد أو حجامة أو غريها".

ويف "مغين املحتاج" للشربيين رمحه اهللا: "األظهر العفو عن قليل دم األجنيب من نفسه كأن انفصل منه مث عاد إليه... وكذا لو أخذ دما

أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه ال يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك ...وحمل العفو عن سائر الدماء ما مل خيتلط بأجنيب، فإن اختلط به،

ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دمت لثته مل يعف عن شيء منه". واهللا تعاىل أعلم
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