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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٢٦

ا8نيــــــة

استعمال إناء ملحوم بالفضة

إبريق فضة للوضوء

تعريف ا1نية:

استعمال آنية الذهب 
والفضة 

 في اCكل والشرب . ١
ـبِ  هَ بُـوا يفِ آنِيَـةِ الذَّ َ الَ تَرشْ حيـرم اسـتعامهلا؛ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
نَا يفِ  لَ يَا، وَ نْ مْ يفِ الدُّ ـُ َا هلَ إِهنَّ ـا، فَ افِهَ حَ لُـوا يفِ صِ أْكُ الَ تَ ، وَ ـةِ ضَّ فِ الْ وَ
امَ  ةِ إِنَّ ضَّ فِ بُ يفِ آنِيَةِ الْ َ ي يَرشْ » (متفق عليه)، ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَّذِ ةِ رَ خِ اآلْ

» (متفق عليه).  نَّمَ هَ ارَ جَ نِهِ نَ رُ يفِ بَطْ جِ َرْ جيُ

في غير اCكل والشرب . ٢
جيـوز اسـتعامهلا يف غـري األكل والرشب، كالوضـوء وغريه؛ 
القتصـار احلديث السـابق عىل الطعام والـرشاب؛ وملا ثبت أن 
ةٍ فِيهِ  نْ فِضَّ (١)ٍ مِ لٌ لْجُ ةَ -ريض اهللا عنها- كان عندهـا جُ ـلَمَ أُمَّ سَ

اتِ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلصَ (رواه البخاري).  رَ عْ نْ شَ اتٌ مِ رَ عْ شَ
ل: إناء صغري يشبه اجلرس . لْجُ (١) جُ

اآلنية
األوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.

كل يف إناء فضة األ كل يف إناء ذهب األ

٤
المحتويـــــــات

تعريف اJنية

استعمال آنية الذهب والفضة

في اCكل والشرب. ١

في غير اCكل والشرب استعمال . ٢
ا@ناء الملحوم بالفضة

استعمال ا=ناء الملحوم 
بالفضة 

جيوز استعامل اإلناء امللحوم بالفضة اليسرية للحاجة؛ ملا ثبت 
نْ  ةً مِ ـلَ لْسِ (٢)ٍ سِ بِ ـعْ انَ الشَّ كَ َذَ مَ ، فَاختَّ َ رسَ حَ النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص انْكَ ـدَ أَنَّ قَ

ةٍ (رواه البخاري). فِضَّ
: الشق . عْبِ (٢) الشَّ
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٢٧ فقه العبادات المصور

لبس الذهب للرجال
يرِ  َرِ مَ لِبَـاسُ احلْ رِّ : «حُ ـالَ ـولَ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قَ سُ يِّ  أَنّ رَ رِ ـعَ ـى األَشْ وسَ نْ أَيبِ مُ ال جيـوز للرجـل لبـس الذهب؛ ملا ثبت عَ

» (رواه الرتمذي). مْ اثِهِ نَ لَّ إلِ أُحِ تِي، وَ ورِ أُمَّ كُ ىلَ ذُ بِ عَ هَ الذَّ وَ

ا8نيــــــة
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