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نبينا  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني. 

يف  الثاين  واملجلد  الطهارة،  كتاب  سلسلة  يف  السابع  املجلد  هو  فهذا  بعد،  أما 
طهارة اخلبث، وهو خمصص للطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعية )البول والغائط( 
السابق األعيان والنجسة،  عن طريق االستنجاء واالستجامر، وقد عرفنا يف املجلد 
وكيفية الطهارة منها، وهذا الكتاب يدخل يف كيفية الطهارة من النجاسة إال أنه يف 

نجاسة خاصة تتعلق بحاجة اإلنسان، ويف حمل خمصوص، وهو القبل والدبر.

وقد اعتنى الفقهاء يف هذه الطهارة، وجعلوا هلا باًبا مستقاًل عن سائر النجاسات، 
يف  فالناظر  العبادات.  من  بأنواع  اجلبلية  األمور  ربطت  أن  الرشيعة  هذه  كامل  ومن 
وشموهلا،  الرشيعة  هذه  كامل  يلحظ  االستنجاء  آداب  ومنها  اإلسالمية،  اآلداب 
بحيث جعلت املسلم يف كل أحواله مرتبًطا بعبادة اهلل سبحانه وتعاىل، فالبول والغائط 
من األمور اجلبلية، ولكن الشارع فتح لعباده يف هذا األمر أبواًبا من العبادات، ولوال 
التقرب هبا بدعة، وهكذا سائر األمور اجلبلية، فاألكل والرشب جمبول  ذلك لكان 
عليهام اإلنسان، ولكن ما يميز املسلم أن جعل من هذا األمر الذي ال بد منه صفات 
جتعله مرتبًطا باهلل، فالتسمية يف أوله، واألكل يف اليمني، ومما ييل اإلنسان، واحلمد يف 

آخره، ونحو ذلك هي من العبادات التي هي مصداق لقوله تعاىل: )ڭ ڭ ڭ 

مقدمة
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ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( ]األنعام: 162، 163[.
وقوله تعاىل: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]األنعام: 38[.

يف  الدخول  قبل  تبدأ  العبادات  من  جمموعة  فيه  ترتبط  والغائط  البول  وهكذا 

األماكن املخصصة، وحال قضاء احلاجة، وتنتهي بعد الفراغ من حاجته، ومن هذه 

اآلداب ما هو واجب يأثم اإلنسان برتكه، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مكروه.

وقد قال بعض الكفار ساخًرا من تعاليم اإلسالم، بأنه يعلم حتى آداب اخلالء، 

فأجابه الصحايب سلامن جواب العزيز بدينه، 

)1260-1( فقد روى مسلم من طريق األعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن 

ابن يزيد، عن سلامن، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء، حتى اخلراءة؟! 

قال: فقال: أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو 

أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

قال الطيبي: جواب سلامن من باب أسلوب احلكيم؛ ألن املرشك ملا استهزأ كان 

من حقه أن هيدد أو يسكت عن جوابه، لكن ما التفت سلامن إىل استهزائه، وأخرج 

اجلواب خمرج املرشد الذي يرشد السائل املجد يعني ليس هذا مكان االستهزاء، بل 

هو جد وحق، فالواجب عليك ترك العناد والرجوع اليه)2(.

فاحلمد هلل الذي هدانا هلذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.

q خطة البحث يف هذا الكتاب:

البحوث  أبواب وفصول ومباحث وفروع عىل غرار  البحث مكونة من  خطة 

السابقة عىل النحو التايل.

صحيح مسلم )262(.   )1(
حاشية السندي عىل سنن النسائي )39/1(.   )2(
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التمهيد: يف التعريف اللغوي.

الباب األول: يف حكم االستنجاء

الفصل األول: خالف العلامء يف حكم االستنجاء.

الفصل الثاين: هل االستنجاء عىل الفور أم عىل الرتاخي.

الفصل الثالث: يف العاجز عن االستنجاء.

الباب الثاني: يف آداب اخلالء. 

الفصل األول: يف آداب تتعلق بالدخول واخلروج وقضاء احلاجة.

املبحث األول: حكم التسمية عند الدخول.

املبحث الثاين: يف حكم التعوذ من اخلبث واخلبائث.

الفرع األول: هذه اآلداب خاصة يف املكان املعد أم يف كل مكان؟

الفرع الثاين: متى يقال الذكر الوارد يف دخول اخلالء؟

الفرع الثالث: إذا دخل اخلالء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد؟

املبحث الثالث: يف حكم  لبس احلذاء عند الدخول للخالء.

عند  واليمنى  الدخول  عند  اليرسى  الرجل  تقديم  حكم  يف  الرابع:  املبحث 
اخلروج.

املبحث اخلامس: يف االعتامء عىل الرجل اليرسى حال قضاء احلاجة.

املبحث السادس: يف الكالم أثناء قضاء احلاجة.

الفرع األول: يف ذكر اهلل تعاىل داخل اخلالء.

الفرع الثاين: الكالم يف اخلالء.

املبحث السابع: يف اللبث عىل احلاجة فوق احلاجة.
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املبحث الثامن: يف حكم تغطية الرأس.

املبحث التاسع: يف مسح الذكر عند الفراغ من البول.

املبحث العارش: يف نرت الذكر.

املبحث احلادي عرش: يف حكم قول غفرانك.

فرع: مناسبة طلب املغفرة بعد قضاء احلاجة.

املبحث الثاين عرش: يف حكم احلمد بعد اخلروج من اخلالء.

املبحث الثالث عرش: يف حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره.

املبحث الرابع عرش: يف البول واقًفا.

الفصل الثاين: يف آداب قضاء احلاجة املتعلقة باملكان.

املبحث األول: يف طلب املكان الرخو.

املبحث الثاين: يف حكم االستتار.

الفرع األول: يف حكم االبتعاد عن أعني الناس إذا كان يف فضاء.

الفرع الثاين:  يف حكم سرت العورة عن الناس عند قضاء احلاجة.

الفرع الثالث: يف رفع الثوب قبل الدنو من األرض.

الفرع الرابع: إذا مل يتمكن من قضاء احلاجة إال بالنظر إىل عورته.

املبحث الثالث: يف حكم استقبال الريح حال البول.

املبحث الرابع: يف حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط.

املبحث اخلامس: يف حكم استقبال القبلة واستدبارها حال االستنجاء.

املبحث السادس: يف استقبال النريين )الشمس والقمر(.

املبحث السابع: يف البول يف الطريق والظل النافع وحتت شجرة مثمرة.

املبحث الثامن: البول يف املسجد.
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املبحث التاسع: البول يف الشق ونحوه.

املبحث العارش: البول عىل القرب.

املبحث احلادي عرش: البول يف اإلناء.

املبحث الثاين عرش: التحول عن موضع قضاء احلاجة عند االستنجاء.

الباب الثالث: يف صفة االستنجاء واالستجمار.

الفصل األول: يف التسمية عند االستنجاء واالستجامر.

الفصل الثاين: حكم النية لالستنجاء.

الفصل الثالث: يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر.

الفصل الرابع: هل يكفي يف االستنجاء غلبة الظن أم ال بد من اليقني؟

الفصل اخلامس: يف صفة اإلنقاء.

املبحث األول: يف صفة اإلنقاء باحلجر.

املبحث الثاين: يف صفة اإلنقاء باملاء.

الفصل السادس: قول العلامء يف األثر املتبقي بعد االستجامر.

فرع: ما تطاير من املاء وقت االستنجاء.

الفصل السابع:  القول يف قطع االستنجاء عىل وتر.

الفصل الثامن: يف صفة املسح باألحجار.

الفصل التاسع: ال يبارش االستنجاء بيده اليمنى وال يمس الذكر هبا حال البول.

املبحث األول: هل يكره مس الذكر مطلًقا، أو حال البول فقط؟

املبحث الثاين: إذا استنجى بيمينه هل جيزئه ذلك؟.

املبحث الثالث: إشكال وجوابه.

املبحث الرابع: حكم مس الدبر.
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املبحث اخلامس: حكم مس فرج املرأة.

الفصل العارش: الشك بعد الفراغ من االستنجاء.

الفصل احلادي عرش: نضح املاء عىل الفرج والرساويل.

الباب الرابع: يف االستجمار.

الفصل األول: خالف العلامء يف جواز االستجامر.

الفصل الثاين: يف رشوط االستجامر.

الرشط األول: يف اشرتاط ثالثة أحجار.

مبحث: يف االكتفاء بحجر واحد له ثالث شعب.

الرشط الثاين: أن تكون األحجار ونحوها طاهرة.

الرشط الثالث: أن يكون املستنجى به غري عظم وروث.

مبحث: حكم النهي عن االستنجاء بالعظام والروث.

الرشط الرابع: يف اشرتاط أن يكون املستجمر به من األحجار.

الرشط اخلامس: أن يكون احلجر ونحوه منقًيا.

خالف العلامء يف االستنجاء بالزجاج.

مبحث: إذا استنجى بزجاج فهل جيزئه االستجامر أو يتعني املاء؟

الرشط السادس: يف اشرتاط أن يكون جامًدا.

الرشط السابع: يف اشرتاط  أال يكون املستجمر به محمة.

الرشط الثامن: يف اشرتاط أن يكون املستجمر به غري حمرتم.

املبحث األول: االستنجاء بالكتب الرشعية.

املبحث الثاين: االستنجاء بام هو طعام لآلدمي وغريه.

املبحث الثالث: أال يكون املستنجى به حيواًنا.
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الفرع األول: االستنجاء بيشء من احليوان متصل به.

الفرع الثاين: االستنجاء بجلد احليوان املنفصل.

فرع: ما منع االستنجاء به حلرمته ال جيوز البول عليه. 

الباب اخلامس: يف ما يستنجى منه.

الفصل األول: يف االستنجاء من البول والغائط.

الفصل الثاين: يف االستنجاء من املذي.

الفصل الثالث: يف االستنجاء من الودي.

الفصل الرابع: يف االستنجاء من املني.

الفصل اخلامس: يف االستنجاء من احلدث الدائم.

املبحث األول: هل يعترب اخلروج الدائم للنجاسة حدًثا أم يعفى عنه.

املبحث الثاين: يف وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء.

املبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء. 

الفصل السادس: يف االستنجاء من البعر الناشف واحلصاة.

الفصل السابع: يف االستنجاء من الريح.

الباب السادس: يف االستنجاء بالماء.

الفصل األول: خالف العلامء يف االستنجاء باملاء.

الفصل الثاين: أهيام أفضل االستنجاء أم االستجامر؟ 

الفصل الثالث: يف اجلمع بني احلجارة واملاء وأهيام يقدم.

الفصل الرابع: متى يتعني االستنجاء باملاء؟

املبحث األول: إذا جتاوز اخلارج موضع العادة.

املبحث الثاين: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعني املاء؟



موسوعة أحكام الطهارة 12

املبحث الثالث: يف تعني املاء يف االستنجاء من املذي.

املبحث الثالث: يف تعني املاء يف االستنجاء من الدم والقيح.

املبحث الرابع: هل يتعني املاء يف بول املرأة؟

املبحث اخلامس: يف تعني املاء إذا عرق فسال أثر االستجامر.

املبحث السادس: يف تعني املاء إذا خرج البول والغائط من غري السبيلني.

الباب السابع: حكم الرتتيب بني االستنجاء والوضوء.

احلسنى  بأسامئه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  وأسأل  ودراسته،  جلمعه  وفقت  ما  هذا 
مغفرته  يف  سبًبا  إليه،  مقرًبا  الكريم،  لوجهه  خالًصا  عميل  جيعل  أن  العليا  وصفاته 
القبول  وغريه  البحث  هذا  يرزق  وأن  وغضبه،  سخطه  عن  يل  مبعًدا  ورضوانه، 
واالنتفاع من إخواين طلبة العلم، وأن يغفر يل تقصريي وجهيل وتفريطي وإرسايف يف 

أمري، إنه ويل ذلك والقادر عليه. 

e e e
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يف  عالقة  هلا  ألفاظ  كلها  واالستنقاء  واالسترباء  االستجامر  ومثله  االستنجاء 
كتابنا، ولذا حيسن يب قبل أن ندخل يف تفاصيل أحكام هذه العبادة أن نقدم تعريفها 

اللغوي، وقد قيل: إن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره.

تعريف االستنجاء:

االستنجاء: من نجا ينجو نجًوا. يقال: نجا الشجرة ينجوها نجًوا: إذا قطعها 
من أصوهلا.

قال شمر: وأرى االستنجاء يف الوضوء من هذا لقطعه العذرة باملاء. 

ونجا فالن ينجو نجًوا: إذا أحدث من ريح، أو غائط، يقال: ما نجا منذ أيام: 
أي ما أتى الغائط.

والنجو: ما خيرج من البطن من ريح أو غائط.

ويف الصحاح: استنجى: مسح موضع النجو أو غسله)1(. 

وقدم املسح عىل الغسل؛ ألنه هو املعروف يف بدء اإلسالم، وإنام التطهر باملاء 
زيادة عىل أصل احلاجة.

األذى،  إلزالة  مدر  قطعة  أي  نجوة:  طلب  أو  النجو  إزالة  حترى  واستنجى: 
كقوهلم: استجمر: إذا طلب مجاًرا أو حجًرا.

حاشية الصحاح )2502/6(.  )1(

متهيد

يف التعريف اللغوي
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بدنه  عن  إزالته  أو  البطن،  من  النجو  استخراج  االستنجاء  األثري:  ابن  وقال 
بالغسل واملسح. أو من نجوت الشجرة وأنجيتها: إذا قطعتها، كأنه قطع األذى عن 

نفسه، أو من النجوة للمرتفع من األرض، كأنه يطلبها ليجلس عليها)1(.

تعريف االستجمار.

ومنها  مجرة،  مجع  األحجار،  من  الصغار  هي  اجلامر:  من  مأخوذ  االستجامر: 
سموا املواضع التي ترمى مجاًرا ومجرات ملا بينهام من املالبسة.

واستجمر: أي استنجى باجلامر: وهي األحجار الصغار)2(.

ويف اللسان: قيل: االستجامر هو االستنجاء، واستجمر واستنجى واحد)3(.

قلت: جاء هذا يف حديث سلامن ريض اهلل عنه يف مسلم: 

لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 
بأقل من ثالثة أحجار )4(.

تعريف االستطابة.

يطيب  ألنه  الطيب؛  من  هبا  وسمي  االستنجاء.  عىل  كناية  تطلق  االستطابة: 
جسده بإزالة ما عليه من اخلبث باالستنجاء: أي يطهره، ويقال منه: استطاب الرجل 
فهو مستطيب، و أطاب نفسه فهو مطيب، واملطيب، واملستطيب: املستنجي، مشتق 
من الطيب، وروي عن النبي أنه هنى أن يستطيب الرجل بيمينه. االستطابة و اإلطابة  

كناية عن االستنجاء)5(.

لسان العرب )306/15(.   )1(
تاج العروس )213/6(، املغرب )ص: 88، 89(.  )2(

اللسان )147/4(.   )3(
مسلم )262(.   )4(

اللسان )567/1(.   )5(
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)1261-2( وقد روى أمحد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرمحن، عن أيب حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبري، 

عن عائشة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إىل الغائط 
فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن، فإهنن جتزئ عنه)1(.

تعريف االسترباء:

االسترباء يف اللغة: طلب الرباءة. 

البول،  بقية  يستفرغ  أن  البول: وهو  من  الرباءة  الطهارة: طلب  واالسترباء يف 
الدين واملرض.  يبينه عنهام كام يربأ من  وينقي موضعه وجمراه حتى يربئهام منه، أي 
واالسترباء: استنقاء الذكر عن البول. واستربأ الذكر: طلب براءته من بقية بول فيه 

بتحريكه ونرته وما أشبه ذلك)2(.

تعريف االستنقاء.

االستنقاء: طلب النقاوة، وهي النظافة، ونقاه: أي نظفه. 

وقال يف املغرب: االستنقاء: املبالغة يف تنقية البدن)3(. 

جحش  بنت  محنة  حديث  يف  جاء  وقد  والغائط،  البول  من  تنقيته  ومنه  قلت: 
أيام يف  أيام أو سبعة  إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحييض ستة  مرفوًعا: 
علم اهلل، ثم اغتسيل حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصيل ثالًثا وعرشين 

ليلة أو أربًعا وعرشين ليلًة. احلديث )4(.

املسند )133/6(، وسيأيت خترجيه إن شاء اهلل تعاىل.   )1(
احلديث  غريب  يف  النهاية   ،)54 )ص:  التعريف  مهامت  عىل  التوقيف   ،)33/1( اللسان   )2(

 .)112/1(
املغرب )ص: 474(.   )3(

سنن أيب داود )287(، واحلديث فيه ضعف، وقد خرجته يف مسألة شد العصابة عىل الفرج عند   )4(
الوضوء. 
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وأما املعنى االصطالحي هلذه األلفاظ، فال خيرج عن املعنى اللغوي، ولذلك 
تعمدت أال أذكر تعريفها االصطالحي.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األمر الوجوب ويف النهي التحريم.

q األمر بصيغة اخلرب يقصد به توكيد األمر، وتوكيده ال يعني إال الوجوب، قال 
× يف املذي: يغسل ذكره ويتوضأ)1(. 

q ال يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها.

q كل نجاسة ظاهرة ال مشقة يف إزالتها جتب إزالتها للصالة. 

q التخيري بني احلجارة واملاء ينايف التعيني، وال ينايف الوجوب كخصال الكفارة. 

وقيل: 

q كل نجاسة ال يلزم إزالة أثرها ال يلزم إزالة عينها كدم الرباغيث.

q كل نجاسة ال جتب إزالتها باملاء، ال جتب إزالتها بغري املاء قياًسا عىل أثر النجاسة.

تعاىل:  قوله  ومثله  األمر،  بمعنى  خرب  وهو  عليه،  متفق  ويتوضأ  ذكره  يغسل  حديث   )1(
)ڃ ڃ( أي ليرتبصن. 

وقوله تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ...( اآلية: ]الصف: 10، 11[.  
أي: أمنوا باهلل بدليل جزم الفعل يف قوله: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ( فهو جمزوم بالطلب  املراد 

باخلرب يف تؤمنون باهلل، انظر أضواء البيان )13/5(.

الباب األول 

يف حكم االستنجاء
الفصل األول

خالف العلماء يف حكم االستنجاء
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]م-582[ اختلف العلامء يف حكم االستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟

فقيل: إنه سنة)1(، وهو مذهب احلنفية، وقول يف مذهب املالكية)2(.

وقيل: إن االستنجاء واجب، وهو قول يف مذهب املالكية)3(، ومذهب الشافعية، 
واحلنابلة)4(.

q دليل من قال: االستنجاء سنة:

  الدليل األول:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قوله 
ڀ ڀ ڀ( ]املائدة: 6[.

قال اجلصاص يف بيان وجه الداللة:

حوت هذه اآلية الداللة من وجهني عىل ما قلنا:

أحدمها: إجيابه عىل املحدث غسل هذه األعضاء، وإباحة الصالة به، وموجب 

فلو ترك االستنجاء جلازت صالته ولكن مع الكراهة عند احلنفية، ومالك يستحب له اإلعادة   )1(
ما دام يف الوقت.

البناية عىل اهلداية )757/1، 758(، رشح  انظر يف مذهب احلنفية بدائع الصنائع )18/1(،   )2(
فتح القدير )187/1(، تبيني احلقائق )76/1، 77(، حاشية ابن عابدين )335/1(.

 ،)69/1( املوطأ  رشح  املنتقى   ،)91/3( الرب  فتح  يف  كام  التمهيد  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
مواهب اجلليل )132/1(، الفواكه الدواين )131/1(، أحكام القرآن البن العريب )585/2(.
اخلالف يف املسألة عند املالكية يرجع إىل اخلالف يف حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب هل   )3(
جيب إزالتها أم يسن، عىل قولني يف مذهبهم، أحدمها أنه سنة من سنن الصالة، سواء كان قادًرا 

عىل إزالتها أو غري قادر، وسواء كان ذاكًرا هلا، أو غري ذاكر.
وقيل: إنه واجب مع ذكر النجاسة، والقدرة عىل إزالتها. انظر كفاية الطالب )131/1(، التاج   

واإلكليل )131/1(، مواهب اجلليل )47/1(. 
انظر يف مذهب الشافعية: املجموع )111/2(، روضة الطالبني )65/1(، املهذب )27/1(،   )4(

حلية العلامء )161/1(، اإلقناع للرشبيني )53/1(، متن أيب شجاع )ص:17(.
 ،)10/1( املحرر   ،)160/1( العمدة  رشح   ،)100/1( املغني  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   

اإلنصاف )113/1(، الكايف )51/1(. 
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االستنجاء فرًضا مانع ما أباحته اآلية، وذلك يوجب النسخ، وغري جائز نسخ اآلية 
إال بام يوجب العلم من النقل املتواتر، وذلك غري معلوم يف إجياب االستنجاء. ومع 
ذلك فإهنم متفقون عىل أن هذه اآلية غري منسوخة، وأهنا ثابتة احلكم، ويف اتفاقهم 

عىل ذلك ما يبطل قول موجبي االستنجاء فرضا. 

ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تعاىل:  قوله  اآلية:  داللة  من  اآلخر  والوجه 
قضاء  عن  كناية  وذلك  الغائط،  من  جاء  من  عىل  التيمم  فأوجب  6[؛  ]املائدة:  اآلية: 

احلاجة، فأباح صالته بالتيمم من غري استنجاء، فدل ذلك عىل أنه غري فرض.

q وجياب عن هذا:

بأن الذي يقوم إىل الصالة ال جيب عليه االستنجاء، فاالستنجاء واجب يف حال 
خروج النجاسة من املخرج، ال يف حال الوضوء، فلو قلنا بوجوب االستنجاء  عند 
أعامل  من  ليس  االستنجاء  أن  عىل  دليل  فاآلية  االستدالل،  لكم  لصح  وضوء  كل 

الوضوء، وهذا ال نخالف فيه.

ومثله يقال يف قوله تعاىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]املائدة: 6[.

   الدليل الثاين:

)1262-3( ما رواه أمحد من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن 
حصني احلرباين، عن أيب سعد، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×:

من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج عليه. ومن استجمر 
فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج، ومن أكل فام ختلل فليلفظ، ومن أكل 
بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج، ومن أتى الغائط فليسترت، 
فإن مل جيد إال أن جيمع كثيًبا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل 

فقد أحسن، ومن ال، فال حرج)1(.

املسند )371/2(.   )1(
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]إسناده ضعيف، يرويه جمهول، عن جمهول[)1(.

يف اإلسناد حصني احلرباين:  )1(
ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبري )6/3(.  

وقال أبو زرعة: شيخ. اجلرح والتعديل )199/3(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات. ثقات ابن حبان )211/6(.  

وقال الذهبي: ال يعرف يف زمن التابعني. ميزان اإلعتدال )555/1(، لسان امليزان )200/7(.  
وقال احلافظ يف التقريب: جمهول.  

ويف اإلسناد أيًضا: أبو سعيد احلرباين:   
ذكره ابن حبان يف الثقات )271/3(، وقال: له صحبة.   

قال أبو زرعة: ال أعرفه. اجلرح والتعديل )378/9(.  
وقال العجيل: تابعي، ثقة. ثقات العجيل )404/2(.  

وقل احلافظ: جمهول. لسان امليزان )466/7(.  
واحلرباين،  األنامري،  اثنان:  مها  وقال:  صحايب،  أنه  ادعى  من  التهذيب  يف  احلافظ  وخطأ    

فأبو سعيد احلرباين تابعي قطًعا.
ومع أن احلافظ ضعف احلديث يف التلخيص )180/1( وقال: »حصني احلرباين: جمهول«. إال   

أنه سها يف الفتح )348/1(، فقال: »إسناده حسن«.
النووي يف املجموع )92/2(: »وأما حديث أيب هريرة فحسن، رواه أمحد، والدارمي،  وقال   

وأبو داود، وابن ماجه بأسانيد حسنة«. 
]ختريج احلديث[:   

احلديث مداره عىل ثور بن يزيد، عن حصني احلرباين، عن أيب سعيد، وقيل سعد اخلري، عن أيب هريرة.  
مسند  يف  والطرباين  اآلثار)121/1(،  معاين  رشح  يف  والطحاوي   )35( داود  أبو  أخرجه   
الشاميني )481(، والبيهقي )94/1( من طريق عيسى بن يونس. إال أن البيهقي  اقترص عىل 

آخره: )من أتى الغائط فليسترت ...( إلخ احلديث. 
اآلثار  مشكل  ويف   )121/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)662( الدارمي  وأخرجه   
ومل  عاصم.  أيب  طريق  من   ،)133/4( املستدرك  يف  واحلاكم   )1410( حبان  وابن   ،)138(

يذكر ابن حبان قوله يف احلديث: )ومن ختلل.. ومن الك(.
وأخرجه ابن ماجه )337، 338، 3498( من طريق عبد امللك بن الصباح،   

وأخرجه الطرباين يف مسند الشاميني )481( من طريق عمرو بن خالد احلراين. أربعتهم عن ثور   
ابن يزيد به.

ويف رواية أمحد، والبيهقي، والطحاوي، قالوا: أبو سعد اخلري.   
ويف رواية أيب داود، وإحدى روايتي الطحاوي، وإحدى روايتي ابن ماجه، قالوا: أبو سعيد.     
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وجه االستدالل:

قال يف نصب الراية: االستدالل به من وجهني: 

أحدمها: أنه نفى احلرج يف تركه، ولو كان فرًضا لكان يف تركه حرج.

الثاين: أنه قال: من فعل فقد أحسن، ومن ال فال حرج، ومثال هذا ال يقال يف 
املفروض، وإنام يقال هذا يف املندوب إليه واملستحب.

q ويجاب من وجهني:

الوجه األول: 

أن نفي احلرج ال يرجع إىل االستنجاء، وإنام إىل االيتار، ألنه أقرب مذكور، وهو 
صفة يف االستنجاء، وسوف يأيت حكم االيتار فيه.

الثاين: أن احلديث ضعيف، يرويه جمهول عن مثله، وسبق بيانه يف التخريج.

  الدليل الثالث:

قالوا: إن الفقهاء متفقون عىل العفو عن النجاسة اليسرية، وهذا منها.

q ويجاب على هذا: 

أننا وإن سلمنا أن يسري النجاسات معفو عنها يف اجلملة، فإننا ال نسلم أن أثر 
االستنجاء من البول والغائط من اليسري املعفو عنه، وإنام يعفى عن يسري النجاسة يف 

حالتني:

األوىل: أن يلحق يف االحرتاز منها مشقة، ولذلك حكم الشارع بطهارة اهلرة؛ 
ملشقة االحرتاز منها.

الثاين: أال يمكن إزالتها، كاألثر املتبقي يف االستجامر، فإنه ال يمكن إزالته إال 
باملاء، وطهارة من به سلس بول، واملستحاضة ونحو ذلك.

بيرس  إزالتها  ويمكن  منها،  باالحرتاز  مشقة  تلحق  ال  االستنجاء  وطهارة 
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وسهولة، والبول والغائط من األمور اجلبلية التي تتكرر، وقد أمرنا باالستنجاء منها، 
الصحابة  أن  السنة  ينقل يف  االستجامر، وعدد األحجار، ومل  الشارع صفة  لنا  وبني 

كانوا يرتكون االستنجاء للعفو عنها، واهلل أعلم.

  الدليل الرابع:

قالوا: إن االستنجاء ال جيب باملاء مع وجوده، والقدرة عليه، ومن غري رضورة 
توجب تركه، فإذا مل جيب االستنجاء باملاء، وهو آلة التطهري، فكيف جيب باحلجارة أو 

غريها من املخففات، وهي ليست مطهرة)1(.

q وجياب عن هذا من وجهني: 

الوجه األول: 

يف  املاء  يتعني  وال  حكمها،  زال  فقد  زالت  مزيل  بأي  خبيثة  عني  النجاسة  أن 
إزالة النجاسة، ولذلك جاء تطهري النعل وذيل املرأة بالرتاب، وسوف نذكر أدلة هذه 

املسألة يف مبحث مستقل. 

الوجه الثاين: 

كون االستنجاء باملاء ليس واجًبا بعينه، ال يعني سقوط االستنجاء، كام هو احلال 
)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  يف التخيري بني خصال كفارة األيامن، 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ( ]املائدة: 89[ فال يقال: كون اإلطعام ليس 

واجًبا يدل عىل أن كفارة األيامن ليست واجبة، فالواجب يف االستنجاء أحد أمرين 
إما املاء أو احلجارة أو ما يقوم مقامهام.

q دليل من قال بوجوب االستنجاء:

  الدليل األول:

)1263-4( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن سعيد، حدثنا حممد بن عجالن، 

تبيني احلقائق )77/1(، أحكام القرآن للجصاص )359/1(.   )1(
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حدثني القعقاع بن حكيم، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: إنام أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى 
بثالثة  يأمر  بيمينه، وكان  أحدكم اخلالء فال تستقبلوها وال تستدبروها، وال يستنج 

أحجار، وينهى عن الروث والرمة)1(.

]حسن[ )2(.

املسند )250/2(.   )1(
رجاله كلهم ثقات إال ابن عجالن فإنه صدوق.  )2(

واحلديث مداره عىل ابن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صالح، عن أيب هريرة.  
واحلديث قد أخرجه الشافعي )28/1(، واحلميدي )988(، وأمحد )247/2(، وابن ماجه   
)313(، وأبو عوانة )511(، والطحاوي )123/1(، والبيهقي )102/1(، من طريق سفيان 

بن عيينة. 
وأخرجه أمحد كام يف حديث الباب، والنسائي )41(، وابن خزيمة )80(، وابن حبان )1440(،   

والبيهقي )91،122/1( من طريق حييى بن سعيد القطان.
وأخرجه أبو داود )8(، والدرامي )674( من طريق ابن املبارك.  

وأخرجه ابن ماجه خمترًصا )312( من طريق املغرية بن عبد الرمحن وعبد اهلل بن رجاء املكي،   
قرهنام. 

طريق  من   )121/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   )509( خمترًصا  عوانة  أبو  وأخرجه   
صفوان بن عيسى.

وأخرجه ابن حبان )1431( والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )121/1( من طريق وهيب.  
والبيهقي )91/1( من طريق عبد الرمحن بن عبد اهلل بن دينار، كلهم عن حممد بن عجالن، عن   

القعقاع بن حكيم به.
وأخرجه يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، واختلف عىل يزيد بن زريع:   

فأخرجه مسلم خمترًصا )256( وأبو عوانة )200/1( من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي،   
عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أيب صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن 

أيب صالح، عن أيب هريرة.
وأخرجه البيهقي )102/1( من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم،   

عن حممد بن عجالن به كرواية اجلامعة.
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وجه االستدالل:

قوله: )وكان يأمرنا بثالثة أحجار( واألصل يف األمر الوجوب.

  الدليل الثاين:

)1264-5( ما رواه أمحد، قال: حدثنا رسيج، حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه، 
عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبري، 

× قال: إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه  عن عائشة، أن رسول اهلل 
بثالثة أحجار يستطيب هبن، فإهنن جتزئ عنه)1(.

]إسناده فيه لني[ )2(.

املسند )133/6(.   )1(
رجاله كلهم ثقات إال مسلم بن قرط، تفرد بالرواية عنه أبو حازم، وذكره البخاري يف التاريخ   )2(
والتعديل  اجلرح   ،)271/7( الكبري  التاريخ  شيًئا.  فيه  يذكرا  ومل  حاتم،  أيب  وابن  الكبري 

 .)192/8(
وذكره ابن حبان يف الثقات )447/7(، وقال: خيطئ.  

وقال الذهبي: ال يعرف. امليزان )8509(.  
ويف التقريب: مقبول. ويف التهذيب: هو مقل جًدا. وإذا كان خيطئ مع قلة حديثه فهو ضعيف.   
وقد  حسن.  إسناده   )55  ،54/1( سننه  يف  الدارقطني  بقول  اغرتًرا  سابًقا  حسنته  قد  وكنت 
بينت يف املجلد األول أن حتسني الدارقطني يف سننه ال يعني التحسني االصطالحي، بل يعني 

أنه غريب، وهو عىل ضعفه شاهد صالح حلديث أيب هريرة السابق.
]ختريج احلديث[.  

رواه رسيج بن النعامن، عن عبد العزيز بن أيب حازم، واختلف فيه عىل رسيج:  
فرواه أمحد )133/6( عن رسيج بن النعامن، عن عبد العزيز بن أيب حازم، عن أبيه، عن مسلم   

ابن قرط، عن عروة بن الزبري، عن عائشة.
عن  رسيج،  عن  فرواه   )205/14( للدارقطني  العلل  يف  كام  احلريب،  إسحاق  أمحد  وخالف    

عبد العزيز بن أيب حازم، عن هشام بن عروة، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة. 
إسحاق  يعني  القول.  هذا  يف  وهم  الدارقطني:  قال  عروة.  بن  هبشام  حازم  أبا  احلريب  فأبدل   
احلريب.                    =
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  الدليل الثالث:

)1265-6( ما رواه مسلم من طريق أيب معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم، 
عن عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء حتى اخلراءة، قال: فقال: 
أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 

قلت: ويدل عىل ومهه أن مجاعة رووه عن عبد العزيز بن أيب حازم كام رواه أمحد عن رسيج.   =
فقد رواه قتيبة بن سعيد كام يف سنن والنسائي الكربى )42(، واملجتبى )44(.  

وأبو معمر إسامعيل بن إبراهيم القطيعي كام يف مسند أيب يعىل )4376(.  
وهشام بن سعد كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )121/1(.  

بن  العزيز  عبد  رووه  كلهم  الدارقطني )54/1(،  كام يف سنن  الدورقي  إبراهيم  بن  ويعقوب   
أيب حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبري، عن عائشة. مل يذكر أحد منهم يف 

إسناده هشام بن عروة. 
كام رواه غري عبد العزيز بن أيب حازم بذكر أيب حازم.   

 ،)103/1( والبيهقي   )670( والدارمي   )40( داود  وأبو   )108/6( أمحد  أخرجه  فقد    
وابن عبد الرب يف التمهيد )310/22( من طريق يعقوب بن عبد الرمحن.

وأخرجه الطحاوي )121/1( من طريق عبد اهلل بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني   
هشام بن سعد، كالمها )يعقوب وهشام( عن أيب حازم به.

قال الدارقطني يف العلل )206/14(: »واختلف فيه عىل هشام بن عروة، فقال إسحاق احلريب:   
عن رسيج بن النعامن، عن ابن أيب حازم، عن هشام بن عروة، عن مسلم بن قرط، عن عروة، 

عن عائشة، وقد بينا أن ذلك وهم. 
وقال يونس بن بكري: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.  

واختلف عن ابن عيينة، فقيل عن أيب الصباح اجلوزجاين، عنه، عن هشام، عن أبيه، أحسبه عن   
عائشة.

وخالفه احلميدي، رواه عن ابن عيينة، عن هشام، عن أبيه، مرساًل، وهو الصحيح، عن هشام.  
أيب  عن  صحيح،  متصل  عائشة،  عن  عروة،  عن  قرط،  بن  مسلم  عن  حازم،  أيب  وحديث   

حازم«. اهـ نقاًل من العلل.
ويشهد له حديث أيب هريرة املتقدم وحديث سلامن اآليت وغريمها.  
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بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

وجه الداللة: 

ترك  بمن  بالك  فام  حجرين،  أو  واحد  بحجر  نستنجي  أن  هنينا  كنا  إذا  أننا 
االستنجاء بالكلية، فهذا أوىل بالنهي، واألصل يف النهي التحريم.

  الدليل الرابع:

معلوم أن البول والغائط نجسان باإلمجاع، وقد كلف اإلنسان بإزالة النجاسة 
عند فعل عبادة تشرتط هلا الطهارة، منها حديث أسامء يف غسل دم احليض، وهو يف 
الصحيحني، ومنها حديث أنس يف بول األعرايب، وهو متفق عليه، واألحاديث يف 
من  باالستنجاء  يقم  مل  واإلنسان  الصالة،  جواز  عىل  دليل  إىل  فنحتاج  كثرية،  ذلك 

البول والغائط، وال دليل.

  الدليل اخلامس:

عن  جرير،  حدثنا  قال:  عثامن،  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما   )7-1266(  
منصور، عن جماهد، 

فسمع  مكة،  أو  املدينة  حيطان  من  بحائط   × النبي  مر  قال:  عباس  ابن  عن 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي ×: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، ثم 
قال: بىل، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث ورواه 

مسلم بنحوه)2(.

وجه االستدالل:

أن احلديث وإن مل يكن رصحًيا يف وجوب االستنجاء، لكنه رصيح يف وجوب 
إزالة النجاسة من البول، فيبقى احلديث شاماًل لكل بول، سواء كان األثر املتبقي بعد 

مسلم )262(.   )1(
صحيح البخاري )216(، ومسلم )292(.   )2(
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البول، أو البول نفسه، فمن مل يوجب قطع نجاسة البول بعد الفراغ منه فعليه الدليل.

وأخرت هذا الدليل؛ ألن داللته ليست رصحية.

الراجح من اخلالف:

ال شك أن قول الشافعية واحلنابلة يف وجوب االستنجاء أقوى من حيث األدلة، 
وهو الذي يليق بدين اإلسالم دين الطهارة والنظافة.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q األمر املطلق، هل هو عىل الفور، أم عىل الرتاخي؟ 

q الواجب لغريه جيب عند وجوب ذلك اليشء.

]م-583[ ملا كان االستنجاء هو من باب إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة واجبة 
للصالة رصح الشافعية بأن االستجامر ال جيب عىل الفور، بل جيوز تأخريه حتى يريد 

الطهارة أو الصالة)1(، ويستحب تعجيله.

q الدليل بأن االستنجاء على الرتايخ:

  الدليل األول: 

)1267-8( ما رواه البخاري يف صحيحه: وقال أمحد بن شبيب، حدثنا أيب، 
عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني محزة بن عبد اهلل، 

عن أبيه قال كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد يف زمان رسول اهلل × 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك)2(.

املجموع )146/1(، إعانة الطالبني )107/1(، اإلقناع للرشبيني )53/1(، حوايش الرشواين   )1(
املطالب  أسنى   ،)43/1( املحتاج  مغني   ،)52 )ص:  رسالن  ابن  زبد  رشح    ،)174/1(

 .)50/1(
صحيح البخاري )174(.   )2(

الفصل الثاني

هل االستنجاء على الفور أم على الرتايخ؟
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واستدل به أبو داود يف السنن عىل أن األرض تطهر إذا القتها النجاسة باجلفاف، 
لقوله: )فلم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك( فإذا نفي الرش كان نفي صب املاء من 

باب األوىل، فلوال أن اجلفاف يفيد تطهري األرض ما تركوا ذلك.

  الدليل الثاين:

قياس إزالة النجاسة عىل بقية رشوط الصالة، فإذا دخل وقت الصالة وجب 
االستنجاء وجوًبا موسًعا بسعة الوقت، ومضيًقا بضيقه كبقية الرشوط)1(.

q والدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة.

حديث أنس يف تطهري بول األعرايب، فقد بادر النبي × يف  إهراق املاء عىل بوله، 

)1268-9( فقد روى البخاري رمحه اهلل، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل، قال 
حدثنا مهام، أخربنا إسحاق، 

عن أنس بن مالك أن النبي × رأى أعرابًيا يبول يف املسجد، فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بامء فصبه عليه، ورواه مسلم)2(.

e e e

حاشية البجريمي عىل اخلطيب )181/1(.   )1(
صحيح البخاري )219(، وصحيح مسلم )284(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q املحرم لغريه تبيحه احلاجة ككشف العورة. 

أو بعبارة أخرى: 

م حتريم الوسائل فاحلاجة تبيحه. q ما حرِّ

q جتوز مبارشة املمنوع للتخلص منه)1(.

q ما جاز فعله مع امليت جاز فعله مع احلي؛ ألن حرمة امليت واحلي واحدة)2(.  

]م-584[ إذا عجز اإلنسان عن االستنجاء، فمن يرى أن االستنجاء سنة فهذا 
واضح أنه ال جيب عليه يشء؛ ألنه لو تركه مع القدرة مل يأثم، فكيف إذا تركه مع عدم 

األصل يف مبارشة املمنوع التحريم، لكن إذا كان بنية التخلص فإن ذلك جائز، وللقاعدة هذه   )1(
فروع منها: مسألتنا هذه مبارشة اليد بالنجاسة من املستنجي، أو من غريه مع عجزه بغرض إزالة 

النجاسة جائز.
ومنها: إزالة الطيب من املحرم إذا تطيب ناسًيا أو جاهاًل.  

ومنها لو لبس املحرم ثوبه جهاًل أو حلاجة، فأراد خلعه، فله أن خيلعه ولو غطى رأسه.  
ومنها من طلع الفجر عليه، وهو جيامع زوجته، فنزع يف احلال، فال قضاء عليه، وال كفارة؛ ألنه   

ال طريق للتخلص إال بذلك. 
ومنها لو غصب رجل أرًضا، وسكن فيها، فأراد إرجاعها إىل صاحبها، فإن مشيها فيها للخروج   

منها جائز، وال يؤاخذ بذلك.  
فإذا كان امليت ينجى فاحلي املحتاج أوىل؛ لكونه يتأذى ويؤذي غريه ببقاء النتن عىل جسده.   )2(

الفصل الثالث

يف العاجز عن االستنجاء
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القدرة عليه، وأما من يرى وجوب االستنجاء مطلًقا أو يراه واجًبا إذا جتاوز املخرج 
املعتاد فهل ينجيه غريه أم ال؟

فقيل: يسقط عنه االستنجاء، وهو مذهب احلنفية)1(، واختيار الشوكاين)2(.

وقيل: إن أمكنه االستنجاء بمن جيوز له النظر من زوجة أو أمة لزمه، وإال سقط 
عنه، وهذا مذهب احلنابلة)3(، ومثله مذهب املالكية يف الرجل إال أهنم قالوا يف املرأة: 
ال جيوز أن توكل غريها بغسله من جارية أو غريها لكن إن تطوع زوجها بغسله عنها 
بالنجاسة، وال تكشف  أن تصيل  فلها  أبى  فبها ونعمت، وال جيب عليه ذلك، وإن 

عورهتا ألحد)4(.

q دليل من قال بسقوط االستنجاء عند العجز:

  الدليل األول: 

كل األدلة التي  استدلوا عىل عدم وجوب االستنجاء استدلوا هبا هنا، فإذا كان 
االستنجاء ليس واجًبا، وكان كشف العورة للغري حمرًما، فال يرتكب املحرم من أجل 

حتقيق أدب من اآلداب. 

وقد أجبت عن أدلتهم هناك يف حكم االستنجاء فانظرها هناك يا رعاك اهلل.

  الدليل الثاين: 

العجز،  مع  تسقط  كلها  الواجبات  فإن  واجب،  االستنجاء  بأن  التسليم  عىل   
فالتكليف من رشطه القدرة، وهذا غري قادر.

حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 31(، ويف الفتاوى اهلندية )50/1(: املرأة املريضة   )1(
إذا مل يكن هلا زوج، وعجزت عن الوضوء، وهلا ابنة أو أخت توضئها، ويسقط عنها االستنجاء. 

كذا يف فتاوى قايض خان.
السيل اجلرار )332/1(.   )2(

كشاف القناع )61/1(.   )3(
مواهب اجلليل )313/1(، الفواكه الدواين )132/1(.   )4(
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)1269-10( فقد روى البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة، عن النبي ×، قال: دعوين ما تركتكم، إنام أهلك من كان قبلكم 
أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن يشء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر  سؤاهلم واختالفهم عىل 

فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

قوله ×: )فأتوا منه ما استطعتم( وهذا ال يستطيع االستنجاء. 

q ويناقش:

ال خالف بأن الواجبات تسقط مع العجز، ولكن القدرة تارة يكون قادًرا بنفسه، 
وتارة يكون قادًرا بغريه، فإذا وجد من ينجيه مل يكن عاجًزا.  

q دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة:

واألمة  الزوجة  مبارشة  كان  مباًحا،  والزوجة  لألمة  العورة  كشف  كان  ملا 
لالستنجاء مباًحا أيًضا.

أن  أراه  والذي  للحاجة،  العورة  كشف  حكم  إىل  يرجع  اخلالف  أن  واحلقيقة 
كشف العورة للحاجة جائز لألجنبي.

أواًل : ألن كشف العورة حمرم لغريه، وما كان حمرًما لغريه أباحته احلاجة وذلك 
كإباحة العرايا، وإباحة كشف العورة للتداوي.

التساوي إىل اخلرص ملجرد احلاجة إىل  العرايا والرجع يف معرفة  فإذا جاز بيع 
أكل الرطب تفكًها، وقلنا: إنه من باب التفكه؛ ألن اإلنسان يملك متًرا،  لكن ليس 
عنده رطب، فإذا كان الرشع نظر إىل حاجة هذا الشخص يف التفكه، فكونه يباح له 
أن يتخلص من النجاسات بواسطة شخص آخر أوىل، خاصة أن بقاء النجاسة عىل 

البدن يؤذي الرجل كام يؤذي من جيالسه للرائحة الكرهية التي تنبعث منه.

صحيح البخاري )7288(، ومسلم )1337(.  )1(
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التداوي فإنه ال يعترب رضورة بل يعترب حاجة بدليل أنه جيوز تركه، ومل  ومثله 
يرشد الرسول × املرأة السوداء إليه

حدثني  قال:  بكر،  أيب  عمران  طريق  من  البخاري  روى  فقد   )11-1270(
عطاء ابن أيب رباح قال: 

املرأة  قال: هذه  بىل.  اجلنة؟ قلت:  أهل  امرأة من  أريك  أال  ابن عباس:  قال يل 
السوداء أتت النبي × فقالت: إين أرصع، وإين أتكشف، فادع اهلل يل. قال: إن شئت 
إين  فقالت:  أصرب،  فقالت:  يعافيك.  أن  اهلل  دعوت  شئت  وإن  اجلنة،  ولك  صربت 

أتكشف فادع اهلل يل أن ال أتكشف، فدعا هلا. ورواه مسلم)1(.

فأرشدها إىل الصرب، ولو كان التداوي الزًما ألرشدها إليه.

)1271-12( ومنها ما رواه البخاري من طريق حصني بن عبد الرمحن، عن 
سعيد بن جبري،

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: خرج علينا النبي × يوًما، فقال: عرضت 
عيل األمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي 
ليس معه أحد، ورأيت سواًدا كصثرًيا سد األفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا 
موسى وقومه، ثم قيل يل: انظر فرأيت سواًدا كثرًيا سدَّ األفق، فقيل يل: انظر هكذا 
وهكذا فرأيت سواًدا كثرًيا سدَّ األفق، فقيل: هؤالء أمتك، ومع هؤالء سبعون ألًفا 
 × النبي  الناس ومل يبني هلم، فتذاكر أصحاب  يدخلون اجلنة بغري حساب، فتفرق 
فقالوا: أما نحن فولدنا يف الرشك، ولكنا آمنا باهلل ورسوله، ولكن هؤالء هم أبناؤنا، 
يتطريون وال يسرتقون وال يكتوون، وعىل رهبم  الذين ال  فقال: هم   × النبي  فبلغ 

يتوكلون ... احلديث رواه مسلم بنحوه)2(.

صحيح البخاري )5652(، صحيح مسلم )2576(.   )1(
صحيح البخاري )5752(، وصحيح مسلم )220(.   )2(
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فقوله: ال يسرتقون: أي ال يطلبون الرقية.

ثمت  وليس  حاجة  أنه  مع  للتداوي،  العورة  كشف  الفقهاء  أجاز  ذلك  ومع 
رضورة، مع أننا يف االستنجاء قد ال نحتاج إىل كشف العورة، وإنام حيتاج من ينجي 
غريه إىل مبارشة العورة بحائل فقط دون النظر إليها. وإذا كان امليت يف غسله ينجى 

فاحلي أوىل باالستنجاء من امليت ملا ييل:

أواًل: أن بقاء النجاسة عىل احلي يؤذيه أذى شديًدا، وإيذاء احلي أشد من إيذاء 
امليت، وجيب إزالة كل أذى عنه متى ما كان مستطيًعا.

من  لإلنسان  بد  يؤذي غريه ممن خيالطه، وال  النجاسة عىل غريه  بقاء  أن  ثانًيا: 
املخالطة.

ثالًثا: أن هذا املريض مكلف بأداء الصالة، وجيب هلا الطهارة متى كان مقتدًرا 
بنفسه أو بغريه، وبقاؤه عىل حالته تلك يوجب له من احلرج واألمل النفيس ما مل يعلم 
قدره إال اهلل، فمن أجل هذا وغريه جيب تطهريه من النجاسة وتنقيته منها متى كان 

ذلك باإلمكان، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف العبادات املنع، ويف العادات اإلباحة.

q التسمية قد تكون رشًطا كام يف التذكية، وقد تكون بدعة كالتسمية للدخول 
يف الصالة أو لألذان، وقد تكون مستحبة كالتسمية لألكل، وأحكامها قائمة عىل 

التوقيف، وليس االستحسان.

]م-585[ ذهب الفقهاء إىل مرشوعية التسمية عند دخول اخلالء)1(.

احلكام  درر   ،)24/1( القدير  فتح  رشح   ،)5/1( النرية  اجلوهرة  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)50/1(، البحر الرائق )256/1(، الفتاوى اهلندية )6/1(، حاشية ابن عابدين )344/1(.

وانظر يف مذهب املالكية: حاشية الدسوقي )106/1(، حاشية الصاوي )89/1(، منح اجلليل   
)99/1(، الرشح الكبري )106/1(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 23(. 

الفقهية )298/1(، أسنى  القواعد  املنثور يف  الشافعية: املجموع )88/1(،  وانظر يف مذهب   
املطالب )45/1، 48(،  هناية املحتاج )142/1(، حاشية اجلمل )91/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: املغني )110/1(، الفروع )113/1(، اإلنصاف )96/1(، كشاف   
القناع )58/1(، مطالب أويل النهى )64/1(.

الباب الثاني

يف آداب اخلالء
الفصل األول

يف آداب تتعلق بالدخول واخلروج وقضاء احلاجة
املبحث األول

يف حكم التسمية عند الدخول
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وقيل: ال ترشع التسمية مطلًقا، وهو قول يف مذهب املالكية)1(.

مذهب  يف  قول  وهو  اخلروج،  عند  وترشع  الدخول،  عند  ترشع  ال  وقيل: 
املالكية)2(.

q دليل من قال بمشروعية التسمية:

  الدليل األول: اإلمجاع.

قال:  النووي،  اخلالء  دخول  عند  التسمية  مرشوعية  عىل  اإلمجاع  حكى  وممن 
الصحراء  فيه  ويستوي  استحبابه،  عىل  متفق  اهلل-  بسم  قول  -يعني:  األدب  وهذا 

والبنيان)3(.

  الدليل الثاين:

)1272-13( قال احلافظ ابن حجر: روى العمري، من طريق عبد العزيز بن 
املختار، عن عبد العزيز بن صهيب، 

عن أنس، عن رسول اهلل ×: إذا دخلتم اخلالء، فقولوا: بسم اهلل أعوذ باهلل من 
اخلبث واخلبائث.

]ذكر التسمية يف احلديث شاذ[)4(. 

اخلريش )143/1(.   )1(
اخلريش )143/1(.   )2(
املجموع )88/1(.   )3(

قال احلافظ: إسناده عىل رشط مسلم، وفيه زيادة التسمية ومل أرها يف غري هذه الرواية. قلت:   )4(
هذه الزيادة شاذة، فقد رواه مجاعة عن عبد العزيز بن صهيب، دون ذكر التسمية، منهم: 

األول: شعبة، كام يف مسند أمحد )282/3(، والبخاري )142(، والرتمذي )5(،  وابن اجلارود   
يف املنتقى )28(، ومسند أيب يعىل )3914(، ومسند أيب عوانة )216/1(، ورشح السنة للبغوي 

.)186(
والدرامي )699(،  ومسند   ،)6( والرتمذي   ،)4( داود  أيب  زيد، كام يف سنن  بن  الثاين: محاد    
ابن اجلعد )1427(، والبيهقي )95/1(.                 =



37طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

  الدليل الثالث:

)1273-14( روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن أيب معرش، هو نجيح، 
عن عبد اهلل بن أيب طلحة، 

عن أنس، أن النبي × كان إذا دخل الكنيف، قال: بسم اهلل، اللهم إين أعوذ بك 
من اخلبث واخلبائث)1(.

]سنده ضعيف[ )2(.

ومسند   ،)99/3( وأمحد   ،)11/1( شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  بشري،  بن  هشيم  الثالث:   = 
ابن اجلعد )1426(، ومسلم )375(، وأيب يعىل )3902(، ومستخرج أيب نعيم عىل صحيح 

مسلم )824(، وابن حبان )1407(.
الرابع: إسامعيل بن علية، كام يف املسند )101/3(، ومسلم )375(، والنسائي يف  السنن الكربى   

)19(، واملجتبى )19(، وابن ماجه )298(، ومستخرج أيب نعيم عىل صحيح مسلم )825(.
اخلامس: محاد بن سلمة، كام يف مسند أيب يعىل )3914(، ومستخرج أيب نعيم عىل صحيح مسلم   

)824(، وصحيح ابن حبان )1407(.
السادس: عبد الوارث، كام يف سنن النسائي الكربى )7664، 9902(، وعمل اليوم والليلة   

)74(، وسنن البيهقي )95/1(. 
السابع: زكريا بن حييى بن عامرة، كام يف مسند ابن اجلعد )1427(، وأيب يعىل )3931(.  

الثامن: محاد بن واقد، كام يف مسند ابن اجلعد )1427(.  
التاسع: سعيد بن زيد، كام يف األدب املفرد )692(.  

هؤالء شعبة ومحاد بن زيد ومحاد بن سلمة وهشيم وإسامعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد   
وزكريا بن حييى ومحاد بن واقد وسعيد بن زيد تسعة رواة، رووه عن ابن صهيب، فلم يذكروا 
أكثر عدًدا، ومنهم من هو  فزادها، وال شك أهنم  املختار،  بن  العزيز  البسملة، وخالفهم عبد 

مقدم عىل عبد العزيز بن املختار يف احلفظ لو أنفرد كشعبة، فام بالك هبذا العدد.
املصنف )11/1(.   )1(

ومن طريق ابن أيب شيبة رواه الطرباين يف الدعاء )358(.  )2(
ورواه ابن عدي يف الكامل )321/8( من طريق احلسن بن عرفة، حدثنا هشيم به.   

ذكره  فقد  اختالف،  إسناده  ويف  حفظه،  تغري  وقد  احلفظ،  يسء  ضعيف  معرش،  أبو  إسناده  ويف    
ابن أيب حاتم يف العلل )64/1( »حدثنا أبو زرعة، عن حممد بن املنكدر، عن أيب معرش به، وقال: =
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  الدليل الرابع:

حدثنا  الرازي،  محيد  بن  حممد  حدثنا  قال:  الرتمذي،  رواه  ما   )15-1274(
 احلكم بن بشري بن سلامن، حدثنا خالد الصفار، عن احلكم بن عبد اهلل النرصي، عن 

أيب إسحاق، عن أيب جحيفة، 

× قال: سرت ما بني أعني  عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل 
اجلن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول: بسم اهلل. 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وإسناده ليس 
بذاك القوي)1(.

]إسناده ضعيف[)2(. 

قال أيب يف كتابه: عن أيب معرش، عن حفص، عن عمر بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس، عن   =
النبي ×«.

وقال صاحب منتقى األخبار أبو الربكات )97/1(: »ولسعيد بن منصور يف سننه كان يقول:   
بسم اهلل، اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث. فينظر يف طريق سعيد بن منصور، هل هو 
دلياًل عىل  فيكون  يكون طريًقا مستقاًل صحيًحا  فلعله  ذكر،  أنه ال خيرج عام  أو  متابع،  طريق 

مرشوعية هذا الذكر عند دخول اخلالء، واهلل أعلم«. 
سنن الرتمذي )606(.   )1(

ورواه ابن ماجه )297( حدثنا حممد بن محيد به.   )2(
ويف إسناده شيخ الرتمذي وابن ماجه: حممد بن محيد الرازي، جاء يف ترمجته:  

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبري )69/1(.  
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سئل حييى بن معني، عن حممد بن محيد الرازي، فقال: ثقة، ليس به   

بأس، رازي كيس. اجلرح والتعديل )232/7(. 
وقال ابن اجلنيد: سمعت حييى بن معني يقول: ابن محيد ثقة، وهذه األحاديث التي حيدث هبا   

ليس هو من قبله، إنام هو من قبل الشيوخ الذي حيدث به عنهم. املرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: سألني حييى بن معني، عن ابن محيد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال   
أي  يشء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون يف كتابه اليشء، فنقول ليس هذا هكذا، إنام هو كذا وكذا، 
فيأخذ القلم فيغريه عىل ما نقول. قال: بئس هذه اخلصلة، قدم علينا بغداد، فأخذنا منه كتاب =
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املرجع  نر إال خرًيا.  بيننا، ومعنا أمحد بن حنبل، فسمعناه ومل  القمي، ففرقنا األوراق  يعقوب   =
السابق.

وقال ابن عدي: وتكثر أحاديث ابن محيد التي أنكرت عليه إن ذكرناها، عىل أن أمحد بن حنبل   
قد أثنى عليه خرًيا لصالبته يف السنة. الكامل )274/6(.

وقال أبو القاسم ابن أخي أيب زرعة -يعنى الرازي- »سألت أبا زرعة، عن حممد بن محيد، فأومأ   
له: كان قد شاخ لعله، كان  له: كان يكذب، فقال برأسه: نعم. قلت  بأصبعه إىل فمه. فقلت 

يعمل عليه، ويدلس عليه. فقال: ال يا بني كان يتعمد«. تاريخ بغداد )259/2(.
وكان أمحد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه، لكن ملا قال له أبو زرعة وحممد بن مسلم بن وارة: قد   

صح عنه أنه يكذب، صار إذا ذكر عنده ابن محيد، نفض يده. املجروحني )304/2(.
واهتمه بالكذب النسائي، وقال مرة: ليس بيشء. هتذي التهذيب )114/9(.  

وقال صالح بن حممد: كنا نتهم ابن محيد. سري أعالم النبالء )504/11(.  
وقال أبو عيل النيسابوري: قلت البن خزيمة: لو حدث األستاذ عن حممد بن محيد، فإن أمحد بن   
حنبل قد أحسن الثناء عليه؟ قال: إنه لو عرفه كام عرفناه ملا أثنى عليه أصاًل. املرجع السابق.      

وقال أبو أمحد العسال: سمعت فضلك يقول: دخلت عىل ابن محيد، وهو يركب األسانيد عىل   
املتون. املرجع السابق.

قال الذهبي: آفته هذا الفعل، وإال فام أعتقد فيه أنه يضع متنا، وهذا معنى قوهلم: فالن رسق   
احلديث. 

قال يعقوب بن إسحاق الفقيه: سمعت صالح بن حممد األسدي يقول: ما رأيت أحذق بالكذب   
من سليامن الشاذكوين، وحممد بن محيد. املرجع السابق.

بن  يوسف  حدثنا   )484( مسنده  يف  البزار  رواه  فقد  غريه،  تابعه  فقد  محيد،  ابن  به  ينفرد  ومل   
موسى، قال: أخربنا احلكم بن بشري به. 

ويوسف رجل صدوق، قال فيه أبو حاتم الرازي وحييى بن معني: صدوق.   
وقال النسائي: ال بأس به.  

إال أن احلديث له علتان أخريان:  
األوىل: عنعنة أيب إسحاق السبيعي، وهو مدلس مكثر، وقد تغري بآخرة.  

الثانية: احلكم بن عبد اهلل النرصي.   
ذكره البخاري وابن أيب حاتم، فلم يذكرا فيه شيًئا. التاريخ الكبري )337/2(، اجلرح والتعديل   

.)120/3(
ومل يوثقه إال ابن حبان، الثقات )186/6(.  

وقال الذهبي يف املغني: جمهول.                  =  
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ويف التقريب: مقبول، وهذه عبارة تليني من احلافظ، وليست عبارة متتني.  =
فهذا حديث ضعيف؛ وال عربة بإسناد الرتمذي وابن ماجه ألن ابن محيد متهم برتكيب األسانيد،   

والنظر يف إسناد البزار، والبزار نفسه فيه كالم، واهلل أعلم.
واحلديث له شواهد ال ختلو من ضعف، منها:  

الشاهد األول: حديث أنس.  
أخرج متام يف الفوائد )1708( من طريق برش بن معاذ العقدي، ثنا حممد بن خلف الكرماين، ثنا   

عاصم األحول، عن أنس به.
وحممد بن خلف مل أقف عىل ترمجته، فهو جمهول، وقد خولف.  

عاصم  حدثنا  فضيل،  ابن  حدثنا   29735 رقم   )93/6( املصنف  يف  شيبة  أيب  ابن  رواه  فقد   
األحول، عن بكر بن عبد اهلل املزين، قال: كان يقال: إن من سرت ما بني عورات بني آدم، وبني 

أعني اجلن والشياطني إذا دخل الكنيف، أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه: بسم اهلل.
وهذا إسناد حسن إال أن بكر بن عبد اهلل املزين تابعي، ومل ينسبه إىل النبي ×.  

ورواه زيد العمي، عن أنس، فقد أخرجه الطرباين يف الدعاء )368(، ومتام الرازي يف فوائده   
 ،)528/2( شيوخه  معجم  يف  واإلسامعييل   ،)198/3( الكامل  يف  عدي  وابن   ،)1709(
بن  تاريخ دمشق  من طريق سعيد  وابن عساكر يف  تاريخ جرجان )540/1(،  والسهمي يف 

مسلمة، حدثنا األعمش، عن زيد العمي، عن أنس.
وهذا اإلسناد له أكثر من علة:   

األوىل: ضعف زيد العمي.  
الثانية: رواية زيد العمي، عن أنس مرسلة.  

الثالثة: سعيد بن مسلمة، جمروح، قال فيه البخاري: منكر احلديث، يف حديثه نظر.  
وقال ابن معني: ليس بيشء.   

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، ضعيف احلديث، منكر احلديث.  
العلة الرابعة: االختالف عىل زيد العمي، فرواه أمحد بن منيع يف مسنده كام يف املطالب العالية   
)37( من طريق حممد بن الفضل بن عطية، عن زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أيب سعيد 
اخلدري، فجعله من مسند أيب سعيد، وهذا شديد الضعف؛ ألن حممد بن الفضل، قال فيه أمحد: 

حديثه ليس بيشء، وقال مرة: كذاب. 
وقال عمرو بن عيل: مرتوك احلديث كذاب.  

وقد رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة )22( من طريق أرصم بن حوشب، حدثنا حييى بن   
العالء، عن األعمش، عن زيد العمي، عن أنس.                 =
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q الراجح: 

أن التسمية ليست مرشوعة يف الدخول إىل اخلالء، وحديث أنس يف الصحيحني 
ليس فيه ذكر للتسمية، واهلل أعلم. 

e e e

وأرصم كذاب، وحييى بن العالء متهم.   =
هذا يف ما يتعلق بحديث أنس، فحديث فيه مثل هذه العلل، كيف يعترب به؟ وحديث أنس يف   

الصحيحني وليست فيه هذه الزيادة.
الشاهد الثاين: حديث ابن مسعود.  

عمر  بن  حفص  بن  حممد  طريق  من   )156  ،155/1( الفوائد  يف  النقور،  بن  بكر  أبو  رواه   
الرضير، ثنا حممد بن معاذ، ثنا حييى بن سعيد، ثنا األعمش، عن أيب وائل شقيق بن سلمة، عن 

ابن مسعود.
وحممد بن حفص الرضير صدوق هيم كام يف التقريب، وقد ينسب إىل جده أحياًنا، فيقال: حممد   

ابن عباد.
الشاهد الثالث: معاوية بن حيدة.  

رواه أبو بكر بن النقور معلًقا، عن مكي بن إبراهيم، عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.  
وهذا حديث ضعيف، مل أقف عىل من وصله، ومن طوي من اإلسناد قد يكون ضعيًفا، وقد   
أرى يف  وبالتايل ال  به،  فأعترب  أن أجزم،  أستطيع  األمر كذلك ال  دام  يكون ضعيًفا جًدا، وما 
التسمية حديًثا صحيًحا، وال ما يعترب به باملجموع خاصة أن حديث الصحيحني ليس فيه ذكر 

البسملة، واهلل أعلم.
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الفعل التعبدي املجرد من النبي × إذا مل يكن بياًنا ملجمل واجب فهو عىل االستحباب. 

]م-586[ يستحب أن يقول قبل الدخول: أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث)1(.

q الدليل على املشروعية:

)1275-16( ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال: 

× إذا دخل اخلالء قال اللهم إين أعوذ بك من  سمعت أنًسا يقول كان النبي 
اخلبث واخلبائث. ورواه مسلم أيًضا)2(.

  الدليل الثاين: 

اإلمجاع عىل مرشوعية هذا الذكر، نقل اإلمجاع مجاعة منهم النووي يف املجموع)3(، 

رشح فتح القدير )24/1(، درر احلكام )50/1(، البحر الرائق )256/1(، الفتاوى اهلندية   )1(
الصاوي  حاشية   ،)106/1( الدسوقي  حاشية   ،)344/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)6/1(
)89/1(، منح اجلليل )99/1(، الرشح الكبري )106/1(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 
23(، املجموع )88/2(، )298/1(، أسنى املطالب )45،48/1(،  هناية املحتاج )142/1(، 
حاشية اجلمل )91/1(، املغني )110/1(، الفروع )113/1(، اإلنصاف )96/1(، كشاف 

القناع )58/1(، مطالب أويل النهى )64/1(.
صحيح البخاري )142(، مسلم )375(، وقد سبق خترجيه يف املسألة التي قبل هذه.   )2(

املجموع )88/2(.   )3(

املبحث الثاني

يف حكم التعوذ من اخلبث واخلبائث
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وابن قاسم يف حاشيته عىل الروض)1(، وغريهم.

استحبابه،  عىل  جممع  األدب  وهذا  مسلم:  لصحيح  رشحه  يف  النووي  وقال 
وال فرق فيه بني البنيان والصحراء)2(.

قال أمحد: ما دخلت قط املتوضأ، ومل أقلها إال أصابني ما أكره)3(.

يريد ذكران  الباء: مجع خبيث واخلبائث مجع خبيثة  اخلُبث بضم  قال اخلطايب: 
الشياطني وإناثهم. اهـ

الرش  من  استعاذ  فكأنه  الشياطني،  واخلبائث:  واملكروه،  الرش  اخلبث:  وقيل: 
وأهله. 

وقال ابن العريب: أصل اخلبث يف كالم العرب املكروه، فإن كان من الكالم فهو 
الشتم، وإن كان من امللل فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو احلرام، وإن كان من 

الرشاب فهو الضار. اهـ

غلط  وهو  الباء  ساكنة  اخلْبث  يقولون  احلديث  أصحاب  عامة  اخلطايب:  وقال 
والصواب اخلُبث مضمومة الباء)4(. 

وجاء يف عون املعبود: قال ابن سيد الناس: وهذا الذي أنكره اخلطايب هو الذي 
أكثر  عياض:  القايض  وقال  جاللة،  به  وحسبك  سالم،  بن  القاسم  عبيد  أبو  حكاه 

روايات الشيوخ باإلسكان. وقال القرطبي: رويناه بالضم واإلسكان)5(.

وقال ابن تيمية: واألول أقوى -يعني الضم- ألن: فعيل: اذا كان صفة مجع عىل 

حاشية ابن قاسم )118/1(.   )1(
رشح النووي )71/4(.   )2(

املغني )110/1(.   )3(
معامل السنن )16/1( مع هتذيب السنن البن القيم.   )4(

عون املعبود )12/1(.   )5(
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فعالء، مثله: ظريف: ظرفاء، وكريم: وكرماء، وإنام جيمع عىل ُفُعل إذا كان اساًم مثل، 
رغيف: ورُغف ونذير وُنُذر، وألنه أكثر)1(.

بإسكان  له  روايتهم  املحدثني  أغاليط  يف  اخلطايب  ذكر  العيد:  دقيق  ابن  وقال 
الباء. وال ينبغي أن يعد هذا غلطا؛ ألن ُفُعل -بضم الفاء والعني- خيفف عينه قياسا. 
فال يتعني أن يكون املراد باخلبث -بسكون الباء- ما ال يناسب املعنى، بل جيوز أن 
نعم من محله -وهو ساكن  الباء.  بمعناه، وهو مضموم  الباء-  يكون -وهو ساكن 

الباء- عىل ما ال يناسب،  فهو غالط يف احلمل عىل هذا املعنى، ال يف اللفظ )2(.

الوجه،  هذا  عىل  جاء  مما  نظائره  يف  كام  املوحدة  إسكان  جيوز  احلافظ:  وقال 
ككتب، ورسل)3(. اهـ

e e e

رشح العمدة )138/1، 139(.   )1(
إحكام األحكام )94/1(.   )2(

فتح الباري عند رشح حديث )142(.   )3(
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q اجلمهور عىل أن التعوذ أدب لقضاء احلاجة وكشف العورة ودخول مكاهنا 
فتشمل الصحراء والبينان.

]م-587[ اختلف العلامء يف ذلك:

فقيل: يرشع يف البنيان ويف الصحراء، لكن إن كان املكان معًدا لقضاء احلاجة 
قال الذكر قبل دخوله املكان، وإن كان يف الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. قال 

احلافظ: وهذا مذهب اجلمهور)1(.

وقيل: إن هذا الذكر خاص يف األماكن املعدة لقضاء احلاجة)2(.

اخلريش   ،)271/1( اجلليل  مواهب  وانظر   ،)142( حديث  رشح  عند  الباري  فتح  انظر   )1(
البجريمي  حاشية   ،)47/1( وعمرية  قليويب  وحاشيتا   ،)88/1( املجموع   ،)143/1(

 .)58/1(
ذكره احلافظ يف الفتح، وصحح خالفه، انظر فتح الباري عند الكالم عىل حديث )142(.   )2(

وقال ابن دقيق العيد يف رشحه حلديث أنس: »إذا دخل: حيتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول. كام   
يف قوله سبحانه )ڱ ں ں(.

وحيتمل أن يراد به: ابتداء الدخول، وذكر اهلل تعاىل مستحب يف ابتداء قضاء احلاجة. فإن كان   
املحل الذي تقىض فيه احلاجة غري معد لذلك -كالصحراء مثاًل- جاز ذكر اهلل تعاىل يف ذلك 
املكان، وإن كان معدا لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خالف بني الفقهاء. فمن كرهه، 
هو حمتاج إىل أن يؤول قوله:)إذا دخل( بمعنى: إذا أراد؛ ألن لفظة: )دخل( أقوى يف الداللة عىل 
الكنف املبنية منها عىل املكان الرباح؛ أو ألنه قد تبني يف حديث آخر املراد؛ حيث قال ×:      =

الفرع األول 

يف محل هذه اآلداب
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q دليل من قال: الذكر خاص باحلشوش

)1276-17( ما رواه أمحد عن أسباط وعبد الوهاب، عن سعيد بن أيب عروبة، 
عن قتادة، عن القاسم الشيباين، 

عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اهلل ×: إن هذه احلشوش حمترضة، فإذا أراد 
أحدكم أن يدخل، فليقل: اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث)1(.

]رجاله ثقات، إال أن قتادة قد اختلف عليه يف إسناده[ )2(.

)إن هذه احلشوش حمترضة، فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل: ...( احلديث. وأما من أجاز ذكر   =
اهلل تعاىل يف هذا املكان: فال حيتاج إىل هذا التأويل. وحيمل: )دخل( عىل حقيقتها«. اهـ نقاًل من 

إحكام األحكام )94/1(.
املسند )373/1(.   )1(

اختلف فيه عىل قتادة:   )2(
فرواه الطياليس )679(، وأبو داود )6(، وابن ماجه )296(، وابن خزيمة )69(، واحلاكم يف   
املستدرك )187/1( من طريق شعبة، عن قتادة، عن النرض بن أنس، عن زيد بن أرقم. ورجاله 

ثقات، وقد رصح قتادة بالتحديث.
ورواه ابن أيب شيبة )11/1( حدثنا عبدة بن سليامن.  

وأمحد )373/4( حدثنا أسباط وعبد الوهاب بن عطاء.  
وابن ماجه )296( من طريق عبد األعىل بن عبد األعىل   

وأخرجه احلاكم )187/1( من طريق يزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء، كلهم عن سعيد   
صدوق  الشيباين،  وقاسم  أرقم.  بن  زيد  عن  الشيباين،  قاسم  عن  قتادة،  عن  عروبة،  أيب  ابن 

يغرب، كذا يف التقريب.
وعبدة بن سليامن ويزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء كلهم ممن سمع من ابن أيب عروبة قبل   

اختالطه، انظر الكواكب النريات )ص: 190(.
العزيز بن  الشيخان، فلم خيرجاه، وإنام أخرجا حديث عبد  أنه هلذا االختالف جتنبه  والظاهر   

صهيب، عن أنس، وسبق خترجيه.
× يف دخول  النبي  أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم، عن  ابن أيب حاتم: »سمعت  وقال   
اخلالء قد اختلفوا فيه، فأما سعيد بن أيب عروبة، فإنه يقول: عن قتادة، عن القاسم بن عوف، 

عن زيد، عن النبي ×، وحديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أشبه عندي«. اهـ
وقال احلاكم: وكال اإلسنادين عىل رشط الصحيح، ومل خيرجاه هبذا اللفظ.  
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وجه االستدالل:

حمترضة،  احلشوش  هذه  بأن  األمر  علل  ثم  باالستعاذة،  أمر   × الرسول  أن 
فظاهره أن غريها ليس مثلها مما مل يكن معًدا لقضاء احلاجة، فوجود الشياطني يف هذه 

احلشوش أكثر من وجودهم يف غريها.

q ويناقش من وجهني: 

الوجه األول: 

أن احلديث قد اختلف فيه عىل قتادة يف إسناده. 

الوجه الثاين: 

البساتني؛  إنام سمي موضع اخلالء حًشا؛ ألهنم كانوا يقضون حاجاهتم يف  أنه 
ألن احلش يف اللغة: هو البستان.

q دليل من قال الذكر ليس خاًصا يف البني�ان:

)1277-18( ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب قال: 

سمعت أنسا يقول كان النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا دخل اخلالء قال اللهم إين 
أعوذ بك من اخلبث واخلبائث. ورواه مسلم أيًضا)1(.

فاخلالء: هو املوضع الذي خيلو اإلنسان بنفسه لقضاء احلاجة، وال يشرتط أن 
املنخفض من األرض، يف  املكان  الغائط عىل  أطلق  احلاجة، كام  لقضاء  معًدا  يكون 

قوله ×: إذا أتيتم الغائط. 

به عن  يكنى  الواسع  للفضاء  الرباز: وهو اسم  العني: اخلالء ممدود:  وجاء يف 
قضاء الغائط كام يكنى عنه باخلالء.

لذلك، لكوهنا حيرضها  املعدة  باألمكنة  الذكر  ابن حجر: هل خيتص هذا  قال 

صحيح البخاري )142(، مسلم )375(، وقد سبق خترجيه يف املسألة التي قبل هذه.   )1(
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الشياطني، كام ورد يف حديث زيد بن أرقم يف السنن، أو يشمل حتى لو بال يف إناء 
مثاًل جانب البيت؟ األصح الثاين)1(.

وقد يقال: إن اخلالء وإن كان هذا هو أصل اسمه فإنه قد نقل إىل األماكن املعدة 
لقضاء احلاجة، كام أن الغائط األصل فيه املوضوع املنخفض، ونقل إىل ما خيرج من 

اإلنسان. 

q الراجح: 

الذي متيل إليه نفيس أن هذا الذكر ال خيتص يف األماكن املعدة لقضاء احلاجة، 
خاصة أن حديث زيد بن أرقم قد تكلم فيه، وحديث أنس أصح منه، وهو مطلق يف 

أماكن اخلالء، واهلل أعلم.

e e e

فتح الباري عند الكالم عىل حديث )142(.   )1(
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]م-588[ اخلالف يف هذه املسألة يرجع إىل اخلالف يف مسألة أخرى، وهي ذكر 
اهلل يف اخلالء، فمن منعه طلب أن يقال هذا الذكر قبل دخول اخلالء، ومن أجاز ذكر 
اهلل يف اخلالء مل يمنع، وسوف نأيت عىل تفصيل هذه املسألة يف مبحث مستقل إن شاء 

اهلل، واخلالف يف هذه املسألة عىل مخسة أقوال:

قيل: يقول هذا الذكر قبل دخول اخلالء إن كان املكان معًدا لذلك، وإال قاله يف 
أول الرشوع كتشمري ثيابه، وهذا مذهب اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة.

وقيل: يقوله قبل الدخول إن كان املكان معًدا لذلك، وإن كان يف مكان مل يعد 
لذلك فإنه يقول هذا الذكر ما مل جيلس لقضاء احلاجة. وهو قول يف مذهب املالكية.

وقيل: يقوله: ما مل يكشف عورته. وهو قول يف مذهب املالكية.

وقيل: يقوله ما مل خيرج منه احلدث، وهو قول يف مذهب املالكية.

وقيل: يقوله مطلًقا، ولو خرج منه احلدث، هو قول يف مذهب املالكية أيًضا.

املذاهب يف مسألة  املسألة، وعزو األقوال إىل كتب  أدلة  نأيت عىل ذكر  وسوف 
ذكر اهلل يف اخلالء إن شاء اهلل تعاىل.

e e e

الفرع الثاني   

مىت يقال الذكر الوارد يف دخول اخلالء
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q التعوذ هل هو من آدب قضاء احلاجة، أو هو أدب لدخول مكاهنا، أو هلام مًعا؟

]م-589[ قال الرميل: »إذا دخل اخلالء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن 

له أن يقول عىل وجه النيابة عن الطفل: بسم اهلل اللهم إين أعوذ بك، أو يقول: اللهم 

إنه يعوذ بك، أو ال يسن قول يشء من ذلك؟ 

قال الرميل: فيه نظر، وال يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك«)1(. 

التعوذ من أجل دخول هذه  مبني عىل مسألة هل  أن اجلواب  والذي يظهر يل 

األماكن املحترضة من الشياطني، أو من أجل قضاء احلاجة وكشف العورة، أو منهام 

مجيًعا؟ 

فإن كان من أجل قضاء احلاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط، وإن كان من 

فيقول:  وللطفل،  له  فيتعوذ  الشياطني،  فيها  تكثر  حمترضة،  احلشوش  هذه  أن  أجل 

اللهم إنا نعوذ بك، أو يتعوذ عن نفسه، ويعوذ الطفل بقوله: اللهم أين أعيذه بك من 

اخلبث واخلبائث، ونحو ذلك، 

عىل  البجريمي  حاشية  وانظر   ،)91/1( حاشيته  يف  اجلمل  ونقله   ،)142/1( املحتاج  هناية   )1(
اخلطيب )189/1(. 

الفرع الثالث

يف إعاذة الطفل بالذكر الوارد
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وتعويذ الطفل باألذكار املرشوعة وارد يف الرشع. 

)1278-19( فقد روى البخاري من طريق املنهال، عن سعيد بن جبري، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال كان النبي × يعوذ احلسن واحلسني، ويقول: 
إن أباكام كان يعوذ هبا إسامعيل وإسحاق: أعوذ بكلامت اهلل التامة، من كل شيطان 

وهامة، ومن كل عني المة)1(. واهلل أعلم.

e e e

صحيح البخاري )3371(.   )1(
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عند  احلذاء  لبس  واحلنابلة)2(،  الشافعية)1(،  فقهاء  بعض  استحب  ]م-590[ 
دخول اخلالء.

q دليل االستحباب:

)1279-20( ما رواه البيهقي من طريق إسامعيل بن عياش، عن أيب بكر بن 
عبداهلل، عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول اهلل × إذا دخل اخلالء لبس حذاءه، 

وغطى رأسه)3(.

]إسناده ضعيف مع إرساله[ )4(.

قال النووي: وقد اتفق العلامء عىل أن احلديث املرسل، والضعيف، واملوقوف 
يتسامح به يف فضائل األعامل، ويعمل بمقتضاه وهذا منها)5(.

قلت: لنا غنية يف العمل باحلديث الصحيح عن الضعيف، ثم العمل باملرسل 
عند الشافعية يعمل فيه برشوط مل تتوفر يف هذا املرسل، منها أن يكون رجاله ثقاًتا، 

وأن يعتضد، وهذا إسناده ضعيف، ومل يعتضد.

قال النووي يف املجموع )109/2(: »ويستحب أن ال يدخل اخلالء حافًيا، ذكره مجاعة منهم أبو   )1(
العباس بن رسيج يف كتاب األقسام«. وانظر أسنى املطالب )45/1(، حتفة املحتاج )173/1(.

انظر املغني )109/1(، الفروع )114/1(، كشاف القناع )59/1(.   )2(
سنن البيهقي )96/1(.   )3(

سيأيت خترجيه إن شاء اهلل تعاىل، انظر رقم )1303( من هذا املجلد.   )4(
املجموع )110/2(.  )5(

املبحث الثالث

استحباب لبس احلذاء عند الدخول للخالء
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  الدليل الثاين:

من النظر، قالوا: إن لبس احلذاء يقي الرجل من النجاسة، فإذا دخل حافًيا قد 
يتوقى  ال  الذي  الصغري  يدخله  فقد  طاهر،  غري  املحل  يكون  وقد  رجاله،  تتنجس 
بالنجاسة،  التلوث  للقدم من  فيه محاية  النجاسة يف األرض، فلبس احلذاء  عن نرش 
وقد يصيب اإلنسان يشء من الوسواس، هل تنجست قدماه أم ال؟ وقطع وسواس 

الشيطان مطلوب.

عرب  فلو  نص،  فيها  يثبت  مل  املسألة  أن  دام  ما  لكن  ظاهر،  التعليل  هذا  قلت: 
بكلمة: ينبغي، أو األوىل أو أي عبارة أخرى ال تكون مشتملة عىل ألفاظ رشعية من 

االستحباب، أو الكراهة، ونحوها لكان أفضل، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q اليمني تقدم يف باب التكريم، واليرسى تقدم يف عكسه، وما ال يمكن إحلاقه يف 
أحد منهام، فاألصل فيه اليمني.

]م-591[ استحب الفقهاء تقديم الرجل اليرسى عند دخول اخلالء، وتقديم 
الرجل اليمنى عند اخلروج)1(.

q دليل املشروعية:

  الدليل األول: اإلمجاع.

اهلندية  الفتاوى   ،)256/1( الرائق  البحر   ،)50/1( احلكام  درر  احلنفية  مذهب  يف  انظر   )1(
)50/1(، حاشية ابن عابدين )345/1(.

حاشية   ،)278/1( واإلكليل  التاج   ،)271/1( اجلليل  مواهب  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
الدسوقي )108/1(، خمترص خليل )ص:15(، التمهيد )181/18(، اخلريش )145/1(.

وانظر يف مذهب الشافعية: املهذب )26/1(، التنبيه )ص: 17(، روضة الطالبني )66/1(،   
املجموع )91/2(، أسنى املطالب )45/1(، حاشيتا قليويب وعمرية )43/1(، حتفة املحتاج 

.)158 ،157/1(
وانظر يف مذهب احلنابلة املغني )110/1(، أخرص املخترصات )ص:90(، الكايف يف فقه أمحد   
)49/1(، املبدع )80/1(، كشاف القناع )59/1(، الفروع )83/1(، املحرر )8/1(، عمدة 

الفقه )ص:6(. 

املبحث الرابع 

يف حكم تقديم الرجل اليسرى 
عند الدخول واليمىن عند اخلروج
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قال النووي: وهذا األدب متفق عىل استحبابه)1(. ونقل اإلمجاع أيًضا ابن قاسم 
يف حاشيتيه)2(.

  الدليل الثاين:

جاءت نصوص كثرية أن ما كان من باب التكريم قدم فيه اليمني، وما كان ضده 
قدم فيه اليسار، ومن هذه النصوص.

أيب  عن  سعيد،  عن  الوهاب،  عبد  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )21-1280(
معرش، عن النخعي، عن األسود، عن عائشة أهنا قالت:

كانت يد رسول اهلل × اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليرسى خلالئه وما كان 
من أذى. 

قال أمحد: وحدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن رجل عن أيب معرش عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه.

]الراجح يف إسناده االنقطاع[)3(.

املجموع )91/2(.   )1(
الروض )122/1(.   )2(

أنه من أصحاب سعيد  إال  ربام وهم،  التقريب: صدوق  كان يف  وإن  بن عطاء،  الوهاب  عبد   )3(
املكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختالطه. 

قال األثرم عن أمحد: كان عامًلا بعطاء.   
وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل عىل أنه ثقة فيه.   

وقال ابن عدي: أرواهم عنه ـ أي عن سعيد عبد األعىل السامي، والبعض منها عن شعيب،   
وعبدة بن سليامن، وعبد الوهاب اخلفاف.

وقال الذهبي: روى اخلفاف كل مصنفات سعيد بن أيب عروبة. امليزان )153/2(.   
وباقي اإلسناد رجاله كلهم ثقات.   

وقد اختلف فيه عىل سعيد بن أيب عروبة:   
 ،)113/1( املستدرك  يف  واحلاكم   ،)34( داود  وأبو   ،)265/6( املسند  يف  كام  أمحد  فرواه   
طريق  من   )5840( اإليامن  شعب  يف  شعب  ويف   ،)113/1( الكربى  السنن  يف   والبيهقي 
عبد الوهاب بن عطاء،  عن سعيد بن أيب عروبة، عن أيب معرش، عن النخعي، عن األسود،    =
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عن عائشة عىل االتصال.  =
وخالفه كل من: حممد بن جعفر كام يف مسند أمحد )265/6(.  

بن  سعيد  عن  روياه  كالمها   ،)1639( راهوية  بن  إسحاق  مسند  يف  كام  سليامن  بن  وعبدة    
أيب عروبة، عن أيب معرش، عن النخعي، عن عائشة بإسقاط األسود. 

وإبراهيم النخعي مل يسمع من عائشة.  
ورواه عيسى بن يونس واختلف عىل عيسى.   

عن  نافع،  بن  الربيع  عن   )113/1( املستدرك  يف  احلاكم  طريقه  ومن   ،)33( داود  أبو  فرواه   
عيسى بن يونس عن سعيد بن أيب عروبة، عن أيب معرش، عن النخعي، بإسقاط األسود كام يف 

رواية ابن جعفر وعبدة. 
ورواه أمية بن حممد الصواف كام يف أخالق النبي × أليب الشيخ )250/1( عن نرص بن عيل،   

عن عيسى بن يونس، عن سعيد به، بذكر األسود. والربيع أوثق من الصواف. 
وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليامن كالمها رويا عن سعيد بن أيب عروبة قبل االختالط.   

بل قال حييى بن معني: أثبت الناس سامًعا منه -يعني من سعيد بن أيب عروبة- عبدة بن سليامن.   
علوم احلديث )ص: 353(.

واختلف يف سامع حممد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختالطه أم بعده؟   
فذهب عبد الرمحن بن مهدي كام يف رشح علل الرتمذي أن حممد بن جعفر سمع من سعيد بن   

أيب عروبة قبل االختالط. 
وخالفه عمرو بن الفالس، فقال: سمعت غندًرا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني   

أنه سمع منه قدياًم، وأًيا كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليامن، ومغرية بن مقسم.
ورواه مغرية بن مقسم عىل االنقطاع أيًضا، فقد رواه أمحد )170/6( حدثنا هشيم، قال: أخربنا   
مغرية، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كان رسول اهلل × يفرغ يمينه ملطعمه وحلاجته، ويفرغ 

شامله لالستنجاء وملا هناك. 
وهذا إسناد حسن إىل مغرية.   

ورواه ابن أيب عدي، وخالف فيه مجيع من سبق. فروه أمحد )265/6( قال: حدثنا ابن أيب عدي،   
عن سعيد، عن رجل، عن أيب معرش، عن إبراهيم، عن عائشة.

فزاد ابن أيب عدي رجاًل بني سعيد بن أيب عروبة، وبني أيب معرش. وقد قال أمحد: ابن أيب عدي   
النريات )ص:  الكواكب  كتاب  نقله حمقق  يعني: وهو خمتلط.  بآخرة.  أيب عروبة  ابن  إىل  جاء 

211( من رشح علل الرتمذي )ل 327( )ل 328(.
يف  شاذ  األسود  وذكر  منها،  يسمع  ومل  عائشة،  عن  إبراهيم،  رواية  من  احلديث  أن  فالراجح   

احلديث. واهلل أعلم.
ورواه األعمش، عن رجل، عن مرسوق، عن عائشة.                 =  
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)1281-22( ومنها: ما رواه أمحد، قال: حدثنا حسني بن عيل، عن زائدة، عن 
عاصم، عن املسيب، 

عن حفصة زوج النبي ×، قالت: كان رسول اهلل × إذا أخذ مضجعه وضع 
يده اليمنى حتت خده األيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصالته وثيابه، وكانت 

شامله ملا سوى ذلك، وكان يصوم االثنني واخلميس)1(.

]إسناده مضطرب[)2(.

أخرجه أمحد يف مسنده )165/6(، وابن أيب شيبة يف املصنف )25857( عن ابن فضيل، عن   =
األعمش به. وهذا سند ضعيف للرجل املبهم.

ورواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان )155/1( من طريق السهمي، عن حييى، عن الزهري، عن   
عروة، عن عائشة، قالت: كانت يمني رسول اهلل × لطعامه ورشابه، وشامله ملا سوى ذلك. 

والسهمي مل أعرفه.   
املسند )287/6(.  )1(

يف إسناده عاصم بن أيب النجود، فيه ضعف من قبل حفظه، وقد اختلف عليه فيه:   )2(
فرواه زائدة، عن عاصم بن أيب النجود، عن املسيب بن رافع، عن حفصة.   

كام يف مسند أمحد )287/6(، ومصنف ابن أيب شيبة )1616(، واملنتخب من مسند عبد بن   
 ،)2688( خمترًصا  له  الكربى  والسنن   )2367( النسائي  سنن  من  واملجتبى   )1545( محيد 

ومسند أيب يعىل خمترًصا )7037( واملعجم الكبري للطرباين )203/23( رقم: 347. 
وهذا إسناد منقطع؛ ألن املسيب بن رافع مل يسمع من حفصة.  

ورواه أبو أيوب األفريقي، عن عاصم، عن املسيب بن رافع، عن حارثة بن وهب اخلزاعي، عن   
حفصة.

فجعل بني املسيب وحفصة حارثة بن وهب اخلزاعي.  
أخرجه البخاري يف التاريخ الكبري)8/9(، وأبو داود )32(، وأبو يعىل )7042( و )7060(،   
وهو يف معجم شيوخه )222(، وابن حبان )5227(، والطرباين يف الكبري)203/23( رقم: 
346، واحلاكم )109/4(، والبيهقي يف السنن )112/1-113( من طريق أيب أيوب عبد اهلل 

ابن عيل اإلفريقي، عن عاصم، عن املسيب بن رافع، عن حارثة بن وهب، عن حفصة. 
وقد قرن أبو داود وأبو يعىل والطرباين والبيهقي قرنوا باملسيب بن رافع معبد بن خالد.  

وقد انفرد هبذا اإلسناد أبو أيوب اإلفريقي، واسمه عبد اهلل بن عيل، قال أبو زرعة: ليس باملتني،   
يف حديثه إنكار. وذكره ابن حبان يف الثقات.                  =
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)1282-23( ومنها: ما رواه مسلم من طريق حييى بن أيب كثري، عن عبد اهلل 
ابن أيب قتادة، 

عن أبيه قال: قال رسول اهلل ×: ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، 

ورواه محاد بن سلمة، واختلف عىل محاد فيه:   =
فرواه عفان تاًما كام يف مسند أمحد )287/6(، وشعب اإليامن للبيهقي )2786(.  

خمترًصا  النسائي  وسنن   ،)1987( تاًما  راهوية  بن  إسحاق  مسند  يف  كام  شميل  بن  والنرض   
)2366(، ويف الكربى كذلك )2675(.

وحممد بن الفضل كام يف املنتخب من مسند عبد بن محيد )1544(.  
وموسى بن إسامعيل كام يف سنن أيب داود خمترًصا )2451(.  
وعبد األعىل بن محاد كام يف مسند أيب يعىل خمترًصا )7047(.  
وإبراهيم بن احلجاج السامي كام يف مسند أيب يعىل )7034(.  

املوصيل  يعىل  أيب  ومسند   ،)26941( شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  خمترًصا  هارون  بن  ويزيد   
)7058(، والسنن الكربى للنسائي  )10529(.

وعبد   ،352 رقم:   )204/23( خمترًصا  للطرباين  الكبري  املعجم  يف  كام  منهال  بن  واحلجاج   
بن  محاد  عن  رووه  كلهم   ،)295  ،294/4( الكربى  البيهقي  سنن  يف  كام  غياث  بن  الواحد 

سلمة، عن عاصم بن أيب النجود، عن سواء اخلزاعي، عن حفصة.
وسواء اخلزاعي فيه جهالة، روى عنه اثنان، ومل يوثقه إال ابن حبان.   

وخالفهم أبو نرص التامر )عبد امللك بن عبد العزيز( كام يف املجتبى من سنن النسائي )2365(   
ويف الكربى )2686( فرواه عن محاد، عن عاصم، عن سواء اخلزاعي، عن أم سلمة خمترًصا 

بذكر صيام ثالثة أيام من كل شهر، واخلميس واجلمعة.
ورواه أبان، عن عاصم، عن معبد بن خالد، عن سواء، عن حفصة.   

فجعل بني عاصم وسواء معبد بن خالد.  
رواه أمحد مطواًل )288/6(، وأبو داود خمترًصا )5046( والنسائي يف السنن الكربى )10530(   
والطرباين يف املعجم الكبري )215/23( رقم: 394، وابن السني يف عمل اليوم والليلة خمترًصا 
يوثقه  ومل  الثقات،  يف  حبان  ابن  ذكره  وسواء   ،)4707( اإليامن  شعب  يف  والبيهقي   ،)734(

غريه، ويف التقريب مقبول. 
واحلديث ضعيف، الضطراب إسناده. واهلل أعلم.   
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وال يتمسح من اخلالء بيمينه، وال يتنفس يف اإلناء. رواه مسلم، ورواه البخاري بغري 
هذا اللفظ)1(.

فاحلديث ظاهر يف إكرام اليمني، واختصاص اليرسى باألذى.

)1283-24( ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج،

فليبدأ  أحدكم  انتعل  إذا  قال:   × اهلل  رسول  أن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن 
باليمني، وإذا نزع فليبدأ بالشامل، ليكن اليمنى أوهلام تنعل، وآخرمها تنزع)2(.

وهذا احلديث أيًضا ظاهر يف إكرام اليمني.

ومنها حديث تقديم الرجل اليمنى يف دخول املسجد، واليرسى يف خروجه، 

)1284-25( أخرجه احلاكم من طريق أيب خليفة القايض، حدثنا أبو الوليد 
الطياليس، ثنا شداد أبو طلحة، قال: سمعت معاوية بن قرة حيدث عن أنس بن مالك، 

أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت 
أن تبدأ برجلك اليرسى.

]أرجو أن يكون حسنًا[)3(.

مسلم )267(، ولفظ البخاري )154(: )إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكره بيمينه(، وسوف يأيت   )1(
مزيد بحث يف مسألة االستنجاء باليمني إن شاء اهلل تعاىل.

صحيح البخاري )5856(، ومسلم )2097( إال قوله: لتكن اليمنى أوهلام تنزع .. إلخ.   )2(
رواه احلاكم يف املستدرك )218/1(، ومن طريقه البيهقي يف السنن )442/2(.   )3(

طلحة  أيب  سعيد  بن  بشداد  احتج  فقد  مسلم  رشط  عىل  صحيح  حديث  هذا  احلاكم:  وقال   
الراسبي ومل خيرجاه، وأقره الذهبي، وصححه النووي يف املجموع )419/2(.

واحلق أن شداد مل حيتج به مسلم، وإنام أخرج له حديًثا واحًدا يف املتابعات، وقال البيهقي يف   
السنن الكربى: »تفرد به شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي، وليس بالقوي«.

وسئل الدارقطني عنه، فقال: يعترب به. انظر فتح الباري البن رجب )192/3(.  
وقال احلاكم أبو أمحد: ليس بالقوي عندهم.  

وضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال العقييل: له غري حديث ال يتابع عليه.              =  
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قال النووي: قال أصحابنا وغريهم من العلامء: يستحب تقديم اليمنى يف كل ما 
هو من باب التكريم كالوضوء، والغسل ولبس الثوب، والنعل واخلف، والرساويل، 
ونتف  الشارب،  وقص  األظفار،  وتقليم  واالكتحال  والسواك،  املسجد،  ودخول 
اإلبط، وحلق الرأس والسالم من الصالة، واخلروج من اخلالء، واألكل والرشب، 

واملصافحة، واستالم احلجر األسود، واألخذ والعطاء، وغري ذلك مما هو يف معناه.

ويستحب تقديم اليسار يف ضد ذلك، كاالمتخاط واالستنجاء، ودخول اخلالء، 
واخلروج من املسجد، وخلع اخلف والرساويل والثوب والنعل، وفعل املستقذرات، 

وأشباه ذلك.

وقال ابن تيمية: »قد استقرت قواعد الرشيعة عىل أن األفعال التي تشرتك فيها 
والغسل،  كالوضوء  الكرامة  باب  من  كانت  إذا  اليمنى  فيها  تقدم  واليرسى  اليمنى 
واالبتداء بالشق األيمن يف السواك، ونتف اإلبط، وكاللباس، واالنتعال والرتجل، 

ودخول املسجد واملنزل، واخلروج من اخلالء، ونحو ذلك.

من  واخلروج  النعل،  وخلع  اخلالء،  كدخول  ذلك،  ضد  يف  اليرسى  وتقدم 
والرشب  كاألكل  باليمني،  كان  بالكرامة  كان  إن  بإحدامها  خيتص  والذي  املسجد، 

واملصافحة، ومناولة الكتب، وتناوهلا، ونحو ذلك.

واالستنثار،  الذكر،  ومس  كاالستجامر،  باليرسى،  كان  ذلك  ضد  كان  وإن 
واالمتخاط، ونحو ذلك«.اهـ

ولو قيل: إن األمور ثالثة: 

ما كان ظاهًرا أنه من باب التكريم، فتقدم فيه اليمنى.

البيهقي وأبو أمحد  ابن معني والنسائي، فتوثيق هؤالء مع جرح  وقال أمحد: شيخ ثقة، ووثقه   =
احلاكم والدارقطني، وعبد الصمد، والعقييل ينزل به عن مرتبة التوثيق إال أن يكون صدوًقا، 
ما جعلني ال أجزم  فهذا  يرويه غريه قد تكون علة يف احلديث،  الصدوق بحديث ال  وانفراد 

بتحسينه، وفضلت بداًل من ذلك أن اختار لفظة: أرجو أن يكون حسنًا، واهلل أعلم.  
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وما كان ظاهًرا أنه من باب األذى، فتقدم فيه اليرسى.

وما ال يمكن إحلاقه يف أحد منهام، فاألصل فيه اليمني، 

حدثنا  قال:  عمر،  بن  حفص  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ملا   )26-1285(
شعبة، قال: أخربين أشعث بن سليم، قال: سمعت أيب، عن مرسوق، 

وترجله وطهوره، يف  تنعله  التيمن يف  يعجبه   × النبي  كان  قالت:  عائشة  عن 
شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه)1(.

صحيح البخاري )168(، ومسلم )268(.   )1(
واحلديث مداره عىل األشعث بن سليم، سمعت أيب حيدث عن مرسوق، عن عائشة مرفوًعا.  

وقد رواه مجاعة عن األشعث بن سليم عىل اختالف يف ألفاظهم، من تقديم وتأخري، وزيادة   
ونقص.

فأحدها لفظ البخاري الذي قدمناه يف الباب: )كان النبي يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره   
يف شأنه كله(.
اللفظ الثاين:   

ما رواه أمحد )94/6( من طريق هبز.  
والبخاري )426( من طريق سليامن بن حرب، كالمها عن شعبة به، بلفظ:  

)كان حيب التيمن ما استطاع يف شأنه كله، يف طهوره، وترجله، وتنعله(.  
وهو عند مسلم )67-268( دون قوله: )ما استطاع( مع تقديم وتأخري.  

اللفظ الثالث:  
بزيادة: الواو يف قوله: )ويف شأنه كله(، بلفظ: )كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف   

شأنه كله(.
قال احلافظ يف الفتح )168(: »لألثر من الرواة بغري واو، ويف رواية أيب الوقت بإثبات الواو،   

وهي التي اعتمدها صاحب العمدة«. اهـ
وهل بني هذه األلفاظ من اختالف؟   

فاجلواب: أما عىل إثبات الواو، فإن احلديث ظاهره، أن التيامن سنة يف مجيع األشياء، ال خيتص   
)شأنه(  بكلمة:  توكيًدا  جاء  وأنه  خاصة  العموم،  يف  رصيح  )كل(  ولفظ:  يشء،  دون  بيشء 
املفردة املضافة الدالة عىل العموم بذاته، فكيف بعد توكيده بكلمة: )كل( إال أن هذا العموم قد 
خص منه ما جاء يف حديث عائشة أيًضا: )كان يد رسول × اليمنى لطهوره وحلاجته، وكانت 
اليرسى خلالئه، وما كان من أذى(  فهذا نص أن األذى واخلالء له اليرسى.              =



موسوعة أحكام الطهارة 62

لكان هذا القول أقرب إىل الصواب، وأوفق بالدليل، واهلل أعلم.

e e e

عىل  وأما   :)168( الفتح  صاحب  قال  العموم،  هذا  فيها  فليس  واو  بدون  الرواية  عىل  وأما   =
إسقاطها فقوله: )يف شأنه كله( متعلق بـ يعجبه، ال بالتيمن. أي يعجبه يف شأنه كله التيمن يف 

تنعله .. إلخ أي ال يرتك ذلك سفًرا وال حرًضا وال يف فراغه، وال شغله، ونحو ذلك«.
وجاء يف بعض ألفاظ احلديث من دون قوله: )يف شأنه كله( فقد رواه أمحد )147/6( عن حممد   

ابن جعفر، ورواه أيًضا )202/6( عن حييى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري )5926( عن أيب الوليد، ومن طريق عبداهلل بن املبارك )5380( كلهم عن   

شعبة به بدون قوله )يف شأنه كله(.
ورواه مسلم )268( والرتمذي )608( من طريق أيب األحوص عن أشعث به. بدون ذكرها،   
والراجح واهلل أعلم أهنا حمفوظة، ألن حممد بن جعفر، وعبدان قد رصحا يف آخر احلديث عن 
شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط: )يف شأنه كله( فبني شعبة أن كلمة )يف شأنه كله( ثبتت يف 

السامع القديم، والسامع القديم مقدم عىل غريه. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل فعل من العبادات توفر سببه عىل عهد النبي ×، ومل يفعله ومل يكن هناك 
مانع من فعله فاملرشوع تركه. 

q األصل يف العبادات عدم املرشوعية.

q االستحباب حكم رشعي يقوم عىل دليل رشعي. 

q الصواب ال يعرف بكثرة القائلني به.

عىل  االعتامد  واحلنابلة)1(،  والشافعية،  واملالكية،  احلنفية،  استحب  ]م-592[ 
الرجل اليرسى حال قضاء احلاجة.

الرائق  البحر   ،)16 )ص:  اإليضاح  نور   ،)77/1( احلقائق  تبيني  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)256/1(، الفتاوى اهلندية )50/1(، حاشية ابن عابدين )345/1(.

وانظر يف مذهب املالكية: التاج واإلكليل )387/1(، اخلريش )141/1(، حاشية الدسوقي   
)105/1(، الرشح الصغري )87/1(.

قليويب  حاشيتا   ،)45/1( املطالب  أسنى   ،)104/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
فتح  )ص:54(،  رسالن  بن  زبد  رشح   ،)52/1( البجريمي  حاشية   ،)43،44/1( وعمرية 

الوهاب )20/1(، روضة الطالبني )65/1(.
النهى  أويل  مطالب   ،)60/1( القناع  كشاف   ،)114/1( الفروع  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
رشح   ،)81/1( املبدع   ،)23 )ص:  املستقنع  زاد   ،)90/1( املخترصات  أخرص   ،)65/1(

العمدة )141/1(، املحرر )9/1(، عمدة الفقه )ص: 6(. 

املبحث اخلامس

يف االعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء احلاجة
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وقيل: ال يستحب، اختاره بعض املحققني)1(.

دليل من قال باالستحباب:

  الدليل األول: من األثر.

)1286-27( ما رواه البيهقي من طريق زمعة)2(، عن حممد بن عبد الرمحن، 
عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: 

قدم علينا رساقة بن جعشم فقال: علمنا رسول اهلل × إذا دخل أحدنا اخلالء أن 
يعتمد اليرسى، وينصب اليمنى)3(.

]إسناده ضعيف مسلسل باملجاهيل[)4(.

  الدليل الثاين: من النظر.

قالوا: االعتامد عىل اليرسى أسهل يف خروج احلدث، وحكمة ذلك: أن املعدة 
يف الشق األيمن، فإذا اعتمد عىل ذلك صار املحل كاملزلق خلروج احلدث، فهي شبه 

اإلناء املآلن الذي أقعد عىل جنبه للتفريغ منه، بخالف ما إذا أقعد معتداًل.

منهم الشوكاين كام يف السيل اجلرار )64/1(، وشيخنا ابن عثيمني يف الرشح املمتع )109/1(،   )1(
وشيخه ابن باز عليهام رمحة اهلل. 

يف املطبوع ربيعة، وهو خطأ.   )2(
سنن البيهقي )96/1(.   )3(

أخرجه ابن أيب شيبة وابن منيع يف مسندهيام كام يف املطالب العالية )47(، والطرباين يف الكبري   )4(
)160/7( رقم 6605 من طريق زمعة بن صالح به، واحلديث ضعيف، فيه ثالث علل:

األوىل: ضعف زمعة بن صالح.  
الثانية: جهالة حممد بن عبد الرمحن.  

الثالثة: فيه رجالن مبهامن، املدجلي وأبوه.  
قال احلازمي: ال نعلم يف الباب غريه، ويف إسناده من ال يعرف. تلخيص احلبري )89/1(.  

وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )206/1(: وفيه رجل مل يسم.  
وقال ابن دقيق العيد: وهذا يف حكم املنقطع؛ جلهالة الرجل من بني مدلج، وجهالة أبيه.  
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وجياب: بأن هذا الكالم غري دقيق، واملرجع فيه إىل الطب، وليس لنظر الفقهاء، 
والغائط ال خيرج من املعدة مبارشة إىل اخلارج حتى يقال: إن املعدة يف الشق األيمن، 

ويكون االعتامد عىل اليرسى من أجل إفراغها من الفضالت، واهلل أعلم.

ثم وقفت عىل كالم للدكتور حممد بن عيل البار، نقله الشيخ ابن بسام يف توضيح 
الفضالت:  األحكام، قال: »إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء احلاجة؛ إلخراج 
اجللوس عىل األرض، واالتكاء عىل الرجل اليرسى، وذلك أن شكل املستقيم -وهو 
آخر األمعاء الغليظة- وفيه ختزن الفضالت عىل شكل )4( فإن  اتكأ عىل اليرسى، 
صار مستقياًم، وسهل نزول الغائط، كام أن خلف املستقيم معى بكرس امليم، وفتح العني 
منونة غليًظا يدعى القولون السيني؛ ألنه عىل شكل )س( وكذلك يستقيم وضعه عند 

االتكاء عىل الرجل اليرسى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضالت«)1(.

ومن خالل قراءيت لبحوث الدكتور حممد بن عيل البار باعتباره طبيًبا ذا توجهات 
إسالمية وله كتابات نافعة وفقه اهلل، وله جهد يف عمل الدعوة يشكر عليه إال أنني 
رأيت أنه يأخذ كالم الفقهاء غري املعصوم عىل أنه من الرشيعة املعصومة، ثم يبحث له 
يف الطب ما يؤكده، ليقال: إن الرشيعة قد سبقت الطب إىل هذا، وهلذا أرتاح إىل كالم 
الطبيب الذي ليس له خلفية رشعية يف االستدالل بكالمه وأفرح به أكثر من الطبيب 
الذي له ثقافة رشعية، وهي ليست بالقدر الذي جيعله يفرق بني الرشيعة وبني كالم 

الفقهاء الذي ال دليل عليه. واهلل أعلم. 

  الدليل الثالث:

أن يف االعتامد عىل اليرسى إكراًما لليمني.

وجياب عنه: لو كان ذلك من باب إكرام اليمني جلاء األمر به، أو فعله من الرسول 
× فلام مل ينقل األمر به، وال فعله، وكان يتكرر من الرسول × ومن صحابته علم 

أنه غري مرشوع، واهلل أعلم.

توضيح األحكام )360/1(.   )1(
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دليل من قال: ال يشرع.

ذلك  يف  ورد  وما  الدليل،  فعليه  شيًئا  استحب  فمن  املرشوعية،  عدم  األصل 
فليس بصحيح، وال حسن، وال ضعيف خفيف الضعف، وإثبات األحكام الرشعية 

بام ال تقوم به حجة ال جيوز.

وهذا هو الراجح.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كان النبي × يذكر اهلل عىل كل أحيانه.

q جيب محل العام عىل عمومه، واملطلق عىل إطالقه حتى يرد دليل التخصيص 
أو التقييد. 

q النصوص ال ختصص، وال تقيد إال بنصوص مثلها. 

]م-593[ اختلف العلامء يف ذكر اهلل داخل اخلالء،كأن جييب املؤذن، أو حيمد 
اهلل إذا عطس، ومنه دخول اخلالء بيشء فيه ذكر اهلل، كورقة كتب فيها اسم من أسامء 

اهلل، وكالدراهم املنقوش فيها ذكر اهلل، ونحو ذلك عىل قولني:

فقيل: يكره أن يذكر اهلل داخل اخلالء، وهو مذهب احلنفية، وقول يف مذهب 
املالكية، ومذهب الشافعية واحلنابلة)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: مراقي الفالح )ص: 23(، البحر الرائق )256/1(، حاشية ابن عابدين   )1(
)109/1(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 33(.

الدسوقي  حاشية   ،)91  ،90/1( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية  املالكية:  قول  وانظر   
)106/1(، اخلريش )145/1(.                    =

املبحث السادس

يف الكالم أثن�اء قضاء احلاجة
الفرع األول

يف ذكر هللا تعاىل داخل اخلالء
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وهذا املذهب منسوب إىل ابن عباس ريض اهلل عنهام )1(.

كان  ولو  اهلل  فليحمد  عطس  فإذا  الكنيف،  داخل  اهلل  ذكر  من  مانع  ال  وقيل: 
عىل حاجته، وهو قول مالك، ورجحه القرطبي من املالكية، وهو رواية عند أمحد، 

ورجحه ابن تيمية)2(.

وهذا املذهب منسوب إىل عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه، والنخعي، وابن سريين 
والشعبي)3(.

الطالبني  روضة   ،)26/1( املهذب   ،)104  ،103/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   =
.)66/1(

وانظر يف مذهب احلنابلة: املبدع )79/1(، الفروع )83/1(، رشح العمدة )140/1(، املحرر   
)9/1(، عمدة الفقه )ص: 6(، الكايف )51/1(.

األوسط البن املنذر )339/1(.   )1(
التاج واإلكليل )392/1(، الفواكه الدواين )348/2، 349(.  )2(

ويف مواهب اجلليل )275/1(: »روى عن مالك يف العتبية: ال بأس أن يستنجي باخلاتم فيه ذكر   
اهلل«. اهـ 

الكريم  اهلل  يتلطخ اسم  أن  أن ذلك يستلزم  وأنكرها بعض أصحاب اإلمام مالك، ظنًا منهم   
بالنجاسة، وال يلزم من االستنجاء باليد تلطخ اسم اهلل الكريم بالنجاسات. 

وجاء يف البيان والتحصيل )71/1(: »وسألت مالًكا عن لبس اخلاتم فيه ذكر اهلل، أيلبس يف   
الشامل، وهو يستنجي به؟ قال مالك: أرجو أن يكون خفيًفا.

قال حممد بن رشد: قوله: أرجو أن يكون خفيًفا يدل عىل أنه عنده مكروه، وأن نزعه أحسن ...«.   
إلخ كالمه.

عند  منقوش  اهلل  ذكر  فيه  الذي  اخلاتم  أينزع  »وسئل   :)127/1( الكتاب  نفس  يف  وقال   
االستنجاء؟ فقال: إن نزعه فحسن، وما سمعت أحًدا نزع خامته عند االستنجاء. قيل له: فإن 

استنجى، وهو يف يده فال بأس به؟ قال: نعم«. اهـ
وذكر احلافظ يف الفتح أن مالك يرى جواز ذكر اهلل تعاىل يف اخلالء.  

وانظر ترجيح القرطبي يف تفسريه )311/4(.  
وانظر رواية اإلمام أمحد يف مسائل أيب داود )5، 6(، ومسائل عبد اهلل )111/1(، كتاب التامم   

)107/1(، رشح العمدة )142/1(، الفروع )114/1(.
وانظر قول ابن تيمية الفروع )325/1(، اإلنصاف )95/1، 426(.  

انظر املرجع السابق، وانظر رشح صحيح مسلم للنووي )65/4(، وفتح الباري )ح142(.   )3(
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ونقل اإلمجاع عىل جواز ذكر اهلل يف القلب حال قضاء احلاجة)1(.

q دليل من قال يكره ذكر هللا تعاىل حال قضاء احلاجة:

  الدليل األول:

أن الرسول × كان يتعوذ قبل دخول اخلالء، ولو كان األمر غري مكروه لكان 
التعوذ مصاحًبا للفعل عند الرشوع يف قضاء احلاجة، فلام قدمه عىل سببه علم كراهيته 

له فيه.

النعامن،  أبو  حدثنا  قال:  املفرد،  األدب  يف  البخاري  روى  فقد   )28-1287(
حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: 

حدثني أنس، قال: كان النبي × إذا أراد أن يدخل اخلالء قال: اللهم إين أعوذ 
بك من اخلبث واخلبائث)2(.

صهيب،  بن  العزيز  عبد  عن  زيد،  بن  سعيد  يدخل  أن  أراد  إذا  بقوله:  ]انفرد 
دخل  إذا  بلفظ:  صهيب،  بن  العزيز  عبد  عن  طرق  من  الصحيحني،  يف  واحلديث 

اخلالء، ومل يقل: إذا أراد أن يدخل[ )3(.

حاشية العدوي عىل اخلريش )145/1(.   )1(
األدب املفرد )692(.   )2(

وسعيد بن زيد ال حتتمل خمالفته، وقد رواه البخاري )142( من طريق شعبة.   )3(
ورواه مسلم )375( من طريق محاد بن زيد وهشيم وإسامعيل بن علية، أربعتهم عن عبد العزيز   
ابن صهيب به، بلفظ: كان إذا دخل اخلالء وقيل: الكنيف. وسعيد بن زيد مل يتابع عىل قوله: إذا 

أراد أن يدخل، وليس بالقوي حتى يقبل تفرده، فقد جاء يف ترمجته: 
والتعديل  اجلرح  حديثه  يكتب  قال:  بحديثه؟  حيتج  قيل:  بقوي.  ليس  معني:  بن  حييى  قال   

.)21/4(
وقال الدوري: عن حييى بن معني: ثقة. تاريخ ابن معني )199/2(.  

وقال النسائي: ليس بقوي. الضعفاء واملرتوكني )275(.  
وقال أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود: كان حييى بن سعيد يقول: ليس بيشء. سؤاالت اآلجري   
=                    .)355(
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وقد يقال: إن هذه الرواية ليست معارضة لرواية الصحيحني، بل هي مبينة هلا؛ 
قبلية، وبعدية،  تأيت  إذا  أراد أن يدخل؛ ألن  إذا  إذا دخل اخلالء: أي  فتكون معنى: 

ومصاحبة بحسب القرائن)1(.

  الدليل الثاين:

)1288-29( ما رواه مسلم، قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن نمري، حدثنا أيب، 
حدثنا سفيان، عن الضحاك بن عثامن، عن نافع، 

، ورسول اهلل × يبول، فسلم، فلم يرد عليه)2(. عن ابن عمر، أن رجال مرَّ

وضعفه الدارقطني. هتذيب التهذيب )29/4(.  =
وقال ابن حبان: كان صدوًقا حافًظا، ممن كان خيطئ يف األخبار، وهيم يف اآلثار حتى ال حيتج به   

إذا انفرد. املجروحني )320/1(.
الكبري  التاريخ  حافظ.  صدوق  احلسن  أبو  زيد  بن  سعيد  حدثنا  مسلم:  قال  البخاري:  وقال   

.)472/3(
ووثقه سليامن بن حرب والعجيل. اجلرح والتعديل )21/4(، معرفة الثقات )399/1(.  

ويف التقريب: صدوق له أوهام.   
فقوله تعاىل: )ڱ ں ں ڻ ڻ(: أي إذا أردت أن تقرأ.  )1(

ومثله: إذا دخل اخلالء: أي إذا أراد أن يدخل.  
وأما البعدية: فقوله يف احلديث: إذا كرب اإلمام فكربوا.  

قال  وإذا  تفيده رواية:  فأمنوا. أي معه، كام  اإلمام  أمن  إذا  فقوله يف احلديث:  املصاحبة،  وأما   
اإلمام وال الضالني، فقولوا: آمني.

ومثله قوله تعاىل: )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(، واهلل أعلم.  
صحيح مسلم )375(.  )2(

واحلديث مداره عىل نافع، عن ابن عمر، يرويه عن نافع ثقتان:   
شيبة  أيب  ابن  أخرجها  الباب،  يف  املذكورة  مسلم  رواية  يف  كام  عثامن،  بن  الضحاك  األول:   
 ،)37( والنسائي   ،)90،2720( والرتمذي   ،)16( داود  وأبو   ،25736 رقم   )247/5( 
 ،)815( مسلم  عىل  مستخرجه  يف  نعيم  وأبو   ،)215/1( عوانة  وأبو   ،)353( ماجه  وابن 
والطحاوي )85/1(، وابن اجلارود يف املنتقى )38(، وابن خزيمة )73(، والبيهقي )138/1(.
الثاين: يزيد بن اهلاد، عن نافع به، وزاد ذكر التيمم لرد السالم، فقد أخرجه أبو داود )331(  =  
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وأجيب: 

بأنه حيتمل أنه مل يرد عليه؛ ألنه عىل غري طهر، كام جاء يف بعض األحاديث.

عن  سعيد،  حدثنا  األعىل،  عبد  طريق  من  داود  أبو  روى  فقد   )30-1289(
قتادة، عن احلسن، عن حضني بن املنذر أيب ساسان، 

عن املهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي × وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى 
توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: إين كرهت أن أذكر اهلل عز وجل إال عىل طهر، أو قال: 

عىل طهارة)1(.

]صحيح[)2(.

حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا عبد اهلل بن حييى الربليس، حدثنا حيوة بن رشيح، عن ابن اهلاد،   =
بئر مجل،  فلقيه رجل عند  الغائط،  × من  اهلل  أقبل رسول  قال:  ابن عمر  نافًعا حدثه عن  أن 
فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول اهلل × حتى أقبل عىل احلائط، فوضع يده عىل احلائط، ثم مسح 

وجهه ويديه، ثم رد رسول اهلل × عىل الرجل السالم.
وأخرجه البيهقي )206/1( من طريق أيب داود. وجعفر بن مسافر يف التقريب: صدوق ربام   
وهم، لكن قد تابعه ثقة، فقد أخرجه الدراقطني )206/1( من طريق احلسن بن عبد العزيز 

اجلردي، أخربنا عبد اهلل بن حييى املعافري، نا حيوة بن رشيح به. وهذا إسناد حسن. 
روى  فقد  الصحيحني،  يف  األنصاري  اجلهيم  أيب  حديث  من  شاهد  له  السالم  لرد  والتيمم   
ربيعة  بن  الليث عن جعفر  قال حدثنا  بكري  بن  قال: حدثنا حييى  اهلل )337(،  البخاري رمحه 
عن األعرج قال: سمعت عمرًيا موىل ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد اهلل بن يسار موىل ميمونة 
زوج النبي × حتى دخلنا عىل أيب جهيم بن احلارث بن الصمة األنصاري، فقال أبو اجلهيم 
األنصاري: أقبل النبي × من نحو بئر مجل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي × 

حتى أقبل عىل اجلدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السالم. وأخرجه مسلم )369(.
كام أن له شاهًدا من حديث املهاجر بن قنفذ وغريه وسنأيت عىل ذكرها إن شاء اهلل تعاىل.  

سنن أيب داود )17(.   )1(
اختلف يف لفظه: هل قال: أتيت النبي × وهو يبول، أو قال: وهو يتوضأ، وعىل اللفظ الثاين   )2(

ليس فيه موضع شاهد ملسألتنا.
واحلديث رواه شعبة، كام عند احلاكم )592(.                 =  
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فاحلديث ظاهر بأنه مل يرتك السالم بناء عىل أنه يف اخلالء، وأن ذكر اهلل مكروه 
يف هذا املكان، وإنام ترك السالم؛ ألنه ليس عىل طهارة؛ ألنه لو سلم بعد الفراغ من 

البول مل يرد عليه أيًضا؛ ألنه يصدق عليه أنه ليس عىل طهارة.

  الدليل الثالث:

)1290-31( ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عيسى بن 

وهشام الدستوائي كام يف سنن الدارمي )2641(، واألوسط البن املنذر )133/1(، والطرباين   =
يف الكبري )329/20( رقم 780. 

ومعاذ بن معاذ، كام يف سنن النسائي الكربى )37(، والصغرى )38(. ثالثتهم عن قتادة به،   
بلفظ: أنه سلم عىل النبي × وهو يبول، وأنه تيمم لرد السالم.

ورواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، واختلف عىل سعيد:   
فرواه روح بن عبادة كام يف مسند أمحد )80/5(، وسنن ابن ماجه )350(.  

وعبد الوهاب بن عطاء، كام يف رشح معاين اآلثار )85/1(.  
الكبري )329/20( رقم 781، ثالثتهم رووه عن  الطرباين يف  ويزيد بن زريع، كام يف معجم   

سعيد، بلفظ: أنه سلم عىل رسول اهلل ×، وهو يتوضأ.
وخالفهم عبد األعىل، كام يف سنن أيب داود )17(، وصحيح ابن حبان )806( فرواه عن سعيد   

ابن أيب عروبة به، بلفظ شعبة وهشام الدستوائي ومعاذ بن معاذ.
وأرى أن لفظ شعبة ومن معه أوىل باحلفظ من لفظ سعيد؛ ألن سعيًدا واحد، وقد اختلف عليه،   
وهؤالء مجاعة، وقد جاء احلديث من غري طريق قتادة، وفيه ذكر البول، فقد رواه ابن أيب شيبة 
)247/5( رقم 25735 حدثنا زيد بن احلباب، حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا احلسن، عن 

املهاجر، أنه سلم عىل النبي × وهو يبول، فلم يرد عليه حتى فرغ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إال زيد بن احلباب فإنه صدوق، إال أن احلسن قد دلسه   

عن املهاجر، ومل يسمعه منه إنام سمعه من حضني كام يف طريق قتادة.
ورواه أمحد )81/5(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )85/1( من طريق محيد بن أيب محيد   
الطويل، عن احلسن، عن املهاجر، بلفظ: أن النبي × كان يبول، أو قد بال، فسلمت عليه، فلم 

يرد عليه حتى توضأ، ثم رد عيل. اهـ
والشك هنا ال يقيض عىل يقني طريق قتادة، فالذي يظهر يل أن السالم عىل النبي × وهو يبول،   

وقد ذكره ثالثة حفاظ من أصحاب قتادة: هم شعبة وهشام، ومعاذ بن معاذ، واهلل أعلم.
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يونس، عن هاشم بن الربيد، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، 

عن جابر بن عبد اهلل، أن رجاًل مر عىل النبي ×، وهو يبول، فسلم عليه، فقال 
له رسول اهلل ×: إذا رأيتني عىل مثل هذه احلالة فال تسلم عيل؛ فإنك إن فعلت ذلك 

مل أرد عليك)1(.

]ضعيف[)2(.

سنن ابن ماجه )352(.   )1(
ضعفه  فقد  صحيحه،  يف  مسلم  له  أخرج  وإن  وهو  احلافظ:  قال  سعيد،  بن  سويد  إسناده  يف   )2(
األئمة، واعتذر مسلم عن ختريج حديثه، بأنه ما أخرج له إال ما له أصل من رواية غريه، وقد 
كان مسلم لقيه، وسمع منه قبل أن يعمى، ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنام كثرت املناكري يف 

روايته بعد عامه. النكت )411/1(.
وقال ابن حجر أيًضا: فليس ما ينفرد به عىل هذا صحيًحا. املرجع السابق.  

ويف التقريب: صدوق يف نفسه، إال أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش ابن معني   
فيه القول. اهـ

ويف إسناده عبد اهلل بن حممد بن عقيل خمتلف فيه.   
قال ابن حبان: كان رديء احلفظ، كان حيدث عىل التوهم فيجيء باخلرب عىل غري سننه فلام كثر   

ذلك يف أخباره وجب جمانبتها واالحتجاج بضدها. املجروحني )3/2(. 
قال سفيان كان ابن عقيل يف حفظه يشء فكرهت أن ألقيه. اجلرح والتعديل )154/5(.  

وقال يعقوب: ابن عقيل صدوق، ويف حديثه ضعف شديد جًدا وكان ابن عيينة يقول: أربعة   
من قريش يرتك حديثهم، فذكره فيهم. 

التهذيب  تغري. هتذيب  قد  أنه  نفسه فحملته عىل  رأيته حيدث  عيينة  ابن  املديني عن  ابن  وقال   
)13/6(. هتذيب الكامل )78/16(. 

وقال أبو حاتم: لني احلديث ليس بالقوي، وال ممن حيتج بحديثه يكتب حديثه وهو أحب إيلَّ من   
متام بن نجيح. اجلرح والتعديل )153/5(. 

وضعفه حييى بن معني وابن املديني، والنسائي، وقال: أمحد منكر احلديث، وقال ابن خزيمة:   
هتذيب   ،)78/16( الكامل  هتذيب   ،)153/5( والتعديل  اجلرح  حفظه.  لسوء  به  أحتج  ال 

التهذيب )13/6(.
وقال الرتمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت حممد بن إسامعيل =  
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  الدليل الرابع:

)1291-32( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا نرص بن عيل، عن أيب عيل احلنفي، 
عن مهام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس قال: كان النبي × إذا دخل اخلالء 

وضع خامته)1(. 

يقول: كان أمحد وإسحاق واحلميدي حيتجون بحديث ابن عقيل، قال: حممد بن إسامعيل: وهو   =
مقارب احلديث. سنن الرتمذي )9/1(.

وقال ابن عبد الرب: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال احلافظ: وهذا إفراط. هتذيب التهذيب   
.)13/6(

باحلافظ«.  »ليس   :)125/20( التمهيد  يف  واملوجود  الرب،  عبد  ابن  ذلك  ذكر  أين  أعلم  وال   
فعىل هذا األكثر عىل تضعيفه، فابن عيينة، وحييى بن معني، وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب 
 ابن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن املديني، والنسائي، واخلطيب، كل هؤالء تكلموا يف حفظ 

ابن عقيل، ومن رفعه مل يرفعه إىل درجة الضبط، بل قال: مقارب احلديث، واهلل أعلم.
بن  أعلم روى هذا احلديث غري هاشم  العلل البنه )68(: »ال  الرازي كام يف  أبو حاتم  وقال   

الربيد«. يشري إىل علة التفرد.
وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه ابن اجلارود يف املنتقى )36(، والبزار يف مسنده )5984(   
ولد  من  رجل  بكر  أبو  أخربنا  سلمة،  بن  سعيد  أخربنا  رجاء،  بن  اهلل  عبد  عن  طريقني   من 

ابن عمر، عن نافع، 
عن ابن عمر، أن رجاًل مر برسول اهلل ×، وهو هيريق املاء، فسلم عليه الرجل، فرد عليه رسول   
اهلل × السالم، ثم قال: إنام رددت عليك السالم أين خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد 

عيل، فإذا رأيتني هكذا فال تسلم عيل، فإين ال أرد عليك السالم. 
زيادة أنه رد عليه السالم وأخربه أنه إن سلم عليه فلن يرد عليه انفرد بذلك سعيد بن سلمة،   
ابن حبان، وقد رواه مسلم )373( وأبو داود )16(، والرتمذي  يوثقه إال  وهو ضعيف، ومل 
 × اهلل  أن رجاًل مر، ورسول  ابن عمر  نافع، عن  الضحاك بن عثامن، عن  )90(، من طريق 

يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه، وسبق خترجيه يف الدليل األول. 
وهو حممول عىل حديث املهاجر بن قنفذ يف مسلم، وأنه حترى الطهارة لرد السالم، واهلل أعلم،   
ولذلك قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغريه أن النبي × تيمم، ثم رد عىل الرجل السالم، 

وسبق خترجيه يف الدليل األول، وانظر سنن أيب داود )331(.  
سنن أيب داود )19(.   )1(
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]احلديث معلول[)1(.

عن  مهام  رواية  الشيخان  خيرج  ومل  جريج،  ابن  عن  مهام  رواية  من  بأنه  مجاعة  أعله  احلديث   )1( 
ابن جريج، وأنه وهم يف لفظه، وأن ابن جريج مل يسمعه من الزهري، وإنام سمعه من زياد بن 
سعد، عن الزهري، بلفظ آخر، وابن جريج مدلس، وقد عنعن، فإذا قيل مل يسمعه من الزهري 

فهو عىل االنقطاع حتى يرصح بالسامع.  
قال أبو داود: »هذا حديث منكر، وإنام يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري،   

عن أنس أن النبي × اختذ خامتًا من ورق، ثم ألقاه. والوهم فيه من مهام، ومل يروه إال مهام«.
ونقل البيهقي كالم أيب داود، وأقره، وقال: هذا هو املشهور عن ابن جريج، دون حديث مهام.   

سنن البيهقي )95/1(.
وقال النسائي: هذا حديث غري حمفوظ. تلخيص احلبري )107/1، 108(.  

وحكم الدارقطني بشذوذه. املرجع السابق، وانظر اجلامع الصغري للسيوطي )132/1(.  
إنه  الرتمذي:  وقول  واجلمهور.  والبيهقي  والنسائي  داود  أبو  ضعفه  وقال:  النووي،  وضعفه   

حسن مردود عليه. اخلالصة )329(.
وقال ابن السكن: هو وهم. البدر املنري )337/2(.  

ومثل به العراقي يف ألفتيه ورشحها للحديث املنكر. اجلامع الصغري للسيوطي )132/1(.  
وقال احلافظ: حديث معلول. كام يف بلوغ املرام.  

السكن،  وابن  حجر،  وابن  والنووي،  والبيهقي،  والنسائي،  والدارقطني،  داود،  أبو  فهذا   
والعراقي، كلهم ضعفوا احلديث. 

صحيح  حسن  النسخ:  بعض  ويف   ،)1746( الرتمذي  سنن  غريب.  حسن  الرتمذي:  وقال   
غريب.

وقال ابن امللقن يف البدر املنري )338/2(: »والصواب أنه حديث صحيح بال شك وال مرية...   
واعتمد عىل ثقة  مهام، ثم قال: وتفرده به ال يوهن احلديث، وإنام يكون غريًبا كام قال الرتمذي«.

وقال املنذري: »الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات أثبات!! وتبعه عىل ذلك أبو الفتح   
القشريي )ابن دقيق العيد( يف آخر االقرتاح«. تلخيص احلبري )107/1، 108(.

وقال ابن الرتكامين متعقًبا تضعيف البيهقي: »مهام ثقة، وثقه ابن معني وغريه، وقال أمحد: ثبت   
يف كل املشايخ، واحتج به الشيخان، وحديثه هذا قال فيه الرتمذي: صحيح. واحلديثان خمتلفان 
متنًا وسنًدا؛ ألن األول رواه ابن جريج بال واسطة، والثاين بواسطة، فانتقال الذهن من احلديث 
الذي زعم البيهقي أنه املشهور، إىل حديث وضع اخلاتم -مع اختالفهام- ال يكون إال عن غفلة 
شديدة، وحال مهام ال حيتمل مثل ذلك«.                 =
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  الدليل اخلامس:

من النظر، قالوا: إن يف ذلك تكرياًم السم اهلل سبحانه وتعاىل، وتكريم اسامء اهلل 
تعاىل، وإبعادها عن األماكن اخلبيثة، وصوهنا عن ذلك من تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل، 

فيام  فيه  إذ ليس يف سنده من تكلم  فيه نظر؛  البيهقي: هذا شاهد ضعيف  أيًضا: »وقول  وقال   =
علمت ... وذكر الدارقطني يف كتاب العلل أن حييى الرضيس رواه عن ابن جريج كرواية مهام، 
فهذه متابعة ثانية، وابن الرضيس ثقة، فتبني بذلك أن احلديث ليس له علة، وأن األمر فيه كام 

ذكره الرتمذي من احلسن والصحة«. اهـ
]ختريج احلديث[.  

احلديث أخرجه أبو داود )19( من طريق أيب عيل احلنفي.  
وأخرجه الرتمذي )1746( يف السنن، ويف الشامئل )88( من طريق سعيد بن عامر.  

وأخرجه الرتمذي )1746( والبيهقي يف السنن )94/1( من طريق حجاج بن منهال.  
وأخرجه ابن ماجه )303( من طريق أيب بكر احلنفي.  

والبيهقي   ،)670( واحلاكم   ،)1413( حبان  وابن   )3543( مسنده  يف  يعىل  أبو  وأخرجه   
)94/1، 95( من طريق هدبة، كلهم عن مهام، عن ابن جريج، عن الزهري، عن أنس.

أخبار أصبحان  نعيم يف  وأبو  الفوائد )144(،  الرازي يف  احلاكم )187/1(، ومتام  وأخرجه   
)110/2(، والبيهقي )95/1(، والبغوي يف رشح السنة )189( من طريق حييى بن املتوكل، 
عن ابن جريج به. بلفظ: أن رسول اهلل × لبس خامتًا، نقشه حممد رسول اهلل، فكان إذا دخل 

اخلالء وضعه. وهذه متابعة هلامم يف رفعه.
وهذه املتابعة ال ترفع اإلعالل املتقدم من أن ابن جريج مل يسمعه من الزهري. وقد عنعنه، وقال    
أن  بلفظ آخر، وحديث أنس يف الصحيحني  الزهري  أنه سمعه من زياد بن سعد، عن  أبو داود: 
رسول اهلل × اختذ خامتًا من فضة، ونقش فيه حممد رسول اهلل. ومل يذكر ما ذكره ابن جريج من كونه 

إذا دخل اخلالء وضع خامته. رواه البخاري )65( ومسلم )2092( من طريق شعبة، عن قتادة.
ورواه البخاري )5877( ومسلم )2092( من طريق عبد العزيز بن صهيب.  

ورواه البخاري )5870( من طريق محيد بن أيب محيد، ثالثتهم عن أنس، ومل يذكروا ما ذكره    
ابن جريج عن الزهري. 

النسائي  الزهري عن أنس يف صحيح مسلم )2094( وسنن  بل إن يونس بن يزيد رواه عن   
)5196،5197( ومل يذكر ما ذكره ابن جريج عن الزهري.

ولفظ النسائي: أن النبي × اختذ خامتًا من ورق، وفصه حبيش، ونقش فيه حممد رسول اهلل.  
ولفظ مسلم: كان خاتم رسول اهلل × من ورق، وفصه حبيش. واهلل أعلم.  
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فإذا كان اإلنسان يستحب له أن ال يذكر اهلل تعاىل إال عىل طهارة، كام تقدم من حديث 
ابن عمر تعظياًم هلل سبحانه، وهي طهارة من احلدث، فتعظيم اهلل عن نجاسة اخلبث 

من باب أوىل.

  الدليل السادس:

عن  مهدي،  بن  الرمحن  عبد  حدثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  روى   )33-1292(  
زمعة، عن سلمة بن وهرام، 

عن عكرمة، قال: كان ابن عباس إذا دخل اخلالء ناولني خامته.

]ضعيف فيه زمعة بن صالح، وقد توبع[)1(.

q دليل من قال: يذكر هللا حىت يف اخلالء:

  الدليل األول:

)1293-34( ما رواه مسلم من طريق البهي، عن عروة، 

عن عائشة قالت كان النبي × يذكر اهلل عىل كل أحيانه)2(.

وجه االستدالل:

قوله × يف احلديث: )كل( وكل من ألفاظ العموم. وقوله: )أحيانه( أي أوقاته، 
وهي نكرة مضافة، فتعم كل وقت، ومنه حال قضاء احلاجة.

املصنف )106/1(.  )1(
وقد روى ابن املنذر يف األوسط )340/1( من طريق قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:   
يكره أن يذكر اهلل، وهو جالس عىل اخلالء، والرجل يواقع امرأته؛ ألنه ذو اجلالل جيل عن ذلك.

واإلسناد فيه قابوس بن أيب ظبيان، فيه ضعف، فلعل أحد الطريقني يقوي األخر.  
كشف  بينهام  جيمع  كان  وإن  اجلامع،  وحال  والغائط،  البول  حال  بني  فرق  هناك  كان  وإن   
العورات، فالبول والغائط مل جيعلهام اهلل صفة ألهل اجلنة، بخالف اجلامع، بل إن ذكر اهلل حال 
اجلامع فيه حممدة؛ ألن حال اجلامع تكون مدعاة لالنشغال عن ذكر اهلل، وسبًبا يف اللهو والنسيان، 

فإذا تذكر اهلل يف تلك احلال، كان ذكره حمموًدا، واهلل أعلم. 
صحيح مسلم )373(.   )2(
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q وأجيب:

بأن املقصود يذكر اهلل متطهًرا وحمدًثا، وجنًبا، ويف حال القعود وامليش، والقيام 
أنه يذكر اهلل حال قضاء احلاجة؛ ألن الذي يظهر أن  واالضطجاع، وليس املقصود 
هذه احلال ليست داخلة يف إطالق احلديث، فاملطلق والعام إنام يدخل فيه ما يتبادر 

إىل ذهن املخاطب دخوله، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

قالوا: ال يوجد نص رصيح يف النهي عن ذكر اهلل، وقد رشع اهلل لنا ذكره يف كل 
حال، وأمرنا أن نذكره ذكًرا كثرًيا، وحذر من نسيان ذكره، فال نرتك هذه النصوص 

إال لنص رصيح ال نزاع فيه، وما ذكرمتوه ال يكفي ملعارضة ما ذكر: 

ذلك  سلم  إذا  اخلالء،  دخول  قبل  الذكر  يقول  كان   × الرسول  إن  فقولكم: 
فيكون دلياًل عىل استحباب هذا الذكر قبل الدخول، وال يلزم منه كراهية ذكره بعد 
الدخول؛ ألن ترك املستحب ال يلزم منه ارتكاب املكروه، مع أن رواية األكثر للحديث 

كان يقول إذا دخل اخلالء، وتفرد بقوله: )إذا أراد أن يدخل( راو ليس بالقوي.

وأما حديث تركه رد السالم عىل من سلم عليه، فقد سبق اجلواب عليه، وال 
نجتهد يف طلب العلة وقد نص عليها الشارع: )إين كرهت أن أذكر اهلل عىل غري طهر(.

وأما حديث وضع اخلاتم، فقد علمتم أنه معلول.

وأما قولكم: إن فيه تكرياًم لذكر اهلل، فنحن ال نذكر اهلل إال تكرياًم وتعظياًم له.

  الدليل الثالث:

)1294-35( ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثامن بن أيب شيبة، حدثنا جرير، 
عن منصور، عن سامل، عن كريب، 

عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: قال النبي ×: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأيت 
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فإنه إن يقدر  الشيطان ما رزقتنا؛  الشيطان، وجنب  اللهم جنبنا  باسم اهلل  أهله قال: 
بينهام ولد يف ذلك مل يرضه شيطان أبًدا. وأخرجه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

ترجم له البخاري يف صحيحه بقوله: باب التسمية عىل كل حال، وعند الوقاع.

قال احلافظ: »فيه إشارة إىل تضعيف ما ورد من كراهية ذكر اهلل يف حالني: اخلالء 
والوقاع«)2(.

فإذا كان اإلنسان يذكر اهلل حال كشف العورة يف اجلامع، فال مانع من ذكر اهلل 
حال البول والغائط، واهلل أعلم.

  الدليل الرابع:

كان رسول اهلل × يقرأ القرآن، ورأسه يف حجر عائشة، وهي حائض، فإذا كان 
قربه من النجاسة ال يمنعه أن يقرأ القرآن، مل يمنع حال قضاء احلاجة.

)1295-36( فقد روى البخاري من طريق منصور، عن أمه، 

عن عائشة قالت: كان النبي × يقرأ القرآن، ورأسه يف حجري، وأنا حائض، 
ورواه مسلم بنحوه)3(.

  الدليل اخلامس:

القرآن، مع أن حدثها مستمر،  تقرأ  العلم أن احلائض  أقوال أهل  الراجح من 
الرائحة، ومن خمرج  البول، بجامع أن كال منهام نجس، ومنتن  ودم احليض بمنزلة 
واحد، ومع ذلك قد تقرأ القرآن ودمها يسيل، فام املانع أن تذكر اهلل بغري القرآن إذا 

احتاجت إىل ذلك حال قضاء احلاجة.

صحيح البخاري )6388(، ومسلم )1434(.   )1(
فتح الباري )242/1(.   )2(

صحيح البخاري )7549(، ومسلم )301(.   )3(
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  الدليل السادس:

كان معروًفا ذكر اهلل يف حال اخلالء عن بعض السلف، وهذا يذكر لالستئناس، 
وليس ذكره من باب االحتجاج

عن  ابن عون،  عن  علية،  ابن  حدثنا  قال:  شيبة،  أيب  ابن  روى   )37-1296(
حممد -يعني: ابن سريين- سئل عن الرجل يعطس يف اخلالء؟ قال: ال أعلم به بأًسا 

بذكر اهلل عز وجل)1(.

]صحيح[.

)1297-38( وروى أيًضا من طريق منصور، عن إبراهيم، قال: حيمد اهلل فإنه 
يصعد)2(. 

]وسنده صحيح[.

)1298-39( وروى ابن أيب شيبة أيًضا، قال: حدثنا ابن إدريس، عن حصني، 
عن الشعبي يف الرجل يعطس عىل اخلالء، قال: حيمد اهلل)3(.

]رجاله ثقات[ )4(.

فهؤالء ثالثة من التابعني يرون أنه ال بأس بذكر اهلل يف اخلالء.

فالراجح من اخلالف: جواز ذكر اهلل تعاىل ولو كان عىل حاجته، فإذا عطس فال 
يمنع أن حيمد اهلل، وإذا سمع املؤذن فال مانع من إجابته، ومل أقف عىل دليل صحيح 

رصيح يمنع من ذكر اهلل حال قضاء احلاجة، واهلل أعلم.

e e e

املصنف )108/1(.   )1(
املرجع السابق )108/1(.   )2(

املصنف )108/1(.   )3(
إن سلم من تغري حصني، وقد أخرج مسلم حلصني من رواية ابن إدريس، ومل أقف عىل من نص   )4(
عىل أن رواية ابن إدريس قبل أو بعد تغري حصني، فالظاهر أن اإلسناد صحيح إن شاء اهلل تعاىل. 
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q إذا تعارض األمر والنهي فإن كان األمر للوجوب والنهي لغري التحريم قدم 
األمر، وإال قدم النهي.

]م-594[ إذا توضأ الرجل يف اخلالء فهل يبسمل؟ 

فإنه  املؤذن  إجابة  يرى  الوضوء، وكذلك من  التسمية يف  أما من يرى وجوب 
مع  مكروًها  يبقى  فال  احلاجة،  تبيحه  املكروه  ألن  اخلالء؛  يف  كان  ولو  ذلك  يفعل 

احلاجة، فام بالك بالواجب.

وأما من يرى سنية التسمية وإجابة املؤذن، فهنا تعارض األمر والنهي عىل القول 
بكراهة ذلك، فهل يقدم األمر، أو يقدم النهي؟

البخاري من طريق مالك، عن  ملا رواه  النهي؛  تقديم  فالظاهر   )40-1299( 
أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة عن النبي × قال: دعوين ما تركتكم، إنام هلك من كان قبلكم 
بسؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم، فإذا هنيتكم عن يشء، فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 

فأتوا منه ما استطعتم، ورواه مسلم)1(.

صحيح البخاري )7288(، مسلم )1337(.   )1(

مسألة

بسملة املتويضء يف اخلالء
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فاألمر يتعلق باالستطاعة، والنهي حتم تركه.

وسوف نأيت عىل حكم التسمية يف الوضوء يف باب سنن الوضوء، واألقوال فيها 
ثالثة:

فقيل: جتب التسمية.

وقيل: بل هي من سنن الوضوء.

وقيل: ال ترشع.

ومع ذلك ال ينبغي أن يعطى حكاًم عاًما، بل يرجع إىل طبيعة اخلالف، فليس كل 
خالف يكون الراجح قوًيا، واملرجوح ضعيًفا، ففي بعض املسائل تتجاذب األقوال، 
فيكون أحدها قوًيا، واآلخر أقوى منه، وليست املقابلة بني ضعيف وقوي، واخلالف 
يف التسمية ليس كاخلالف يف إجابة املؤذن، وهكذا، وسوف نأيت يف سنن الوضوء عىل 

أدلة حكم التسمية يف الوضوء، وما فيه من آثار إن شاء اهلل تعاىل.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النهي عن الكالم يف اخلالء، هل يتعلق باملكان أو حال قضاء احلاجة؟ 

q الكراهة حكم رشعي، يفتقر إىل دليل رشعي.

q األصل يف العادات اإلباحة.

]م-595[ الكالم يف اخلالء إن كان يف ذكر اهلل تعاىل، فقد سبق بحثه، وإن كان 
كالًما غري ذلك، فقد اختلف فيه:

فقيل: يكره إال حلاجة، وهو مذهب اجلمهور)1(.

وقيل: ال يتنحنح)2(.

وقيل: حيرم، اختاره ابن عبيدان من احلنابلة)3(.

 ،)49/1( احلكام  درر   ،)213/1( القدير  فتح  رشح   ،)22 )ص:  احلنفية  مذهب  يف  انظر   )1(
الفتاوى اهلندية )50/1(.

ويف مذهب املالكية: التاج واإلكليل )397/1(.  
ويف مذهب الشافعية: املجموع )103/2(، أسنى املطالب )46/1(، حاشيتا قليويب وعمرية   

)46/1(، فتاوى الرميل )34/1(.
ويف مذهب احلنابلة: الفروع )114/1(، كشاف القناع )64/1(.   

البحر الرائق )256/1(.   )2(
اإلنصاف )96/1(.  )3(

الفرع الثاني 

يف الكالم يف اخلالء
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وقيل: حيرم إن كان الكالم من رجلني يرضبان الغائط كاشفني عن عورتيهام)1(.

وقيل: ال يكره، وهو الراجح.

وظاهر كالمهم أن الكراهة ال ختتص بحال قضاء احلاجة، بل ما دام يف املكان 
املعد لقضاء احلاجة.

واختار بعضهم أن الكراهة ختتص بقايض احلاجة دون املكان)2(.

q دليل الكراهة:

)1300-41( ما رواه أمحد من طريق عكرمة بن عامر، عن حييى بن أيب كثري، 
عن هالل بن عياض، قال: 

حدثني أبو سعيد اخلدري قال: سمعت رسول اهلل × قال: ال خيرج الرجالن 
يرضبان الغائط، كاشفان عورهتام، يتحدثان فإن اهلل يمقت عىل ذلك)3(.

]إسناده ضعيف، وفيه اضطراب[ )4(.

قال يف مراقي الفالح )ص: 22(: »وال يتكلم إال لرضورة«. وهذا االستثناء ظاهره يدل عىل   )1(
التحريم، وليس عىل الكراهة، لكن جاء يف حاشية ابن عابدين )343/1( ما ظاهره أن التحريم 
خاص بمن مجع كل أوصاف حديث أيب سعيد اآليت: )ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط ...( 

احلديث.
أسنى املطالب )46/1(.   )2(

املسند )36/3(.   )3(
ضعيف، أوالً : ألن يف إسناده هالل بن عياض، تفرد بالرواية عنه حييى بن أيب كثري.  )4(

قال الذهبي: ال يعرف، كام يف ميزان االعتدال.  
ويف التقريب: جمهول.  

ثانًيا: أنه من رواية عكرمة بن عامر، عن حييى بن أيب كثري، وفيها اضطراب.  
وقد ضعف حديثه عن حييى كل من حييى بن سعيد القطان، وأمحد والبخاري وأبو حاتم الرازي   
االعتدال  ميزان   ،)233/5( الثقات   ،)10/7( والتعديل  اجلرح  انظر  وغريهم،  حبان  وابن 

.)5719(
ثالًثا: االختالف يف إسناده. فقد قال الدارقطني يف العلل )3- ورقة 238(: يرويه حييى بن =  
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أيب كثري، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عامر، واختلف عن عكرمة أيًضا: فرواه الثوري، عن   =
عكرمة، عن حييى، عن عياض بن هالل، عن أيب سعيد، وكذلك قال عبد امللك بن الصباح، عن 

عكرمة.
وقال عبيد بن عقيل: عن عكرمة بن عامر، عن حييى، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.  

وقال أبان العطار، عن حييى، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، عن أبيه.  
وقال مسكني بن بكري: عن األوزاعي، عن حييى، عن حممد بن عبد الرمحن بن ثوبان، عن جابر   

ابن عبد اهلل.
وقال غري مسكني: عن األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري، مرساًل.   

وأشبهها بالصواب: حديث عياض بن هالل، عن أيب سعيد«.  
]ختريج احلديث[.  

 ،)33( الكربى  يف  والنسائي   ،)15( داود  وأبو  الباب،  حديث  يف  كام  أمحد  أخرجه  احلديث    
وابن خزيمة يف صحيحه )71(، وأبو نعيم يف احللية )49/9(، والبيهقي يف السنن )99/1، 

100( من طريق عبد الرمحن بن مهدي.
وأخرجه ابن ماجه )342( عن عبد اهلل بن رجاء، كالمها عن عكرمة بن عامر، عن حييى بن أيب   

كثري، عن هالل بن عياض ... فذكره.
قال أبو داود: مل يسنده إال عكرمة بن عامر.   

 )157/1( املستدرك  يف  واحلاكم   )71( ح  بعد  خزيمة  وابن   ،)342( ماجه  ابن  وأخرجه   
والبيهقي يف السنن )100/1( من طريق سلم بن إبراهيم الوراق.

وأخرجه النسائي يف الكربى )32(، وابن ماجه )342(، واحلاكم يف املستدرك )157/1( من   
طريق سفيان.

وأخرجه ابن حبان )1422( من طريق إسامعيل بن سنان، ثالثتهم عن عكرمة بن عامر به إال   
أهنم قالوا: عياض بن هالل، بداًل من هالل بن عياض.

حديث،  غري  كثري  أيب  بن  حييى  عنه  روى  هالل،  بن  عياض  هو  الشيخ  هذا  خزيمة:  ابن  قال   
وأحسب الوهم من عكرمة بن عامر حني قال: هالل بن عياض.

بن  عمر  طريق  من   )345/2( والتفريق  اجلمع  أوهام  موضح   يف  البغدادي  اخلطيب  ورواه   
يونس الياممي ومن طريق أيب حذيفة )موسى بن مسعود( كالمها عن عكرمة بن عامر به، فقال: 

عن هالل بن عياض. بمثل ما رواه ابن مهدي.
قال اخلطيب: وهكذا رواه أبان العطار، عن حييى بن أيب كثري، وروى حرب بن شداد، وعيل بن   
املبارك، وهشام الدستوائي، عن حييى، عن عياض بن هالل، وهو أصح. واهلل أعلم«. اهـ      =
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إن  قالوا:  لكن  الكراهة،  عىل  وليس  التحريم،  عىل  لدل  صح  لو  واحلديث 
التحريم خاص بمن مجع كل أوصاف احلديث، رجالن يمشيان إىل الغائط كاشفني 

عن عورتيهام، يتكلامن، فمن فعل بعض موجبات املقت، فقد ارتكب مكروًها.

الكالم  الكراهة اإلمجاع عىل أن هذا  الصارفة إىل معنى  القرينة  الشوكاين:  قال 
غري حمرم يف هذه احلالة)1(.

q دليل من قال: يكره التنحنح:

ال أعلم له دلياًل، والتنحنح ليس كالًما، فلو تنحنح اإلنسان، وهو يف صالته مل 

وقال احلاكم: »هذا حديث صحيح، من حديث حييى بن أيب كثري، عن عياض بن هالل األنصار،   =
وإنام أمهاله خلالف بني أصحاب حييى بن أيب كثري فيه، فقال بعضهم: هالل بن عياض، وقد 
حكم أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل يف التاريخ، أنه عياض بن هالل األنصاري، سمع أبا سعيد، 
سمع منه حييى بن أيب كثري. قاله هشام، ومعمر، وعيل بن املبارك، وحرب بن شداد، عن حييى 

ابن أيب كثري.
عىل  امليزان  يف  الذهبي  حكم  فقد  ضعيف،  فهو  عياض  بن  هالل  كان  أو  عياض  كان  وسواء   
عياض بن هالل بأنه ال يعرف، ونقل عن حييى القطان وأمحد والبخاري بأن أحاديث عكرمة 

ابن عامر، عن حييى بن أيب كثري ضعاف، وليست بصحاح. واهلل أعلم.
وخالف األوزاعي عكرمة بن عامر، وهو أوثق منه فقد رواه األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري،   

عن رسول اهلل مرساًل. 
أخرجه احلاكم )560( ومن طريقه البيهقي )100/1( من طريق الوليد، عن األوزاعي، عن   
حييى بن أيب كثري، عن رسول اهلل ×. وهذا السند حسن إن سلم من عنعنة الوليد بن مسلم، 

فإنه يسوي حديث األوزاعي.
األوزاعي،  حديث  املعنى  هذا  يف  الصحيح  أيب:  »قال   )41/1( حاتم  أيب  البن  العلل  ويف   

وحديث عكرمة وهم«.
واختلف عىل عكرمة بن عامر: فرواه عبد الرمحن بن مهدي وسلم بن إبراهيم وسفيان الثوري،   

عن عكرمة، عن حييى بن أيب كثري، عن عياض بن هالل، عن أيب سعيد كام سبق.
ورواه الطرباين كام يف جممع البحرين )344( من طريق عبيد بن عقيل، حدثنا عكرمة بن عامر،   

عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة. 
نيل األوطار )100/1(.   )1(



87طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

تبطل صالته عىل الصحيح، ولو كان متعمًدا.

وقد نص الشافعية عىل أنه ال يكره التنحنح. 

قال يف حتفة املحتاج: »واألقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب اخلالء من الغري 
ليعلم هل فيه أحد أم ال؟ ال يسمى كالًما، وبتقديره فهو حلاجة، وهي دفع دخول 

الغري عليه«)1(. اهـ

q دليل من قال: ال يكره:

حجته أن الكراهة حكم رشعي، يفتقر إىل دليل رشعي، وال دليل عىل الكراهة، 
واألصل يف مثل هذا اإلباحة حتى يثبت النهي من الشارع، ومل يثبت هني، واهلل أعلم.

e e e

حتفة املحتاج )171/1(.   )1(



موسوعة أحكام الطهارة 88

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q حكم اللبث عىل احلاجة فوق احلاجة يرجع إىل حكم كشف العورة بال حاجة 
إذا خال من الناظر، هل األصل فيه التحريم أو الكراهة، أو اإلباحة؟ وسوف يأيت 

بحثها إن شاء اهلل تعاىل. 

q يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء.

]م-596[ استحب احلنفية، والشافعية، أن ال يطيل القعود فوق احلاجة)1(.

ويف مذهب احلنابلة ثالثة أقوال: 

التحريم، وهو أشهرها)2(.

والكراهة، واجلواز بال كراهة)3(.

قال يف البحر الرائق )256/1(: وال يطيل القعود عىل البول والغائط؛ ألنه يورث الباسور، أو   )1(
وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين )345/1(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح 

.)36/1(
القويم  املنهج   ،)105/2( املجموع   ،)173/1( املحتاج  حتفة  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   

)77/1(، حوايش الرشواين )173/1(، أسنى املطالب )46/1(. 
النهى  القناع )63/1(: وحيرم لبثه يف اخلالء فوق حاجته. وانظر مطالب أوىل  قال يف كشاف   )2(

.)71 ،70/1(
اإلنصاف )96/1، 97(، تصحيح الفروع )114/1، 115(.   )3(

املبحث السابع

يف اللبث على احلاجة فوق احلاجة
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q دليل من منع املكث فوق احلاجة:

األول: قالوا: إن فيه كشًفا للعورة بال حاجة.

الثاين: ما يروى عن لقامن احلكيم.

)1301-42( ذكره ابن املنذر بال إسناد، قال: وروينا عن لقامن أنه قال ملواله: 
إن طول القعود عىل اخلالء جيمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور)1(.

إطالة  عدم  -يعني:  األدب  وهذا  املجموع:  يف  النووي  قال  اإلمجاع،  الثالث: 
القعود- مستحب باالتفاق)2(.

وقال ابن قاسم رمحه اهلل يف حاشيته: قد حكي اإلمجاع عىل حتريمه.

قلت: ويف ذلك نظر، فلعله يعني اإلمجاع الذي نقله النووي، فإنه ينقل كثرًيا من 
إمجاعات النووي، وهو إمجاع عىل االستحباب، ال عىل التحريم، وقد ذكرنا وجًها يف 

مذهب أمحد أنه جيوز بال كراهة)3(.

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به هلذا القول.

ويمكن مناقشة هذا القول بام ييل:

أما اجلواب عن قوهلم بأنه كشف للعورة بال حاجة، فسوف يأيت اجلواب عنه يف 
مسألة: رفع الثوب قبل الدنو من األرض.

وأما اجلواب عن االستدالل بام يروى عن لقامن احلكيم، فهذا ال أصل له.

قال الشوكاين: »ومما يضحك منه التمسك بام روي عن لقامن احلكيم، أنه يورث 
الباسور، فيا هلل العجب ممن ال يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكالم يف كتب اهلداية، 

ولقد أبعد النجعة من اعتمد يف مثل هذه املسألة الرشعية عىل لقامن احلكيم«)4(.

األوسط )340/1(.   )1(
املجموع )105/2(.   )2(

انظر تصحيح الفروع )114/1(.   )3(
السيل اجلرار )71/1(.   )4(
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وأما اجلواب عن قوهلم: بأنه يدمي الكبد، ويورث الناسور. 

فإن ذلك مرجعه إىل الطب، فإذا أخرب طبيب ثقة، ولو كافًرا بأن هذا حيصل منه 
ذلك، حرمناه. 

والعجب من احلنابلة كيف يعترب رفع الثوب قبل دنوه من األرض مكروًها فقط 
مع أنه كشف للعورة بال حاجة، ويعترب إطالة املكث من املحرمات، مع أنه قد يقال: 
إن إطالة اللبث يف اخلالء تبع ألمر مباح، بخالف من فعل ذلك ابتداء من غري حاجة، 
وقد يغتفر يف االبتداء ما ال يغتفر يف االستدامة، وقد يثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل، 
فيتسامح يف إطالة املكث، ما ال يتسامح يف كشفه لعورته قبل دنوه من األرض، واهلل 

أعلم.

بن  بن حممد  أمحد  قال: حدثنا  الرتمذي يف سننه،  رواه  ما  وأما   )43-1302(
نيزك البغدادي، حدثنا األسود بن عامر، حدثنا أبو حمياة، عن ليث، عن نافع، 

عن ابن عمر، أن رسول اهلل × قال: إياكم والتعري؛ فإن معكم من ال يفارقكم 
إال عند الغائط، وحني يفيض الرجل إىل أهله، فاستحيوهم وأكرموهم. 

قال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه وأبو حمياة اسمه 
حييى بن يعىل.

]إسناده ضعيف[ )1(.

فالراجح: أن القول بالتحريم قول ضعيف، وأما الكراهة فيتجه إال أنه مبني عىل 
مسألة حكم كشف العورة واإلنسان خاٍل، فإن كان ذلك مباًحا فهو مباح، وإال كان 

مكروًها، وال يتجاوز به الكراهة.

e e e

سنن الرتمذي )2800(، وفيه الليث بن أيب سليم، متفق عىل ضعفه.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q استحباب تغطية الرأس صح عن أيب بكر ريض اهلل عنه ومرد ذلك إىل العرف، 
وليس الرشع.

]م-597[ استحب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، تغطية الرأس عند 
قضاء احلاجة)1(.

  دليل االستحباب:

بكر  أيب  عن  عياش،  بن  إسامعيل  طريق  من  البيهقي  رواه  ما   )44-1303(
ابن عبد اهلل، 

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )256/1(، الفتاوى اهلندية )50/1(.  )1(
حاشية   ،)270/1( واإلكليل  التاج   ،)270/1( اجلليل  مواهب  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)106/1( الكبري  والرشح   ،)106/1( الدسوقي 

)89/1(، خمترص خليل )ص:14(.
ويف مذهب الشافعية، قال النووي يف املجموع )109/2(: »قال إمام احلرمني والغزايل والبغوي   
وآخرون: يستحب  أن ال يدخل اخلالء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن مل جيد شيًئا 

وضع كمه عىل رأسه«. اهـ 
وانظر يف مذهب احلنابلة: املبدع )82/1(، اإلنصاف )97/1(.   

املبحث الثامن

يف استحباب تغطية الرأس حال قضاء احلاجة
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إذا دخل اخلالء لبس حذاءه،   × عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول اهلل 
وغطى رأسه)1(.

]إسناده ضعيف مع إرساله[)2(.

  الدليل الثاين:

بن  خالد  ثنا  يونس،  بن  حممد  طريق  من  عدي،  ابن  رواه  ما   )45-1304( 
عبد الرمحن املخزومي، ثنا سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: كان رسول اهلل × إذا دخل اخلالء غطى رأسه، وإذا أتى أهله 
غطى رأسه)3(.

]موضوع[)4(.

سنن البيهقي )96/1(.   )1(
يف إسناده أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب مريم الغساين الشامي، جاء يف ترمجته:  )2(

قال حييى بن معني: شامي ضعيف احلديث، ليس بيشء. الكامل )36/2(.  
أبا بكر بن أيب مريم عىل أن جيمع يل فالًنا، وفالًنا، وفالًنا،  وقال عيسى بن يونس: لو أردت   

لفعل، يعني: راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد. املرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. املرجع السابق.  

وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث، َطَرَقُه لصوص، فأخذوا متاعه، فاختلط.  
ويف التقريب: ضعيف وكان قد رسق بيته فاختلط.  

ورواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )383/1( من طريق ابن املبارك، عن أيب بكر بن عبد اهلل به.  
الكامل )293/6(.   )3(

فيه حممد بن يونس الكديمي متهم بالوضع.  )4(
أهل  ليس هذا حديث  فقال:  أبى وعرض عليه يشء من حديثه،  أيب حاتم: سمعت  ابن  قال   

الصدق. اجلرح والتعديل )122/8(.
قوم  عن  ورواية  يرهم،  مل  قوم  رؤية  وادعى  وبرسقته،  احلديث  بوضع  اهتم  عدي:  ابن  وقال   
ال يعرفون، وترك عامة مشاخينا الرواية عنه، ومن حدث عنه نسبه إىل جده موسى بأن ال يعرف. 

الكامل )292/6(.
وقال ابن حبان: كان يضع عىل الثقات احلديث وضًعا، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث.   

املجروحني )312/2(.
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  الدليل الثالث:

)1305-46( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن املبارك، عن يونس، عن 
الزهري، قال: أخربين عروة، عن أبيه 

أن أبا بكر الصديق قال وهو خيطب الناس: يا معرش املسلمني استحيوا من اهلل، 
فو الذي نفيس بيده إين ألظل حني أذهب إىل الغائط يف الفضاء مغطى رأيس استحياء 

من ريب)1(.

]رجاله ثقات[.

وقال البيهقي: وروي عن أيب بكر، وهو عنه صحيح)2(.

)1306-47( ومن اآلثار، روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن علية، 

عن ابن طاوس، قال: أمرين أيب إذا دخلت اخلالء أن أقنع رأيس. قلت: مل أمرك 
بذلك؟ قال: ال أدري)3(.

]رجاله ثقات[.

  الدليل الرابع:

دخول  عند  الرأس  تغطية  الستحباب  التعاليل  من  مجلة  الفقهاء  بعض  ذكر 
اخلالء، فقالوا منها: 

يغطي رأسه حياء من اهلل سبحانه وتعاىل.

ومنها: أنه أمجع ملسام البدن، وأرسع خلروج الفضالت!!

وألنه قد يصل إىل شعره ريح اخلالء فيعلق به)4(. 

املصنف )100/1( رقم 1127.   )1(
سنن البيهقي )96/1(.   )2(

املصنف )101/1( رقم 1135.   )3(
اجلامع الصغري للسيوطي )135/1(، فيض القدير )128/5(.   )4(
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له:  يقال  مرض  يصيبه  احلاجة  قضاء  حال  الرأس  كشف  إن  احلطاب:  وقال 
اللوى يمنع اخلارج!! )1(

والذي صح من هذه التعليالت ما ذكره الصديق ريض اهلل عنه: وهو احلياء من 
اهلل سبحانه وتعاىل.

ولوال ما صح عن الصديق ريض اهلل عنه لقلت: يف استحباب هذا نظر؛ ألن 
وإن  عريان،  وهو  يغتسل  أن  االغتسال  أراد  إذا  لإلنسان  يباح  العورة  وهي  العورة 
كان السرت أفضل، كام فعله موسى عليه الصالة والسالم وأيوب، وهذا ثابت عنهام، 

فكيف بتغطية الرأس.

)1307-48( فقد روى البخاري من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام 
ابن منبه، 

عن أيب هريرة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: كانت بنو إرسائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
ملسو هيلع هللا ىلص يغتسل وحده، فقالوا: واهلل ما يمنع موسى أن يغتسل  إىل بعض، وكان موسى 
معنا إال أنه آدر، فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه عىل حجر، ففر احلجر بثوبه، فخرج 
موسى يف إثره يقول: ثويب يا حجر ثويب يا حجر حتى نظرت بنو إرسائيل إىل موسى، 
فقالوا: واهلل ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه، فطفق باحلجر رضًبا، فقال أبو هريرة: 

واهلل إنه لندب باحلجر ستة أو سبعة رضًبا باحلجر، ورواه مسلم)2(.

)1308-49( وروى البخاري من طريق الرزاق، أخربنا معمر، عن مهام، 

عن أيب هريرة عن النبي × قال: بينام أيوب يغتسل عرياًنا خر عليه رجل جراد 
من ذهب، فجعل حيثي يف ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب أمل أكن أغنيتك عام ترى. قال: بىل 

يا رب، ولكن ال غنى يب عن بركتك)3(.

مواهب اجلليل )142/1(.   )1(
صحيح البخاري )278(، وصحيح مسلم )339(.   )2(

صحيح البخاري )7493(.   )3(
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عنه،  اهلل  ريض  الصديق  بكر  أيب  عن  جاء  ما  االستحباب  يف  يكفي  ذلك  ومع 
سبحانه،  اهلل  عند  ملنزلتهم   × اهلل  رسول  صحابة  عن  يروى  ما  تعظيم  فينبغي 
آحادهم،  من  وهذا  والعلم،  الدين  نرش  يف  وجهادهم   × اهلل  لرسول  وصحبتهم 
فكيف إذا كان هذا عن خليفة رسول اهلل × ومن له سنة متبعة، فال يعظم صحابة 
رسول اهلل إال مؤمن، وال يبغضهم إال زنديق، وال يبعد أن يكون الباعث عىل ذلك 

هو العرف، وليس النص الرشعي، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الباقي يف املخرج من البول هل هو يف حكم اخلارج أو يف حكم الداخل؟ 

q كل فعل توفر سببه عىل عهد النبي ×، ومل يفعله ومل يكن هناك مانع من فعله 
فاملرشوع تركه.

q قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.

]م-598[ سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء االسترباء: 
أي طلب الرباءة من البول وذلك باستخراج ما يف املخرج منه، وهو خاص بالبول 

دون الغائط)1(، وقد اختلف الفقهاء يف حكمه:

فقيل: جيب سلت الذكر، وهو مذهب احلنفية، واملالكية)2(.

قال الدسوقي يف حاشتيه )110/1(: »قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط   )1(
فيكفي يف تفريغ منه اإلحساس بأنه مل يبق يشء مما هو بصدد اخلروج«. اهـ

انظر يف مذهب احلنفية: مراقي الفالح )ص: 17(، حاشية ابن عابدين )344/1(، الدر املختار   )2(
)345/1، 346(، نور اإليضاح )14/1(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 28، 

.)29
 ،)408  ،407/1( واإلكليل  التاج   ،)42 )ص:  الفقهية  القوانني  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   

مواهب اجلليل )182/1(، منح اجلليل )104/1(. 

املبحث التاسع

يف مسح الذكر عند الفراغ من البول
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وقيل: يستحب، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة)1(.

وقيل: خيتلف باختالف األشخاص، فمن كان من طبعه وعادته أنه ال يطهر إال 
باالسترباء فعله، ومن غلب عىل ظنه أنه طهر، استنجى، ولو مل يستربئ، اختاره بعض 

احلنفية)2(. 

وقيل: يكره، اختاره بعض املحققني كابن تيمية)3(، وهو الراجح.

q دليل من قال بوجوب االسترباء بسلت وحنوه:

)1309-50( ما رواه النسائي، قال: أخربنا حممد بن قدامة، قال حدثنا جرير، 
عن منصور، عن جماهد، 

عن ابن عباس قال: مر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحائط من حيطان مكة أو املدينة، فسمع 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، 
ثم قال: بىل كان أحدمها ال يستربئ من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث)4(.

وجه االستدالل:

منه،  املخرج  ما يف  باستفراغ  البول، وذلك  الرباءة من  قالوا: االسترباء: طلب 
كام يقال: براءة الرحم: خلوه من احلمل. فالرباءة من البول: خلو الذكر منه، وذلك 

بسلته.

انظر يف مذهب الشافعية: أسنى املطالب )49/1(، رشح البهجة )141/1(، حاشيتا قليويب   )1(
وعمرية )47/1(، حتفة املحتاج )171/1(، هناية املحتاج )141/1(، حاشية اجلمل )91/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: اإلنصاف )102/1(، مطالب أوىل النهى )72/1(، املبدع )87/1(،   
الفقه )ص: 6(، كشاف  املحرر )9/1(، عمدة  العمدة )150/1(،  الفروع )89/1(، رشح 

القناع )65/1(. 
جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر )67/1(.   )2(

اإلنصاف )102/1(، رشح العمدة )151/1(.   )3(
النسائي )2068(.   )4(
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q وأجيب: 

بأن رواية األكثر: ال يسترت. ويف رواية ملسلم: ال يستنزه، وهي بمعنى: ال يسترت)1(.

يكن  فلم  فعله،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  لنقل  الذكر  سلت  هو  االسترباء:  لوكان  ثم 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يسلت ذكره، وال يتنحنح، وال يميش خطوات قبل االستنجاء، وكل 
ذلك من فعل أهل الوسوسة، ومن تالعب الشيطان ببني آدم، ومل ينقل عن الصحابة 

فعل ذلك، ولو فعلوه لنقل عنهم، واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

إمجاًعا، وعلل  الوضوء  إن االسترباء رشط مطلق يف صحة  قال حممد عليش: 
ورشط  للوضوء،  مناف  فهو  حكاًم،  خارج  املخرج  يف  البول  من  الباقي  بأن  ذلك: 

صحة الوضوء عدم املنايف)2(.

إال  الوضوء  ينقض  اخلارج، وال  ليس يف حكم  الذكر  البول يف  أن  والصحيح 

قلت: رواه البخاري )1378( عن عثامن بن حممد، عن جرير به، بلفظ: )ال يسترت من بوله(.   )1(
ورواه البخاري أيًضا )6055( من طريق عبيدة بن محيد، عن منصور به، بلفظ )ال يسترت من   

البول(.
وطريق منصور، رواه عن جماهد، عن ابن عباس.  

ورواه البخاري )1378( ومسلم )294( من طريق األعمش، عن جماهد، عن طاووس، عن   
ابن عباس، بلفظ: )ال يسترت من بوله(، ويف رواية للبخاري )6055( )ال يسترت من البول(. 

ويف رواية ملسلم )294( من طريق عبد الواحد، عن األعمش به، بلفظ: )ال يستنزه عن البول(.  
قال احلافظ يف الفتح )318/1(: »قوله ال يسترت كذا يف أكثر الروايات.   

ويف رواية ابن عساكر: )يستربىء( بموحدة ساكنة: من االسترباء.  
وملسلم وأيب داود يف حديث األعمش )يستنزه( بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء.   

فعىل رواية األكثر: معنى االستتار: أنه ال جيعل بينه وبني بوله سرتة -يعني: ال  يتحفظ منه-   
فتوافق رواية )ال يستنزه(؛ ألهنا من التنزه: وهو االبعاد. 

وهي  يتوقى.  ال  كان  األعمش:  عن  وكيع،  طريق  من  املستخرج،  يف  نعيم  أيب  عند  وقع  وقد   
مفرسة للمراد«. 

منح اجلليل )104/1(.   )2(
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نقل  بل  منه،  االسترباء  جيب  مل  كذلك  كان  وإذا  ومشاهدته،  الذكر،  من   بخروجه 
ابن تيمية اتفاق العلامء عىل أنه ال جيب إخراج البول الواقف)1(.

الذين  هم  واملالكية  كاحلنفية  االسترباء  بوجوب  قالوا  الذين  أن  والغريب 
يقولون: إن االستنجاء كله ليس بواجب، فلو ترك النجاسة عىل خمرجيه مل جيب عليه 

غسلها، فهال قالوا ذلك يف سلت الذكر.

q دليل من قال بالسني�ة:

)1310-51( ممكن أن يستدل له بام رواه البخاري من طريق عبد اهلل بن أيب قتادة، 

عن أبيه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: إذا رشب أحدكم فال يتنفس يف اإلناء، وإذا 
بال أحدكم فال يمسح ذكره بيمينه، وإذا متسح أحدكم فال يتمسح بيمينه، وأخرجه 

مسلم بنحوه)2(.

فيه  أنه يمسح ذكره بشامله، وال يقصد  بيمينه، مفهومه  فقوله: ال يسمح ذكره 
االستنجاء؛ ألنه قال بعده: وال يتمسح بيمينه.

q دليل من قال: ال يشرع:

  الدليل األول: 

أنه مل يرد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال أرشد إليه، )مج جح مح جخ( ]مريم: 64[.

  الدليل الثاين:

أنه مرض بالصحة، يورث السلس، وما كان كذلك حيرم فعله.

  الدليل الثالث: 

أن ذلك قد ينتهي به إىل الوسواس والعياذ باهلل، والوسواس غلو يف الطهارة وتعد 
وظلم، مع ما حيمل اإلنسان من تفويت للواجبات، وأحياًنا يف الوقوع يف املحرمات.

جمموع الفتاوى )106/21(.   )1(
البخاري )5630(، ومسلم )267(.   )2(
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  الدليل الرابع:

اعتربه ابن تيمية من البدع، قال يف جمموع الفتاوى: »سلت البول بدعة، مل يرشع 
خيرج  والبول  له،  أصل  ال  ضعيف  ذلك  يف  املروي  واحلديث  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ذلك 
بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو كام قيل: كالرضع، إن تركته قر، وإن حلبته در، 
أنه  إليه  خييل  وقد  منه،  خيرج  مل  تركه  ولو  منه،  خيرج  فقد  ذكره  اإلنسان  فتح  وكلام 
خرج منه يشء، ومل خيرج، والبول يكون واقًفا يف رأس اإلحليل ال يقطر، فإذا عرص 
الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع أو غريه خرجت الرطوبة، فهذا أيًضا بدعة، 
وذلك أن البول الواقف ال حيتاج إىل إخراج باتفاق العلامء، ال بحجر وال أصبع، وال 

غري ذلك، بل كلام أخرجه جاء غريه؛ فإنه يرشح دائاًم«)1(. 

q وجه من قال يفعله من حيتاج إليه:

نقل النووي عن إمام احلرمني قوله: »إن املختار أن هذا خيتلف باختالف الناس، 
من  الناس  فمن  خروجه،  خياف  يشء  البول  جمرى  يف  يبق  مل  أنه  يظن  أن  واملقصود 
حيصل له هذا املقصود بأدنى عرص، ومنهم من حيتاج إىل تكراره، ومنهم من حيتاج إىل 
تنحنح، ومنهم من حيتاج إىل ميش خطوات، ومنهم من حيتاج إىل صرب حلظة، ومنهم 

من ال حيتاج إىل يشء من هذا، وينبغي لكل أحد أن ال ينتهي إىل حد الوسوسة«)2(.

قلت: إذا كان البائل حيتاج إىل يشء من ذلك فهذا دليل مرض ال صحة؛ ألنه 
خالف الطبيعة، فينبغي له طلب العالج، واحلمد هلل عىل العافية.

الراجح: أنه ال يرشع له يشء من ذلك لعدم وجود دليل يدل عىل املرشوعية، 
واهلل أعلم.

e e e

جممع الفتاوى )106/21(.   )1(
املجموع )106/2(.   )2(
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تعريف النرت:

املرة،  والنرتة  شدة،  يف  جذبته  َقَتَل:  باب:  من  نرًتا  نرتته  املنري:  املصباح  يف  قال 
واجلمع نرتات، مثل سجدة وسجدات)1(.

ويف اللسان: النَّرْت: اجلذب بجفاء، واستنرت الرجل بوله: اجتذبه واستخرج بقيته 
من الذكر عند االستنجاء )2(.

ومنه نرتين فالن بكالمه: إذا شدده لك وغلظه، واستنرت: طلب النرت، وحرص 
عليه، واهتم به)3(.

e e e

املصباح املنري )ص: 593(.   )1(
اللسان )190/5(.   )2(

الفائق يف غريب احلديث )406/3(.   )3(

املبحث العاشر

يف نرت الذكر 
الفرع األول

يف تعريف النرت
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الباقي يف املخرج من البول هل هو يف حكم اخلارج أو يف حكم الداخل؟ 

q كل فعل توفر سببه عىل عهد النبي ×، ومل يفعله ومل يكن هناك مانع من فعله 
فاملرشوع تركه.

q قال ابن تيمية: نرت  الذكر بدعة.

]م-599[ حكم النرت يرجع إىل حكم االسترباء من البول، فالقائلون بوجوب 
االسترباء كاحلنفية واملالكية يرون أن عىل البائل أن يستربئ من بوله، سواء كان عن 
توقف  فلو  الذكر،  مسح  طريق  عن  أو  خطوات،  امليش  أو  النحنحة  أو  النرت  طريق 
حكم  عن  سابقة  مسألة  يف  تكلمت  وقد  عندهم)1(.  واجًبا  كان  النرت  عىل  االسترباء 

االسترباء بمسح الذكر من أصله إىل رأسه.

انظر مواهب اجلليل )282/1(، حاشية الدسوقي )110/1(، وقال اخلريش يف رشح خمترص   )1(
خليل )147/1(: السلت والنرت واجبان، قال احلطاب: وهو الذي يقتضيه كالم غري واحد من 
أهل املذهب، وانظر حاشية العدوي )219/1(، الفواكه الدواين )133/1(، حاشية الصاوي 

عىل الرشح الصغري )94/1، 95(.  

الفرع الثاني

يف حكم نرت البول
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بينام الشافعية واحلنابلة يرون استحباب النرت)1(.

وقيل: ال يرشع النرت، اختاره ابن تيمية رمحه اهلل)2(.

q دليل من قال: النرت مشروع:

  الدليل األول:

وجوب االسترباء من البول، وقد سبق ذكر األدلة عليه يف مسألة مستقلة. وقد 
متت مناقشة هذه األدلة واجلواب عنها ويزاد: بأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان من أكمل الناس 
طهارة واستتاًرا من البول، فإن كان هذا االسترباء الذي يذكرونه من النرت والنحنحة، 
وامليش، والقيام والقعود الخ إن كان فعله × فأين الدليل عىل أنه فعله؟ وإن مل يفعله 
املعذبني،  القربين  صاحب  حديث  يف  املذكور  البول  من  لالستتار  بياًنا  هذا  يكن  مل 
وفيه: )كان أحدمها ال يسترت من بوله(، فلم يرشد الرشع إال باالستنجاء إما بامء أو 

بأحجار، هذا هو حقيقة االسترباء.

  الدليل الثاين:

قالوا: إن التوقي من البول واالحرتاز منه واجب إمجاًعا، ويف النرت حتقيق لذلك.

q وجياب: 

بأن الذي أوجب االحرتاز من البول والتوقي منه مل يفعله، ولو كان خرًيا لفعله، 
ولو فعله لنقل إلينا.

  الدليل الثالث:

)1311-52( ما رواه أمحد، قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن 

إعانة   ،)171/1( املحتاج  حتفة   ،)47/1( وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)106/2( املجموع   )1(
الطالبني )112/1(، روضة الطالبني )66/1(، رشح زبد بن رسالن )ص: 55(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: اإلنصاف )102/1(، أخرص املخترصات )ص: 90(، رشح العمدة   
)151/1(، املبدع )87/1(، عمدة الفقه )ص: 6(، رشح منتهى اإلرادات )37/1(. 

الفتاوى الكربى )301/5(، ورشح منتهى اإلرادات )37/1(، اإلنصاف )102/1(.   )2(
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عيسى بن يزداد، 

عن أبيه قال: قال رسول اهلل ×: إذا بال أحدكم فلينرت ذكره ثالث مرات)1(.

]ضعيف[)2(.

q دليل من قال ال يشرع النرت:

األدلة التي استدل هبا من يقول: ال يرشع سلت الذكر، يستدل هبا هنا عىل عدم 
مرشوعية النرت، فلو كان النرت مرشوًعا لفعله خري اخللق، ولو فعله لنقل إلينا، هذا مع 

ما فيه من كونه مرًضا للذكر، جالًبا للوسوسة.

يف  والصعود  فوق،  إىل  والطفر  وامليش،  البول  بعد  »التنحنح  تيمية:  ابن  قال 
الذكر بإسالته وغري ذلك كل ذلك بدعة، ليس  السلم، والتعلق يف احلبل، وتفتيش 
بواجب وال مستحب عند أئمة املسلمني، بل وكذلك نرت الذكر بدعة عىل الصحيح، 
مل يرشع ذلك رسول اهلل ×، وكذلك سلت البول بدعة مل يرشع ذلك رسول اهلل ×، 

املسند )347/4(.   )1(
احلديث له علتان:  )2(

األوىل: جهالة عيسى بن يزداد.   
الثاين: كونه مرساًل.  

قال حييى بن معني عن عيسى بن يزداد: ال يعرف. اجلرح والتعديل )291/6(.   
وقال أبو حاتم الرازي: ال يصح حديثه، وليس ألبيه صحبة، ومن الناس من يدخله يف املسند   

عىل املجاز، وهو وأبوه جمهوالن. املرجع السابق.
وقال البخاري: عيسى بن يزداد، عن أبيه، مرسل، ال يصح. التاريخ الكبري )391/6(.  

وذكره ابن حبان يف الثقات )216/5(.  
]ختريج احلديث[.  

داود يف  ابن أيب شيبة )149/1(، وأمحد )347/4( وابن ماجه )326(، وأبو  احلديث رواه   
املراسيل )4( من طريق زمعة بن صالح.

وأخرجه أمحد )347/4(، والعقييل يف الضعفاء )381/3، 382(، والبيهقي )113/1( من   
طريق زكريا بن إسحاق، كالمها عن عيسى بن يزداد به.



105طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

واحلديث املروي يف ذلك ضعيف، ال أصل له، والبول خيرج بطبعه، فإذا فرغ انقطع 
بطبعه، وهو كام قيل: كالرضع إن تركته قر، وإن حلبته در«)1(.

e e e

جمموع الفتاوى )106/21، 107(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q مل يصح ذكر بعد قضاء احلاجة إال قول غفرانك.

]م-600[ استحب الفقهاء أن يقول: إذا خرج من اخلالء غفرانك)1(.

q والدليل عىل هذا: 

)1312-53( ما رواه أمحد، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا إرسائيل، عن 
يوسف بن أيب بردة، عن أبيه قال: 

حدثتني عائشة أن النبي × كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك)2(.

انظر يف مذهب احلنفية: حاشية ابن عابدين )345/1(.  )1(
الدواين  الفواكه   ،)143/1( اخلريش   ،)391/1( واإلكليل  املالكية:التاج  مذهب  يف  وانظر   
)333/2(، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري )106/1(، حاشية الصاوي )90/1(، منح 

اجلليل )99/1(.
وانظر يف مذهب الشافعية: املجموع )90/2(، رشح البهجة - األنصاري- )115/1(، حتفة   

املحتاج )173/1(، هناية املحتاج )143/1(، 
 ،)67/1( القناع  كشاف   ،)117/1( الفروع   ،)110/1( املغني  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
العمدة  رشح   ،)7 )ص:  الطالب  دليل   ،)82/1( املبدع   ،)65/1( النهى  أويل  مطالب 

)139/1(، حاشية الطحطاوي )ص: 36(. 
املسند )155/6(.   )2(

املبحث احلادي عشر

يف حكم قول غفرانك بعد اخلروج من اخلالء
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]حديث حسن[)1(.

يف إسناده يوسف بن أيب بردة،   )1(
ذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )226/9(.  

وذكره ابن حبان يف الثقات. )638/7(.  
وقال العجيل: كويف ثقة. معرفة الثقات )375/2(.  

وقال الذهبي: ثقة. الكاشف )6427(.  
يف  بيانه  سيأيت  كام  صحيحيهام،  يف  خرجاه  حيث  خزيمة،  وابن  حبان،  ابن  حديثه  صحح  كام   

ختريج احلديث.
وقال احلاكم: هذا حديث صحيح، يوسف بن أيب بردة من ثقات آل أيب موسى، ومل نجد أحًدا   

يطعن فيه، وقد ذكر سامع أبيه من عائشة.
الرتمذي )12/1(، ونيل  أبا حاتم صحح حديثه هذا. سنن  أن  الشوكاين وأمحد شاكر  وذكر   

األوطار )88/1(.
واملوجود يف العلل )43/1( قال ابن أيب حاتم: »سمعت أيب يقول: أصح حديث يف هذا الباب   

حديث عائشة، يعني: حديث إرسائيل، عن يوسف بن أيب بردة، عن أبيه، عن عائشة«. اهـ
فإن كان الشوكاين وأمحد شاكر أخذا ذلك من هذه العبارة، فهي ليست رصحية يف التصحيح؛   
ألن قوله: أصح حديث يف هذا الباب، ال يلزم منها تصحيح احلديث، إال أن يكون للشيخ أمحد 

شاكر والشوكاين مصدر آخر غري هذا.
املتابعة، والذي يظهر يل والعلم عند اهلل أن يوسف أرفع  التقريب: مقبول، يقصد برشط  ويف   
من حكم احلافظ، وحديثه إن مل يكن من قبيل احلديث الصحيح، فهو من قبيل احلديث احلسن 

لذاته، واهلل أعلم. 
]ختريج احلديث[  

رشح  يف  والبغوي   ،)42( اجلارود  وابن   )30( داود  وأبو   ،)155/6( أمحد  أخرجه  احلديث   
السنة )188( من طريق هاشم بن القاسم.

وأخرجه ابن أيب شيبة )11/1( وابن خزيمة )90(، والبيهقي يف السنن )97/1( من طريق   
حييى بن أيب بكري.

التاريخ الكبري )386/8( والرتمذي )7( والدارمي )680( من طريق  وأخرجه البخاري يف   
مالك بن إسامعيل.

وأخرجه احلاكم )158/1(، والبيهقي يف السنن )97/1( من طريق عبيد اهلل بن موسى.  
وأخرجه البيهقي )97/1( من طريق طلق بن غنام وأيب النرض. كلهم رووه عن إرسائيل، عن   

يوسف بن أيب بردة به.
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]م-601[ ذكر النووي وجهني: 

الوجه األول: أنه استغفر من ترك ذكر اهلل تعاىل، حال لبثه عىل اخلالء، وكان ال 
هيجر ذكر اهلل تعاىل إال عند احلاجة)1(.

غري  ذلك  يف  حممود  فهو  اهلل،  بأمر  اهلل  ذكر  عن  امتنع  بأنه  بعضهم:  تعقبه  وقد 
مذموم، ومن فعل فعاًل حمموًدا كان املناسب له الشكر، وليس االستغفار.

وممكن أن يقال: إن املرأة ناقصة عن الرجل يف دينها، وقد فرسه النبي × بأهنا إذا 
حاضت مل تصل ومل تصم، مع أهنا تركت الصالة اتباًعا للرشع، وهي حممودة يف تركها 
تثاب عىل  املرأة ال  أن  للذم. والذي يرتجح يل  للصالة، ولو فعلت لكانت مستحقة 
تركها للصالة؛ ألهنا ليست مكلفة يف الصالة حال حيضها، ثم تركت الصالة لوجود 
عذر، وإنام هي ليست خماطبة بالصالة حال احليض، بخالف من كان من عادته فعل 
يشء، وكان خماطًبا به مطلوًبا منه فعله، ثم تركه لعذر، فإنه يكتب له، وقد بحثت هذه  

املسألة يف كتايب احليض والنفاس، وذكرت أقوال أهل العلم فيها، واهلل أعلم.

الوجه الثاين:

قال النووي: »إنه استغفر خوًفا من تقصريه يف شكر نعمة اهلل تعاىل التي أنعمها 

املجموع )90/2(.   )1(

مبحث  

مناسبة طلب املغفرة بعد قضاء احلاجة
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عليه، فقد أطعمه، ثم هضمه، ثم سهل خروجه، فرأى شكره قارًصا عن بلوغ هذه 
النعمة، فتداركه باالستغفار«)1(.

النعيم، ومتام ذلك بخروجه، فقد  ببعيد، فإذا كان أكل الطعام من  وهذا ليس 
قال تعاىل: )ہ ھ ھ ھ ھ( ]التكاثر: 8[. فناسب أن يطلب املغفرة، 

واهلل أعلم. 

الوجه الثالث: 

ويؤذيه  البدن  يثقل  النجو  أن  أعلم-  -واهلل  الرس  من  هذا  »يف  القيم:  ابن  قال 
باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهام مؤذيان مرضان بالبدن 
والقلب، فحمد اهلل عند خروجه عىل خالصه من هذا املؤذي لبدنه، وسأل أن خيلصه 
خيطر  ما  فوق  وأدعيته  كلامته  وأرسار  وخيففه،  منه،  قلبه  ويريح  اآلخر،  املؤذي  من 

بالبال«)2(. 

اهلل  الذنوب، فسأل  املعنوي: وهو  األذى  تذكر  بذهاب األذى احليس،  فيكون 
املغفرة.

الوجه الرابع: 

يذكره بعض الفقهاء، وليس له أصل.

قال اخلريش: »ملا كان خروج األخبثني بسبب خطيئة آدم، وخمالفة األمر حيث 
جعل مكثه يف األرض، وما تنال ذريته فيها عظة للعباد، وتذكرة ملا تؤول إليه املعايص، 
فقد روي: أنه حني وجد من نفسه ريح الغائط، قال: أي رب، ما هذا؟ فقال تعاىل: 
هذا ريح خطيئتك، فكان نبينا ×، يقول: حني خروجه من اخلالء: غفرانك، التفاًتا 

إىل هذا األصل، وتذكرًيا ألمته هبذه العظة«)3(.

املصدر السابق.   )1(
إغاثة اللهفان )58/1، 59(.   )2(

اخلريش )143/1(.   )3(
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وال يبعد أن يكون هذا التعليل من اإلرسائيليات، خاصة أن النصارى هم الذين 
يرون أن بني آدم حيملون خطيئة أبيهم، فيحتاجون إىل االستغفار عن ذنب مل يعملوه، 

واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي: 

q مل يصح ذكر بعد قضاء احلاجة إال قول غفرانك.

]م-602[ استحب الفقهاء أن يقول بعد خروجه من اخلالء: احلمد هلل الذي 
أذهب عني األذى وعافاين)1(.

q دليل االستحباب: 

  الدليل األول: 

)1313-54( ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الرمحن املحاريب، عن إسامعيل 
ابن مسلم، عن احلسن وقتادة، 

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )256/1(، درر احلكام رشح غرر األحكام )50/1(.  )1(
القوانني   ،)106/1( الكبري  الرشح   ،)270/1( اجلليل  مواهب  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   

الفقهية )ص: 29(، الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 24(، منح اجلليل )99/1(.
للرشبيني  اإلقناع   ،)112/1( الطالبني  إعانة   ،)26/1( املهذب  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   

)59/1(، روضة الطالبني )66/1(، رشح زبد بن رسالن )54/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: دليل الطالب )ص: 7(، الفروع )87/1(، املحرر )9/1(، الكايف يف   

فقه أمحد )49/1(، واملبدع )82/1(، كشاف القناع )67/1(. 

املبحث الثاني عشر

يف حكم احلمد بعد اخلروج من اخلالء
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عن أنس بن مالك قال كان النبي × إذا خرج من اخلالء قال: احلمد هلل الذي 
أذهب عني األذى وعافاين)1(.

]إسناده ضعيف[)2(.

  الدليل الثاين:

)1314-55( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليامن ووكيع، عن 
سفيان، عن منصور، عن أيب عيل، 

األذى  عني  أذهب  الذي  هلل  احلمد  اخلالء:  من  خرج  إذا  يقول  كان  ذر  أبا  أن 
وعافاين)3(.

]موقوف، وإسناده ضعيف[)4(.

سنن ابن ماجه )301(.   )1(
فيه علتان:   )2(

األوىل: إسامعيل بن مسلم املكي، متفق عىل ضعفه، قاله يف الزوائد.  
الكبري  التاريخ  مهدي.  وابن  حييى  وتركه  عنه،  روى  وربام  املبارك،  ابن  تركه  البخاري:  وقال   

.)372/1(
العلة الثانية: عنعنة عبد الرمحن املحاريب، وهو مدلس.  

املصنف )12/1( رقم 10.   )3(
فيه أبو عيل األزدي، اسمه: عبيد بن عيل، ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبري )455/5(.  )4(

ويف التقريب: مقبول، وباقي رجال إسناده ثقات.  
وقد رواه املزي يف التحفة )195/9( من طريق ابن مهدي وحممد بن برش، كالمها عن سفيان به.  

ورواه شعبة، واختلف عليه فيه:  
فرواه النسائي يف اليوم والليلة كام يف حتفة األرشاف )194/9، 195( من طريق حييى بن بكري،   
إذا خرج من اخلالء قال:   × النبي  الفيض، عن أيب ذر كان  عن شعبة، عن منصور، عن أيب 

احلمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاين.
وخالف حييى من هو أوثق منه ال سيام يف شعبة، فرواه حممد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور،   

قال: سمعت رجاًل يرفع احلديث إىل أيب ذر قوله. نقاًل من التحفة.
وحممد بن جعفر من أثبت الناس يف شعبة.  

ويف العلل البن أيب حاتم )27/1( رواه شعبة، عن منصور، عن الفيض بن أيب حثمة، عن أيب ذر.=  
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  الدليل الثالث:

)1315-56( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن جبري، عن الضحاك، 
قال: كان حذيفة إذا خرج من اخلالء قال: احلمد هلل... وذكر احلديث)1(.

]ضعيف جًدا[)2(.

فصار شعبة تارة يرويه عن منصور عن أيب الفيض، وقيل: الفيض بن أيب حثمة.  =
وتارة يروية عن منصور، عن رجل يرفع احلديث إىل أيب ذر.  

ويرويه سفيان، عن منصور، عن أيب عيل األزدي: واسمه عبيد بن عيل.  
جاء يف العلل البن أيب حاتم )27/1( »سألت أيب عن حديث رواه شعبة، عن منصور، عن   
عافاين  الذي  هلل  احلمد  قال:  اخلالء  من  خرج  إذا  كان  أنه  ذر،  أيب  عن  حثمة،  أيب  بن  الفيض 

وأذهب عني األذى.
فقال أبو زرعة: وهم شعبة يف هذا احلديث، ورواه الثوري فقال: عن منصور، عن أيب عيل عبيد   
ابن عيل، عن أيب ذر، وهذا هو الصحيح وكان أكثر وهم شعبة يف أسامء الرجال. وقال أيب: كذا 
قال سفيان، وكذا قال شعبة، واهلل أعلم أهيام الصحيح، والثوري أحفظ، وشعبة ربام أخطأ يف 

أسامء الرجال، وال يدرى هذا منه أم ال؟«. اهـ
وقال الدارقطني يف العلل )235/6(: »يرويه شعبة واختلف عنه، فرواه عبد اهلل بن أيب جعفر   
الرازي، عن شعبة، عن منصور، عن أيب الفيض، عن سهل بن أيب حثمة وأيب ذر، عن النبي ×، 
وليس هذا القول بمحفوظ، وغريه يرويه عن شعبة، عن منصور، عن رجل يقال له الفيض، عن 

ابن أيب حثمة، عن أيب ذر موقوًفا، وهو أصح«.
أبا عيل األزدي، مع كوهنا موقوفة عىل أيب ذر.  فإن رجحنا رواية سفيان، كانت علة احلديث   
وإن رجحنا رواية شعبة، فإن شعبة قد اختلف عليه يف اإلسناد اختالًفا يرد حديثه،  وقد رجح 

الدارقطني الرواية املوقوفة، واهلل أعلم.
مصنف ابن أيب شيبة )12/1( رقم 11.   )1(

يف إسناده جويرب بن سعيد،   )2(
قال فيه حييى بن معني: ليس بيشء، ضعيف ما أقربه من عبيدة الضبي وحممد بن سامل وجابر   

اجلعفي. اجلرح والتعديل )540/2(. 
وقال ابن أيب حاتم: سمعت أيب وأبا زرعة يقوالن: جويرب بن سعيد كان خراسانًيا ليس بالقوي.   
املرجع السابق.                   =
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  الدليل الرابع:

)1316-57( روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا 
هريم، عن ليث، عن املنهال بن عمرو، قال: 

األذى  عني  أماط  الذي  هلل  احلمد  قال:  اخلالء  من  خرج  إذا  الدرداء  أبو  كان 
وعافاين)1(.

]ضعيف[)2(.

فصار احلديث يروى من حديث أنس مرفوًعا، وهو ضعيف، ومن حديث أيب ذر، 
والصواب موقوف من قوله، وفيه ضعف، وعن حذيفة، وهو ضعيف جًدا، وعن أيب 

الدرداء موقوًفا عليه، وهو ضعيف، وعليه فال يثبت يف الباب يشء، واهلل أعلم.

قال أبو حاتم الرازي: »أصح حديث يف هذا الباب -يعني يف باب الدعاء عند 
اخلروج من اخلالء- حديث عائشة«)3(. اهـ والذي فيه قول: غفرانك- وسبق الكالم 

عليه.

قال فيه النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )140(.  =
وقال يف موضع آخر: ليس بثقة. هتذيب التهذيب )106/2(.   

وقال الدارقطني وعيل بن اجلنيد: مرتوك. الكامل )122/2(، ميزان االعتدال )ت1595(.  
وقال ابن عدي: والضعف عىل حديثه ورواياته بني. الكامل )121/2، 122(.  

وقال عبد اهلل بن عيل بن املديني: سألته -يعني أباه- عن جويرب فضعفه جًدا. هتذيب التهذيب   
.)106/2(

وقال احلاكم أبو أمحد: ذاهب احلديث. املرجع السابق.   
وقال احلاكم أبو عبد اهلل: أنا أبرأ إىل اهلل من عهدته. املرجع السابق.  

ويف التقريب: ضعيف جًدا.  
املصنف )12/1( رقم 13.   )1(

فيه ليث بن أيب سليم، وهو ضعيف قد تغري، كام أن املنهال بن عمرو مل يدرك أبا الدرداء.   )2(
العلل البن أيب حاتم )43/1(.  )3(
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وقال الرتمذي: ال نعرف يف هذا الباب إال حديث عائشة )1(.

وضعف احلديث النووي يف اخلالصة)2(.

وقال يف مصباح الزجاجة: هذا حديث ضعيف  وال يصح فيه هبذا اللفظ عن 
النبي × يشء)3(.

e e e

سنن الرتمذي )7(.   )1(
اخلالصة )171/1(.  )2(

مصباح الزجاجة )44/1(.   )3(
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q يرشع تنظيف اليد باملطهرات بعد إزالة النجاسة هبا. 

]م-603[ يستحب له أن يدلك يده يف األرض أو بغريها من املطهرات بعد غسل 
دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

وقيل: جيب غسلها، وهو قول يف مذهب احلنفية)2(.

حاشية   ،)345/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)253/1( الرائق  البحر  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
اهلندية )6/1(، درر احلكام رشح غرر  الفتاوى  الفالح )ص: 31(،  الطحطاوي عىل مراقي 
قبل  اليد  غسل  أيًضا  استحبوا  احلنفية  إن  بل   ،)20/1( الصنائع  بدائع   ،)50/1( األحكام 

االستنجاء كام استحبوه بعد االستنجاء، انظر اإلحاالت السابقة.
الفواكه  التاج واإلكليل )269/1(،  املالكية: حاشية الدسوقي )105/1(،  وانظر يف مذهب   

الدواين )132/1(، مواهب اجلليل )269/1(. 
قال يف الرشح الصغري )96/1(: »وندب بعد فراغه من االستنجاء أن يغسل يده التي القى هبا   

األذى حال االستنجاء برتاب ونحوه، كأشنان وغاسول وصابون«. اهـ
ويف مذهب الشافعية، قال النووي يف املجموع )129/2(: »السنة أن يدلك يده باألرض بعد   

غسل الدبر، ذكره البغوي والروياين وآخرون ...«. إلخ كالمه رمحه اهلل.
املحتاج  مغني   ،)53 )ص:  رسالن  ابن  زبد  رشح   ،)184/1( الرشواين  حوايش  وانظر   

)46/1(، أسنى املطالب )53/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: رشح العمدة )94/1(، كشاف القناع )66/1(، املغني )103/1(،   

مطالب أويل النهى )73/1(. 
قال يف حاشية ابن عابدين )345/1(: »قيل: جيب غسلها -يعني اليد- ألهنا تتنجس باالستنجاء،   )2(

وقيل: يسن وهذا هو الصحيح«. اهـ 

الفصل الثالث عشر

يف حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره
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وهل يشرتط ذهاب الرائحة، عىل قولني يف مذهب احلنفية)1(.

q دليل االستحباب:

  الدليل األول:

)1317-58( ما رواه البخاري من طريق سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن 
ابن عباس، 

عن ميمونة أن النبي × اغتسل من اجلنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك هبا احلائط 
ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصالة فلام فرغ من غسله غسل رجليه)2(.

ثم  بشامله،  فرجه، وغسله  أفرغ هبا عىل  اإلناء،  يده يف  أدخل  ثم  ولفظ مسلم: 
رضب بشامله األرض فدلكها دلًكا شديًدا، ثم توضأ وضوءه للصالة)3(.

  الدليل الثاين:

عن  رشيك،  أخربنا  قال:  حجاج،  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )59-1318(
إبراهيم بن جرير، عن أيب زرعة، 

عن أيب هريرة قال: كان النبي × إذا دخل اخلالء دعا بامء، فاستنجى، ثم مسح 
بيده عىل األرض ثم توضأ)4(.

جاء يف حاشية ابن عابدين )345/1(: »قال يف الرساج: وهل يشرتط فيه ذهاب الرائحة؟ قال   )1(
بعضهم: نعم. فعىل هذا ال يقدر باملرات، بل يستعمل املاء حتى تذهب العني والرائحة. وقال 

بعضهم: ال يشرتط، بل يستعمل حتى يغلب عىل ظنه أنه قد طهر، وقدروه بالثالث«. اهـ 
والظاهر أن الفرق بني القولني: أنه عىل األول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة،  

وعىل الثاين ال يلزمه بل يكفي غلبة الظن«. اهـ نقاًل من حاشية ابن عابدين.   
وقال يف حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 31(: »يغسل حتى يقطع الرائحة الكرهية:   
أي عن املحل وعن أصبعه التي استنجى هبا؛ ألن الرائحة أثر النجاسة، فال طهارة مع بقائها، 

والناس عنه غافلون«. اهـ
صحيح البخاري )260(.   )2(

صحيح مسلم )317(.   )3(
املسند )454/2(.   )4(
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]ضعيف[)1(.

والدليل األول كاف يف االستدالل، وهذا األدب ظاهر أثًرا ونظًرا، وهو شاهد 
عىل أن الدين اإلسالمي وهلل احلمد مل يرتك صغرية وال كبرية مما قد حيتاجها اإلنسان 

 ،)50( والنسائي   ،)358( ماجه  وابن   ،)45( داود  وأبو   )213/2( أمحد  أخرجه  احلديث   )1( 
وابن حبان )1405( والبيهقي )106،107/1( من طريق رشيك، عن إبراهيم بن جرير به. 

واختلف عىل إبراهيم بن جرير:   
فرواه رشيك، عن إبراهيم بن جرير، عن أيب زرعة، عن أيب هريرة كام سبق.  

ورواه أبان بن عبد اهلل البجيل، واختلف عليه:   
فرواه الدارمي )679( عن حممد بن يوسف.  
والنسائي )51( من طريق شعيب بن حرب.  

وابن ماجه )359( وابن خزيمة )89( من طريق أيب نعيم.  
عن  أبان،  عن  أربعتهم  الكويف،  عثامن  أيب  اهلل  عبد  بن  حممد  طريق  من   )107/1( والبيهقي   
إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير، فجعله أبان من مسند جرير، ولفظه: كنت مع النبي ×، فأتى 
اخلالء، فقىض احلاجة، ثم قال: يا جرير هات طهوًرا، فأتيته باملاء، فاستنجى باملاء، وقال بيده، 

فدلك هبا األرض. قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث رشيك.
وإبراهيم بن جرير مل يسمع من أبيه، فهو منقطع.   

وخالفهم مجاعة:  
فرواه حممد بن عبد اهلل بن الزبري كام يف مسند أمحد )358/2( والبيهقي )107/1(.  

وأبو داود الطياليس كام يف مسند أيب يعىل )6136(.  
وحممد بن يوسف كام يف سنن الدارمي )678(. ثالثتهم رووه عن أبان، عن موىل أليب هريرة،   

عن أيب هريرة بنحوه.
وموىل أيب هريرة هذا مل أعرفه، وقد جاء يف سند البيهقي، قال: وأظنه قال: أبو وهب. اهـ  

سعيد،  بن  محيد  سوى  عنه  الرواة  يف  يذكر  ومل   )751( الكنى  يف  البخاري  ذكره  وهب  وأبو   
وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيًئا.

فهذا االختالف عىل أبان مما يضعف روايته، فإن رجحنا رواية رشيك، فإنه هو علة احلديث؛   
ألنه يسء احلفظ.

وإن رجحنا رواية أبان بن عبد اهلل فإن فيه ضعًفا، فهو من مسند جرير فيه انقطاع، ومن مسند   
أيب هريرة فيه رجل جمهول، فاحلديث ضعيف عىل أية حال، واهلل أعلم.
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إال وقد أرشد إليها، فأين هذا من الديانات التي تدين بالقذارة والنجاسة، وصدق 
اهلل )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]األنعام: 38[.

وخري اهلدي هدي حممد ×، فال جتد خرًيا يف أي نحلة أو ملة إال وجتد يف هذه 
)چ چ چ ڇ  فلله احلمد عىل إكامل دينه،  الرشيعة ما هو أكمل وأتم، 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]املائدة: 3[.
رضينا باهلل ربا، وباإلسالم دينًا وبمحمد × نبًيا.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف العادات اإلباحة.

q األفعال اجلبلية من الرسول × عىل اإلباحة. 

q البول واقًفا جائز إذا أمن التلوث والناظر. 

]م-604[ اختلف الفقهاء يف البول، واإلنسان قائم: 

عن  ورواية  والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  عذر،  غري  من  يكره  فقيل: 
أمحد)3(.

مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية   ،)256/1( الرائق  البحر   ،)344/1( عابدين  ابن  حاشية   )1(
الفالح )ص: 35(، الفتاوى اهلندية )379/5(، بريقة حممودية )116/4(. 

قال يف املهذب )26/1(: »ويكره أن يبول قائاًم من غري عذر«. اهـ   )2(
للعذر، هذا  تنزيه، وال يكره  قائاًم بال عذر كراهة  البول  وقال يف املجموع )100/2(: »يكره   

مذهبنا«. اهـ
وانظر إعانة الطالبني )112/1(، اإلقناع للرشبيني )58/1(، روضة الطالبني )66/1(، أسنى   

املطالب )49/1(. 
اإلنصاف )99/1(.   )3(

املبحث الرابع عشر 

يف حكم البول واقًفا
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وقيل: ال بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص املدونة)1(، واملشهور من 
مذهب احلنابلة)2(.

واستحب بعض املالكية البول جالًسا، وهو نص خليل يف خمترصه)3(، وال يلزم 
من ترك املستحب الوقوع يف املكروه.

فإن كان البول واقًفا من عذر جاز باالتفاق)4(.

q دليل من قال: ال بأس بالبول قائاًم: 

  الدليل األول:

مل يأت هني من الشارع عن البول واقًفا، واألصل اإلباحة حتى يأيت دليل يدل 
عىل املنع.

  الدليل الثاين:

عن  شعبة،  حدثنا  قال:  آدم،  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما   )60-1319(

قال يف املدونة )131/1(: وقال مالك يف الرجل يبول قائام قال: إن كان يف موضع رمل أو ما   )1(
أشبه ذلك ال يتطاير عليه منه يشء فال بأس بذلك، وإن كان يف موضع صفا يتطاير عليه فأكره 

له ذلك، وليبل جالًسا. 
قال يف الفروع )117/1(: وال يكره البول قائاًم وفاًقا ملالك. اهـ وانظر اإلنصاف )99/1(، رشح   )2(

العمدة )147/1(، كشاف القناع )65/1(، دليل الطالب )ص: 7(، منار السبيل )26/1(.
قال يف خمترصه )ص:14(: ندب لقايض احلاجة جلوس. اهـ   )3(

ومقتىض ذلك أنه ال يكره؛ ألنه ال يلزم من ترك املستحب الوقوع يف املكروه، وهذا ما رصح به   
اخلريش )141/1( قال: وجيوز له القيام إذا أمن االطالع. 

ونص عليه الباجي يف املنتقى حيث أجاز البول واقًفا، وقال عن اجللوس بأنه أفضل، قال يف   
املنتقى )129/1(: البول عىل قدر املوضع الذي يبال فيه، فإن كان موضًعا طاهًرا دمًثا لينًا يؤمن 
فيه تطاير البول عىل البائل جاز أن يبال فيه قائاًم؛ ألن البائل حينئذ يأمن تطاير البول عليه، وجيوز 
أن يبول قاعًدا؛ ألنه يأمن عىل ثوبه من املوضع. والبول قاعدا أفضل وأوىل؛ ألنه أسرت للبائل. 

اهـ وانظر التاج واإلكليل )385/1-387(، حاشية الدسوقي )104/1(.
مل أقف عىل أحد منع البول قائاًم لعذر، فهذا الشافعية واحلنفية كرهوا البول قائاًم وقيدوا الكراهة   )4(

من غري عذر، انظر ما تقدم من مراجعهم. 
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األعمش، عن أيب وائل، 

بامء  بامء، فجئته  ثم دعا  قائاًم،  فبال  قوم،  × سباطة  النبي  أتى  قال  عن حذيفة 
فتوضأ)1(.

  الدليل الثالث:

)1320-61( ما رواه أمحد، قال: أيب ثنا عفان، ثنا محاد بن سلمة، أنا عاصم بن 
هبدلة ومحاد، عن أيب وائل، 

عن املغرية بن شعبة أن رسول اهلل × أتى عىل سباطة بني فالن، فبال قائاًم. قال 
محاد بن أيب سليامن: ففحج رجليه)2(.

املغرية وهم،  ]املحفوظ حديث أيب وائل، عن حذيفة، وحديث أيب وائل عن 
واهلل أعلم[)3(.

صحيح البخاري )224( ومسلم )273( وزاد: ومسح عىل خفيه.   )1(
املسند )246/4(.   )2(

احلديث رواه عاصم بن هبدلة ومحاد بن أيب سليامن، عن أيب وائل عن املغرية.  )3(
وخالفهام األعمش ومنصور، والشعبي فرووه عن أيب وائل، عن حذيفة، وهو الصواب.  

قال الرتمذي يف سننه )20/1(: حديث أيب وائل عن حذيفة أصح.  
رواه  وقال:  وائل،  أيب  عىل  فيه  ومها  ومحاًدا  عاصاًم  إن   )95/7( العلل  يف  الدارقطني  وقال   

األعمش ومنصور، عن أيب وائل، عن حذيفة، عن النبي ×، وهو الصواب. اهـ
وكذا قال البيهقي يف سننه الكربى )101/1(.  

وقال ابن حجر يف الفتح )329/1(: قال الرتمذي: »حديث أيب وائل، عن حذيفة أصح -يعني   
من حديثه عن املغرية- وهو كام قال، وإن جنح ابن خزيمة إىل تصحيح الروايتني، لكون محاد 
بن أيب سليامن وافق عاصاًم عىل قوله: عن املغرية، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهام، فيصح 
القوالن مًعا، لكن من حيث الرتجيح؛ رواية األعمش ومنصور أصح من رواية عاصم ومحاد، 

لكوهنام يف حفظهام مقال«. اهـ 
قلت: حديث حذيفة يف الصحيحني، وسبق خترجيه.  

]ختريج احلديث[.  
احلديث أخرجه أمحد كام يف إسناد الباب عن عفان.                 =  
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  الدليل الرابع: 

)1321-62( من اآلثار، ما رواه ابن أيب شيبة، عن ابن إدريس، عن األعمش، 
عن أيب ظبيان، قال: 

رأيت علًيا بال قائاًم، ثم توضأ، ومسح عىل نعليه،  ثم أقام املؤذن، فخلعهام)1(.

]رجاله ثقات[)2(.

وأخرجه عبد بن محيد كام يف املنتخب )396(، وابن خزيمة )63( عن يونس بن حممد   =
موسى،  بن  وأسد  منهال  بن  حجاج  طريق  من   966 رقم   )405/20( الكبري  يف  والطرباين   

أربعتهم، عن محاد بن سلمة به.
الكبري  يف  والطرباين   )101/1( الكربى  السنن  يف  والبيهقي   )306( ماجه  ابن  وأخرجه   

)406/20( رقم 969، من طريق شعبة.
وأخرجه عبد بن محيد )399( والبزار يف البحر الزخار )2891( من طريق أيب بكر بن عياش.  
والطرباين يف الكبري )405/20( رقم 966 من طريق أيب بكر بن أيب شيبة، ثالثتهم عن عاصم به.  

املصنف )173/1(.    )1(
والنسائي  معني  ابن  وثقه  وقد  اجلامعة،  رجال  من  جندب،  بن  حصني  اسمه:  ظبيان  أبو   )2( 

وأبو زرعة، والدارقطني وغريهم. 
ورواه عبد الرزاق )784( عن الثوري، عن األعمش به.   

وأخرجه البيهقي )288/1( من طريق ابن نمري، عن األعمش به مطواًل، ولفظه: رأيت عيل بن   
أيب طالب بالرحبة بال قائاًم حتى أرغى، فأتى بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق، ومتضمض، 
وغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه، ثم أخذ كًفا من ماء، فوضعه عىل رأسه حتى رأيت املاء 
ينحدر عىل حليته، ثم مسح عىل نعليه، ثم أقيمت الصالة، فخلع نعليه، ثم تقدم، فأم الناس. قال 
ابن نمري: قال األعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخربين، فرأيت أبا ظبيان 

قائاًم يف الكناسة، فقلت: هذا أبو ظبيان، فأتاه، فسأله عن احلديث. 
ورواه عبد الرزاق )783( من طريق يزيد بن أيب زياد، عن أيب ظبيان به.  

وسئل  عيل.  من  سامع  له  يثبت  »ال  التهذيب:  يف  قال  عيل،  من  ظبيان  أيب  سامع  يف  واختلف   
الدارقطني: ألقي أبو ظبيان علًيا؟ قال: نعم«. اهـ 

وهنا أبو ظبيان يقول: رأيت علًيا. وقال احلافظ يف التهذيب )226(: »قد ثبت عن عمر وعيل   
وزيد بن ثابت وغريهم أهنم بالوا قياًما، وهو دال عىل اجلواز من غري كراهة إذا أمن الرشاش، 

واهلل أعلم، ومل يثبت يف النهي عنه يشء«. اهـ
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  الدليل اخلامس:

إدريس، عن األعمش،  ابن  ابن أيب شيبة، قال: حدثنا  )1322-63( ما رواه 
عن زيد، قال: رأيت عمر بال قائاًم.

]صحيح[)1(.

q دليل من قال يكره البول قائًما:

)1323-64( ما رواه أمحد، قال: وكيع، عن سفيان، عن املقدام بن رشيح بن 
هانئ، عن أبيه، 

قالت عائشة: من حدثك أن رسول اهلل × بال قائاًم فال تصدقه، ما بال رسول 
اهلل × قائاًم منذ أنزل عليه القرآن)2(.

]صحيح[)3(.

فقالوا: إن قول عائشة هذا ناسخ حلديث حذيفة.

q وأجيب عنه:

قال احلافظ: »الصواب أنه غري منسوخ، واجلواب عن حديث عائشة أنه مستند 

املصنف )115/1( ورجاله ثقات.   )1(
املسند )192/6(.   )2(

احلديث رواه أمحد أيًضا )213/6(، وإسحاق بن راهوية يف مسنده )1570( عن وكيع،  )3(
وأخرجه أمحد )213/6( عن عبد الرمحن بن مهدي.  

وأخرجه أبو عوانة يف مسنده )198/1( من طريق قبيصة.  
وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )267/4( واحلاكم يف املستدرك )644( والبيهقي يف   

سننه الكربى )101/1( من طريق أيب نعيم، أربعتهم عن سفيان به.
وأخرجه احلاكم )660( والبيهقي )101/1، 102( من طريق إرسائيل، عن املقدام به.  

وأخرجه الطياليس )1515(، وابن أيب شيبة )116/1(، والرتمذي )12(، والنسائي )29(،   
وابن ماجه )307( من طريق رشيك، عن املقدام به. ورشيك يسء احلفظ، لكنه قد توبع.

وزعم أبو عوانة يف مسنده )198/1( أن هذا احلديث ناسخ حلديث حذيفة ريض اهلل عنه!!  
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فلم تطلع هي  البيوت  البيوت، وأما يف غري  منه يف  ما وقع  إىل علمها، فيحمل عىل 
باملدينة،  كان  ذلك  أن  بينا  وقد  الصحابة،  كبار  من  وهو  حذيفة،  حفظه  وقد  عليه، 

فتضمن الرد عىل ما نفته من أن ذلك مل يقع بعد نزول القرآن«)1(.

  الدليل الثاين:

)1324-65( ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا حممد بن حييى، ثنا عبد الرزاق، ثنا 
ابن جريج، عن عبد الكريم بن أيب أمية، عن نافع، 

عن ابن عمر، عن عمر قال: رآين رسول اهلل × وأنا أبول قائاًم، فقال: يا عمر 
ال تبل قائاًم، فام بلت قائاًم بعد)2(.

]إسناده ضعيف جًدا، ومتنه منكر[)3(.

فتح الباري )ح 226(.   )1(
سنن ابن ماجه )308(.   )2(

يف إسناده عبد الكربم بن أيب أمية، وهو مرتوك، وقد خالف فيه عبيد اهلل بن عمر، فقد رواه عن   )3(
نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ما بلت قائاًم منذ أسلمت، 

وهذا إسناد يف غاية الصحة، إال أنه موقوف عىل عمر، أخرجه ابن أيب شيبة )116/1( حدثنا   
ابن إدريس وابن نمري، عن عبيد اهلل بن عمر به. 

قال الرتمذي )12(: وإنام رفع هذا احلديث عبد الكريم بن أيب املخارق، وهو ضعيف عند أهل   
احلديث، ضعفه أيوب السختياين، وتكلم فيه، وروى عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، فذكر حديث 

ابن أيب شيبة املوقوف، وقال: وهذا أصح.
وأخرجه أبو عوانة )25/4( من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به، وفيه زيادة النهي عن   

احللف بغري اهلل.
الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)661( واحلاكم   ،)340/5( الكامل  يف  عدي  ابن  وأخرجه   

)102/1( من طريق عبد الرزاق به.
واختلف عىل ابن جريج، فرواه عبد الرزاق، عنه، عن عبد الكريم بن أيب املخارق، عن نافع،   

عن ابن عمر، عن عمر مرفوًعا.
وأخرجه ابن حبان )1423( من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن نافع به، فأسقط   
من إسناده عبد الكريم بن أيب املخارق، فصار ظاهر اإلسناد الصحة.               =
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ويعارضه ما تقدم عن عمر يف أدلة القول األول أن زيد بن وهب اجلهني، قال: 
رأيت عمر بال قائاًم.

  الدليل الثالث:

)1325-66( ما رواه البخاري يف التاريخ الكبري)1(، والبزار)2(، والطرباين يف 
األوسط)3(، من طريق سعيد بن عبيد اهلل بن جبري، حدثنا عبد اهلل بن بريدة، 

أو  قائاًم،  الرجل  يبول  أن  اجلفاء:  × ثالث من  اهلل  قال رسول  قال:  أبيه،  عن 
يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صالته، أو ينفخ يف سجوده.

قال البزار: ال نعلم رواه عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيه، إال سعيد، ورواه عن 
سعيد عبد اهلل بن داود وعبد الواحد بن واصل.

]ضعفه الرتمذي وغريه[ )4(.

وقد قال ابن حبان: أخاف أن ابن جريج مل يسمع من نافع هذا اخلرب. اهـ   =
وخوفه متحقق، وقد قال يف مصباح الزجاجة )45/1(: »هذا إسناد ضعيف عبد الكريم متفق   
عىل تضعيفه وقد تفرد هبذا اخلرب، وعارضه خرب عبيد اهلل بن عمر العمري الثقة املأمون املجمع 
عىل ثقته، وال يغرت بتصحيح ابن حبان هذا اخلرب من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، 
عن نافع، عن ابن عمر؛ فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج مل يسمعه من نافع، وقد صح 

ظنه، فإن ابن جريج سمعه من ابن أيب املخارق كام ثبت يف رواية ابن ماجه هذه«. اهـ
 .)496/3(  )1(

كام يف كشف األستار )547(.   )2(
)129/6( رقم 5998.   )3(

رشح  يف  العيني  عليه  فاعرتض  حمفوظ«.  غري  هذا  بريدة  »حديث   :)18/1( الرتمذي  قال   )4(
البخاري )135/3( وقال: »يف قول الرتمذي هذا نظر؛ ألن البزار أخرجه بسند صحيح«.

قال العالمة املباركفوري: »الرتمذي من أئمة هذا الشأن، فقوله: حديث بريدة هذا غري حمفوظ   
يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فال ينايف كونه غري حمفوظ«. اهـ

ونقل هذا أمحد شاكر يف حتقيقه لسنن الرتمذي )18/1(.   
وقال البوصريي يف مصباح الزجاجة )74(: »رجاله ثقات إال أنه معلول«.  

قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر، فإن سعيد بن عبد اهلل هو ابن جبري، قال عنه              =  
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  الدليل الرابع:

)1326-67( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، 
عن املسيب بن رافع، قال: قال عبد اهلل: من اجلفاء أن يبول قائاًم )1(.

]املسيب مل يسمع من ابن مسعود[)2(.

  الدليل اخلامس:

عن  عيل،  عن  الفضل،  بن  عدي  طريق  من  البيهقي  رواه  ما   )68-1327(
احلكم، عن أيب نرضة، 

عن جابر بن عبد اهلل قال: هنى رسول اهلل × أن يبول الرجل قائاًم )3(.

]ضعيف جًدا[ )4(.

وأجابوا عن كون الرسول × بال قائاًم بعدة أجوبة منها:

األول: أنه كان به × وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، 
وال دليل عىل هذا.

يسندها، وغريه  بأحاديث  بالقوي، حيدث  »ليس  احلاكم )334(:  الدارقطني كام يف سؤاالت   =
يوقفها«. اهـ

ويف التقريب: صدوق ربام وهم. اهـ وهذا من أو هامه.  
فإن  ثقة  أن يكون  املطلق من بعض األئمة، وعىل فرض  التوثيق  وهذا جرح مفرس مقدم عىل   
فيه علة أخرى، وهي املخالفة، فقد خالفه من هو أوثق منه، فقد رواه ابن أيب شيبة )116/1( 
حدثنا وكيع، عن كهمس بن احلسن، عن ابن بريدة قال: كان يقال: من اجلفاء أن يبول قائاًم، ومل 

يرفعه.
ورواه البيهقي )285/2( من طريق جعفر بن عون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن   

ابن مسعود موقوًفا عليه. 
املصنف )116/1( رقم 1326.   )1(

قال أمحد: مل يسمع من ابن مسعود شيًئا. جامع التحصيل )ص: 281(.   )2(
سنن البيهقي )102/1(.   )3(

فيه عدي بن الفضل، ضعف البيهقي احلديث بسببه، ويف التقريب: عدي بن الفضل التيمي مرتوك.  )4(
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الثاين: أنه فعل ذلك لوجع يف مأبضه. 

غسان  بن  محاد  طريق  من  البيهقي  وعنه  احلاكم،  أخرج  فقد   )69-1328(
اجلعفي، حدثنا معن بن عيسى، أخربنا مالك بن أنس، عن أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة، أن النبي × بال قائاًم من جرح كان بمأبضه.

]إسناده ضعيف[)1(.

يكون  وقد  القيام،  إىل  فاحتاج  للقعود،  يصلح  مكاًنا  جيد  مل  إنه  قالوا:  الثالث: 
خيش أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال عىل سباطة القوم.

ذلك  ففعل  الريح،  معها خروج  يؤمن  قائاًم؛ ألهنا حالة  بال  إنام  قالوا:  الرابع: 
لكونه قريًبا من الديار.

)1329-70( ويؤيده ما رواه ابن املنذر، من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد، 
قال: قال عمر: البول قائاًم أحصن للدبر)2(.

]رجاله ثقات إال أن سعيد بن عمرو بن سعيد مل يدرك عمر[.

إن  بل  اجلواز،  لبيان  ذلك  فعل  أنه  والصواب  ضعيفة،  كلها  املتقدمة  فالوجوه 
العرب كانت تعد البول قاعًدا من شأن املرأة.

)1330-71( فقد روى أمحد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا األعمش، عن زيد بن 
وهب، عن عبد الرمحن بن حسنة، قال:

× ومعه  اهلل  قال: فخرج علينا رسول  العاص جالسني،  بن  أنا وعمرو  كنت 
قال:  املرأة؟!  تبول  كام  أيبول  فقلنا:  قال:  جالًسا.  فبال  هبا،  فاسترت  شبهها،  أو  درقة 
فجاءنا، فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إرسائيل؟ كان الرجل منهم إذا 

قال احلاكم: هذا حديث صحيح، تفرد به محاد بن غسان، ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي: محاد   )1(
ضعفه الدارقطني قاله يف التلخيص، وقاله يف امليزان )599/1(.

وقال يف الفتح: لو صح لكان فيه غنى عن مجيع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.   
األوسط )116/1(.   )2(
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أصابه يشء من البول، قرضه، فنهاهم عن ذلك، فعذب يف قربه)1(.

]صحيح[)2(.

قال السيوطي: قال الشيخ ويل الدين العراقي: هل املراد التشبه هبا يف السرت أو 
اجللوس أو فيهام؟

حمتمل، وفهم النووي األول، فقال يف رشح أيب داود: معناه أهنم كرهوا ذلك، 
وزعموا أن شهامة الرجال ال تقتيض السرت عىل ما كانوا عليه يف اجلاهلية.

 قال الشيخ ويل الدين: ويؤيد الثاين رواية البغوي يف معجمه، فإن لفظها، فقال 
بعضنا لبعض: يبول رسول اهلل × كام تبول املرأة، وهو قاعد. ويف معجم الطرباين: 
ابن ماجة: قال أمحد بن  املرأة. ويف سنن  × وهو جالس كام تبول   يبول رسول اهلل 
حديث  يف  تراه  أال  قائاًم،  البول  العرب  شأن  من  كان  املخزومي:  الرمحن   عبد 

عبد الرمحن بن حسنة يقول يقعد ويبول)3(.

q الراجح من اخلالف:

جواز البول واقًفا برشطه، وهو األمن من الناظر، وأما األمن من التلوث فليس 
برشط؛ ألن التلوث بالنجاسة ليس حمرًما، وإنام جيب عليه أن يتخىل من النجاسة عند 

إرادة العبادة التي من واجبها الطهارة كالصالة، واهلل أعلم.

املسند )196/4(.   )1(
اآلحاد  يف  الشيباين  بكر  وأبو   ،)932( يعىل  وأبو   ،)115/1( شيبة  أيب  ابن  أخرجه  احلديث   )2(
 ،)346( ماجه  وابن   )30( املجتبى  ويف   ،)26( الكربى  يف  والنسائي   ،)52/5(  واملثاين 

وابن حبان )3127(، واحلاكم )657( من طريق أيب معاوية.
وأخرجه احلميدي )882( عن سفيان.  

وأبو داود )22( من طريق عبد الواحد بن زياد.  
من   )101/1( والبيهقي   ،)137/1( األوسط  يف  املنذر  وابن   )131( اجلارود  ابن  وأخرجه   

طريق يعىل بن عبيد.
وأخرجه البيهقي )104/1( من طريق عبيد اهلل بن موسى، كلهم رووه عن األعمش به.  

رشح السيوطي للنسائي )28/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q يرشع التأكد من وجود املاء أو احلجارة أو ما يقوم مقامهام قبل قضاء احلاجة. 

]م-605[ استحب املالكية)1(، والشافعية)2(، واحلنابلة)3(، أن هييئ ما يستجمر 
به قبل جلوسه.

q دليل االستحباب:

  الدليل األول:

)1331-72( ما رواه أمحد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرمحن، عن أيب حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبري، 

× قال: إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه  عن عائشة، أن رسول اهلل 
بثالثة أحجار يستطيب هبن، فإهنن جتزئ عنه)4(.

حاشية   ،)14 )ص:  خليل  خمترص   ،)269/1( واإلكليل  التاج   ،)269/1( اجلليل  مواهب   )1(
الدسوقي )105/1(، اخلريش )142/1(، القوانني الفقهية )ص: 29(، منح اجلليل )98/1(، 

حاشية الصاوي )96/1(. 
الطالبني  روضة   ،)114/1( البهجة  رشح   ،)166/1( املحتاج  حتفة   ،)109/2( املجموع   )2(

)65/1(، مغني املحتاج )40/1(. 
كشاف القناع )60/1(، مطالب أويل النهى )67/1(.   )3(

املسند )133/6(.   )4(

املبحث السادس عشر

استحباب أن يهئي ما يستجمر به قبل جلوسه
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]إسناده فيه لني[ )1(.

  الدليل الثاين:

)1332-73( ما رواه الطرباين، قال: حدثنا حممد بن عبدوس بن كامل، قال: 
حدثنا خملد بن خالد، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاين، قال: حدثنا رباح بن 

زيد، عن معمر، عن سامك بن الفضل، عن أيب رشدين، 

عن رساقة  بن مالك بن جعشم، أنه كان إذا جاء من عند رسول اهلل × حدث 
قومه وعلمهم، فقال له رجل يوًما -وهو كأنه يلعب- ما بقي لرساقة إال أن يعلمكم 
كيف التغوط؟  فقال رساقة: إذا ذهبتم إىل الغائط فاتقوا املجالس عىل الظل، والطريق، 

خذوا النبل، واستنشبوا عىل سوقكم، واستجمروا وتًرا)2(. 

]إسناده ضعيف مع أنه موقوف[)3(.

قال النووي: النَُبل بضم النون وفتح املوحدة: هي احلجارة الصغرية)4(. 

  الدليل الثالث:

من النظر، قالوا: ألنه إذا مل يعد األحجار أو املاء، وحترك لتحصيل املزيل ربام 
انترشت النجاسة فال يكفيه إال املاء، وربام تلوثت ثيابه بالنجاسة، فكان األفضل أن 

يعدها قبل جلوسه ليزيلها مبارشة.

e e e

سبق خترجيه يف مسألة حكم االستنجاء، انظر رقم: )1261(.   )1(
األوسط )5198(.   )2(

انظر خترجيه )ص: 199-200( ح 1386.   )3(
املجموع )109/2(.   )4(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q االحتياط يف توقي النجاسات مطلوب ما مل يبلغ حد الوسوسة. 

]م-606[ يستحب أن يطلب لبوله موضًعا رخًوا، وهو مذهب األئمة األربعة)1(. 

  الدليل األول: اإلمجاع.

قال النووي: وهذا األدب متفق عىل استحبابه)2(.

انظر يف مذهب احلنفية: الفتاوى اهلندية )50/1(.   )1(
ويف مذهب املالكية: الرشح الكبري )107/1(، املنتقى رشح املوطأ )129/1(، والتاج واإلكليل   
)402/1(، مواهب اجلليل )268/1(، اخلريش )145/1(، الرشح الصغري )88/1(، منح 

اجلليل )100/1(.
ويف مذهب الشافعية: املجموع )98/2(، املهذب )26/1(، املنهج القويم )76/1(، اإلقناع   

للرشبيني )58/1(، حوايش الرشواين )169/1(، أسنى املطالب )48/1(.
ويف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )60/1(، مطالب أويل النهى )66/1(، املغني )108/1(،   

املبدع )82/1(، املحرر )9/1(، الكايف )50/1(.
املجموع )98/2(.   )2(

الفصل الثاني

يف آداب قضاء احلاجة املتعلقة باملكان
املبحث األول

يف طلب املكان الرخو
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  الدليل الثاين:

أن طلب املكان الرخو مرشوع حتى ال يرتد عليه رشاش من بوله.

)1333-74( فقد روى البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن جماهد، 

فسمع  مكة،  أو  املدينة  حيطان  من  بحائط   × النبي  مر  قال:  عباس  ابن  عن 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي ×: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، ثم 
قال: بىل، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث ورواه 

مسلم بنحوه)1(.

قال الشوكاين: »إن كان البول يف الصلب مما يتأثر عنه عود يشء منه إىل البائل، 
فتجنب ذلك واجب؛ ألن التلوث به حرام، وما يتسبب عن احلرام حرام«)2(.

q وجياب: 

النجاسة  من  الطهارة  هلا  تشرتط  عبادة  يف  واجب  النجاسة  عن  التخيل  بأن 
كالصالة، وقبل ذلك مستحب. 

  الدليل الثالث:

)1334-75( ما رواه أمحد، قال: حدثنا هبز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، 
عن شيخ هلم، 

× إىل دمث إىل جنب حائط، فبال قال:  عن أيب موسى، قال: مال رسول اهلل 
×: إن بني  التياح جالًسا؟ قال: ال أدري، قال: فقال رسول اهلل  شعبة: فقلت أليب 
إرسائيل كانوا إذا أصاهبم البول قرضوه باملقاريض، فإذا بال أحدكم فلريتد لبوله)3(.

صحيح البخاري )216(، ومسلم )292(.   )1(
السيل اجلرار )66/1(.   )2(

املسند )399/4(.   )3(
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]ضعيف[)1(.

إسناده ضعيف إلهبام شيخ أيب التياح.   )1(
واحلديث أخرجه الطياليس )519(، عن شعبة، عن أيب التياح، قال: سمعت رجاًل أسود كان   
ث بأحاديث عن أيب موسى، عن  قدم مع ابن عباس البرصة، قال: ملا قدم ابن عباس البرصة ُحدِّ
النبي ×، فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها، فكتب إليه األشعري: إنك رجل من أهل زمانك، 
وإين مل أحدث عن النبي × منها بيشء إال أين كنت مع رسول اهلل ×، فأراد أن يبول، فامل إىل 
دمث حائط، فبال، وقال: إن بني إرسائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه باملقراضني، قال 
أبو سعيد: فإذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله. هذا لفظ أيب داود الطياليس، وهو رصيح أن 

قوله: )فلريتد لبوله( من كالم أيب سعيد، وليس مرفوًعا.
وقد أخرجه احلاكم يف املستدرك من طريق أيب داود الطياليس )464/3( إال أنه جعل قوله:   

)فلريتد لبوله( مدرًجا من كالم رسول اهلل ×.
وقد أخرجه أبو داود )3( ومن طريقه البيهقي )93/1، 94( من طريق محاد بن سلمة.  

وأخرجه أمحد )396/4( حدثنا حممد بن جعفر.  
وأخرجه أمحد )414/4( عن وكيع،   

بإسناد  شعبة  عن  كلهم  املقرئ،  طريق  من   )329/1( األوسط  يف  املنذر  ابن  وأخرجه    
أيب داود الطياليس، وفيه: كان بنو إرسائيل إذا بال أحدهم فأصابه يشء من بوله، يتبعه، فقرضه 

باملقراضني، وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله. 
فظاهر قوله: )وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول( أن هذا من كالم أيب سعيد، ويتأكد ذلك بجزم   

أيب داود الطياليس بذلك حيث قال: وقال أبو سعيد. 
وأخرجه البيهقي )93،94/1( من طريق وهب بن جرير، عن شعبة بإسناد أيب داود الطياليس   

إال أنه أدرج قول أيب سعيد باحلديث. 
عن  هلم،  شيخ  عن  التياح،  أيب  عن  شعبة،  حدثنا  هبز،  طريق  من   )399/4( أمحد  وأخرجه    
أيب موسى، فأسقط ذكر ابن عباس، وكتابته إىل أيب موسى، وجعل قوله: فإذا بال أحدكم فلريتد 

لبوله مرفوًعا من كال رسول اهلل ×. 
واحلديث صححه احلاكم، وضعفه ابن املنذر يف األوسط )329/1(.  

واحلق أن زيادة )فلريتد لبوله( زيادة ضعيفة ملدارها عىل مبهم، وأما فعل بني إرسائيل فقد رواه   
البخاري موقوفة عىل أيب موسى فقد رواه البخاري )226( من طريق شعبة، 

ورواه مسلم )273( من طريق جرير، كالمها عن منصور، عن أيب وائل، قال: كان أبو موسى   
يشدد يف البول، يقول: إن بني إرسائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. هذا لفظ البخاري، 
ومسلم بنحوه.                   =
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  الدليل الرابع:

)1335-76( روى الطرباين يف األوسط من طريق حييى بن إسحاق السيلحيني، 
حدثنا سعيد بن زيد، عن واصل موىل أيب عيينة، عن حييى بن عبيد، عن أبيه، 

عن أيب هريرة، قال: كان النبي × يتبوأ لبوله كام يتبوأ ملنزله.

]ضعيف، واملعروف أنه مرسل[ )1(.

وفعل بني إرسائيل جاء مرفوًعا بسند صحيح من حديث عبد الرمحن بن حسنة،   =
رواه أمحد )196/4( وأبو يعىل يف مسنده )932(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )2588(،   
والنسائي )30(، ويف الكربى )26(وابن ماجه )346(، وابن حبان )3127(، عن أيب معاوية.

ورواه أبو داود )22( واحلاكم يف املستدرك )184/1( من طريق عبد الواحد بن زياد.   
ورواه احلميدي يف مسنده )906( ومن طريقه احلاكم يف املستدرك )184/1( عن سفيان.   

ورواه ابن أيب شيبة يف مسنده )738(، ويف املصنف )12039(، وأمحد يف املسند )196/1(،   
عن وكيع.

ورواه أمحد )196/1( عن حييى بن سعيد القطان.   
وابن اجلارود يف املنتقى )131( من طريق يعىل بن عبيد.   

والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار )5206( من طريق أيب عوانة.   
عن  كلهم  قدامة،  بن  وزائدة  عمرو،  بن  معاوية  طريق  من   )184/1( املستدرك  يف  واحلاكم   
األعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرمحن بن حسنة مرفوًعا يف عمل بني إرسائيل إذا أصاب 

أحدهم البول، وفيه قصة بول النبي × قاعًدا. 
رواه حييى بن إسحاق، واختلف عليه فيه:   )1(

إسحاق  بن  حييى  أخربنا  قال:  موسى،  بن  برش  حدثنا   )3064( األوسط  يف  الطرباين  فرواه   
السيلحيني، عن سعيد بن زيد، عن واصل، عن حييى بن عبيد، عن أبيه، عن أيب هريرة.

ورواه ابن قانع يف معجم الصحابة )1174( حدثنا برش بن موسى، أخربنا حييى بن إسحاق،   
أخربنا سعيد بن زيد أخو محاد، عن حييى بن عبيد بن دحي، عن أبيه، ومل يذكر أبا هريرة. 

املهرة  وإحتاف   )35( العالية  واملطالب   )59( الباحث  بغية  يف  كام  أسامة  بن  احلارث  رواه  كام   
)643(، عن حييى بن إسحاق به بدون ذكر أيب هريرة. وهذا هو املعروف. 
ورواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )184/1( أخربنا مسلم بن إبراهيم.   

ورواه ابن عدي يف الكامل )377/3( من طريق أيب عاصم،                =  
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قال السيوطي: »يتبوأ باهلمز لبوله كام يتبوأ ملنزله: أي يطلب موضًعا يصلح كام 
يطلب موضًعا يصلح للسكنى، يقال: تبوأ منزاًل: أي اختذه، فاملراد: اختاذ حمل يصلح 
للبول فيه. قال احلافظ العراقي: واستعامل هذه اللفظة عىل جهة التأكيد، واملراد: أنه 
يبالغ يف طلب ما يصلح لذلك، ولو قرص زمنه، كام يبالغ يف استصالح املنزل الذي يراد 
للدوام، وفيه أنه يندب لقايض احلاجة أن يتحرى أرًضا لينة من نحو تراب أو رمل، 
لئال يعود عليه الرشاش، فينجسه، فإذا مل جيد إال صلبة لينها بنحو عود، واهلل أعلم«)1(.

  الدليل اخلامس:

حدثنا   إسامعيل،  بن  موسى  حدثنا  املراسيل  يف  داود  أبو  روى   )77-1336(
الوليد بن مسلم، أخربنا الوليد بن سليامن بن أيب السائب، 

عن طلحة بن أيب قنان، أن النبي × كان إذا أراد أن يبول فأتى عزاًزا من األرض 
أخذ عوًدا فنكت به حتى يثري، ثم يبول )2(.

]ضعيف عىل إرساله[ )3(.

كالمها عن سعيد بن زيد، عن واصل موىل أيب عيينة، عن حييى بن عبيد، عن أبيه، ومل يذكرا   = 
أبا هريرة.

قال اهليثمي يف املجمع )204/1(: رواه الطرباين يف األوسط، وهو من رواية حييى بن عبيد بن   
دحي، عن أبيه، ومل أر من ذكرمها، وبقية رجاله موثقون. وضعفه السيوطي يف اجلامع الصغري 

.)495(
ويف العلل البن أيب حاتم )87(: »وسمعت أبا زرعة يقول يف حديثه: رواه سعيد بن زيد، عن   
واصل موىل أيب عيينة، عن حييى بن عبيد، عن أبيه، قال: كان رسول اهلل × يتبوأ لبوله، فقال 

أبو زرعة: هذا مرسل«. وانظر املراسيل البن أيب حاتم )488(.
وقال أبو زرعة أيًضا يف نفس الكتاب )607(: »ليس لوالد حييى بن عبيد صحبة«.  

اجلامع الصغري )495(.   )1(
املطالب العالية )36(.   )2(

احلديث له أكثر من علة:   )3(
منها: اإلرسال، فقد نص البخاري يف التاريخ الكبري بأن رواية طلحة بن أيب قنان، عن النبي ×   
مرسلة. التاريخ الكبري )347/4(.                 =
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  الدليل السادس:

املجروحني)2(،  الكامل)1(، وابن حبان يف  ابن عدي يف  ما رواه   )78-1337(
من طريق عمر بن هارون البلخي، عن األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري، عن عبد اهلل 

ابن أيب قتادة، 

عن أبيه، قال: كان النبي × يتبوأ للبول، كام يتبوأ الرجل لنفسه منزاًل.

]ضعيف جًدا[ )3(.

e e e

و أعله البوصريي يف اإلحتاف بعنعنة الوليد بن مسلم )356/1(، وقد يقال: إن الوليد بن مسلم   =
قد رصح بالتحديث، واهتامه بتدليس التسوية إنام هو فيام يرويه عن األوزاعي، واهلل أعلم.

يذكر  »مل   :)94/5( القدير  فيض  يف  كام  القطان  ابن  قال  قنان،  أيب  بن  طلحة  جهالة  ومنها    
عبد احلق هلذا علة إال اإلرسال وطلحة هذا ال يعرف بغري هذا«. اهـ

ورواه احلارث بن أيب أسامة كام يف بغية الباحث )60(، واملطالب العالية )36(، وإحتاف املهرة   
)644( عن احلكم بن موسى، أخربنا الوليد بن مسلم به.

الكامل )31/5(.   )1(
املجروحني )91/2(.   )2(

فيه عمر بن هارون البلخي، وهو مرتوك.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الفعل التعبدي املجرد من النبي × إذا مل يكن بياًنا ملجمل واجب فهو عىل االستحباب.

q التواري عن الناس لقضاء احلاجة إن كان لسرت البدن فهو مستحب، وإن كان 
لسرت العورة فهو واجب. 

q التواري عن الناس هل يرشع للبول والغائط، أو للغائط فقط؟

]م-607[ يندب لقايض احلاجة إذا كان يف الفضاء التباعد عن الناس، ذكر هذا 
األداب كل من املالكية، والشافعية، واحلنابلة )1(.

التاج   ،)106/1( الدسوقي  حاشية   ،)275/1( اجلليل  مواهب  املالكية:  مذهب  يف  انظر   )1(
الصغري  الرشح   ،)106/1( الكبري  الرشح  )ص:15(،  خليل  خمترص   ،)275/1( واإلكليل 

.)91/1(
التنبيه )ص: 17(، أسنى  املهذب )26/1(،  املجموع )92/2(،  الشافعية:  وانظر يف مذهب   
البهجة  رشح   ،)66/1( الطالبني  روضة   ،)58/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)45/1( املطالب 

.)114/1(
وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )60/1(، الروض املربع )35/1(، مطالب أويل النهى   
)66/1(، أخرص املخترصات )ص: 90(، الفروع )82/1(، رشح العمدة )143/1(، املحرر 

 .)9/1(

املبحث الثاني

يف استحباب االستت�ار
الفرع األول

يف حكم التواري عن أعني الناس يف الفضاء
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q دليل املشروعية:

  الدليل األول:

عن  األعمش،  عن  معاوية،  أيب  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )79-1338(
مسلم، عن مرسوق، 

عن مغرية بن شعبة، قال: كنت مع النبي × يف سفر، فقال: يا مغرية خذ اإلداوة، 
× حتى توارى عني، فقىض حاجته. احلديث، ورواه  فانطلق رسول اهلل  فأخذهتا، 

مسلم)1(.

  الدليل الثاين:

)1339-80( ما رواه مسلم من طريق حممد بن عبد اهلل بن أيب يعقوب، عن 
احلسن بن سعد موىل احلسن بن عيل، 

إيل  فأرس  خلفه،  يوم  ذات   × اهلل  رسول  أردفني  قال:  جعفر  بن  اهلل  عبد  عن 
حديًثا ال أحدث به أحًدا من الناس، وكان أحب ما استرت به رسول اهلل × حلاجته 

هدف، أو حائش نخل)2(.

  الدليل الثالث:

)1340-81( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا حممد بن عمرو، 
عن أيب سلمة، 

× يف بعض أسفاره، وكان إذا  عن املغرية بن شعبة قال: كنت مع رسول اهلل 
ذهب أبعد يف املذهب، فذهب حلاجته وقال يا مغرية اتبعني بامء فذكر احلديث)3(.

صحيح البخاري )363(، مسلم )274(.   )1(
مسلم )342(.   )2(

املسند )248/4(.   )3(
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]صحيح[)1(.

  الدليل الرابع:

عن  سعيد،  بن  حييى  حدثنا  عفان،  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )82-1341( 
أيب جعفر اخلطمي، قال: حدثنا عامرة بن خزيمة واحلارث بن فضيل، 

عن عبد الرمحن بن أيب قراد قال: خرجت مع النبي × حاًجا، فرأيته خرج من 
اخلالء، فاتبعته باإلداوة أو القدح، فجلست له بالطريق، وكان إذا أتى حاجته أبعد)2(.

]صحيح[)3(.

احلديث أخرجه الدارمي )660(، والطرباين يف الكبري )437/20( رقم 1064، وابن املنذر يف   )1(
األوسط )321/1( من طريق يعىل بن عبيد به.

وأخرجه أبو داود )1( والطرباين يف الكبري )436/20( رقم 1062من طريق الدراوردي.   
وأخرجه الرتمذي )20( من طريق عبد الوهاب الثقفي.   

 ،)50( خزيمة  وابن   ،1063 رقم   )436/20( الكبري  يف  والطرباين   )17( النسائي  وأخرجه   
واحلاكم يف املستدرك )488( من طريق إسامعيل: هو ابن جعفر بن أيب كثري القارئ.

وابن ماجه )331( والطرباين يف الكبري )437/20( رقم 1065من طريق إسامعيل بن علية.   
وأخرجه البيهقي )93/1( من طريق يزيد بن هارون. كلهم رووه عن حممد بن عمرو، عن أيب   

سلمة، عن املغرية بن شعبة.
وحممد بن عمرو وإن كان صدوًقا فقد تكلم يف روايته عن أيب سلمة إال أنه قد توبع.  

فقد أخرجه الدارمي )661( قال: أخربنا أبو نعيم، حدثنا جرير بن حازم، عن ابن سريين، عن   
عمرو بن وهب، عن املغرية بن شعبة قال: كان النبي × إذا تربز تباعد.

صحيح، رجاله  إسناد  وهذا  األوسط )321/1(.  املنذر يف  ابن  أخرجه  نعيم  أيب  ومن طريق   
كلهم ثقات، وجرير بن حازم أخرج له اجلامعة، وإنام ضعفه ابن معني وأمحد وابن عدي يف قتادة 
خاصة، وإذا حدث من حفظه ربام وهم، واحلديث قد جاء يف الصحيحني بنحوه، وسبق خترجيه.

املسند )443/3(.   )2(
رجاله كلهم ثقات، وقد قال احلافظ يف أيب جعفر عمري بن يزيد: صدوق، واحلق أنه ثقة، فقد   )3(

وثقه حييى بن معني. اجلرح والتعديل )379/6(.
وقال النسائي أيًضا: ثقة. هتذيب الكامل )392/22( وحسبك هبام.  

كام وثقه ابن نمري والعجيل وذكره ابن حبان يف الثقات. معرفة الثقات )192/2(، ثقات        =  
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  الدليل اخلامس:

)1342-83( ما رواه أبو داود من طريق إسامعيل بن عبد امللك، عن أيب الزبري، 

عن جابر بن عبد اهلل أن النبي × كان إذا أراد الرباز انطلق حتى ال يراه أحد)1(.

]ضعيف[)2(.

ابن حبان )272/7(، هتذيب التهذيب )134/8(.  =
وقال عبد الرمحن بن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوًما يتوارثون الصدق بعضهم عن   

بعض. هتذيب التهذيب )134/8(.
وقال الطرباين يف األوسط: ثقة. املرجع السابق.  

]ختريج احلديث[.  
املسند  زوائد  يف  أمحد  بن  اهلل  وعبد   1129 رقم   )100/1( شيبة  أيب  ابن  أخرجه  احلديث   
)224/4(، والنسائي )16(، ويف الكربى )17(، وابن ماجه )334( وابن خزيمة )51( من 

طرق عن حييى بن سعيد القطان به.
القطان،  أبو زرعة عن حديث رواه حييى بن سعيد  العلل البن أيب حاتم )57/1( سئل  ويف   
الرمحن بن قراد،  عن أيب جعفر اخلطمي، عن عامرة بن خزيمة واحلارث بن فضيل، عن عبد 
عن النبي × يف الوضوء، ورواه غندر، عن شعبة، عن أيب جعفر املديني، عن عامرة بن عثامن 
ابن حنيف، قال: حدثني القيس أنه كان مع النبي × فأتى بامء فغسل يده مرة، وغسل وجهه 
وذراعيه مرة، وغسل رجليه مرة بيديه كلتيهام. فقال أبو زرعة: الصحيح حديث حييى بن سعيد 

القطان«. اهـ
قلت: حديث شعبة الذي أشار إليه ابن أيب حاتم أخرجه أمحد )368/5(، والنسائي )113(.  

سنن أيب داود )2(.   )1(
احلديث فيه يف إسناده إسامعيل بن عبد امللك.  )2(

بن  امللك  عبد  بن  إسامعيل  عن  حيدثان  ال  الرمحن  وعبد  حييى  كان  عىل:  بن  عمرو  قال    
أبى الصفرياء. اجلرح والتعديل )186/2(.

وقال عمرو بن عىل: رأيت عبد الرمحن -يعني ابن مهدي- وذكر إسامعيل بن عبد امللك، وكان   
قد محل عن سفيان عنه، فقال: ارضب عىل حديثه. املرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي يف احلديث، وليس حده الرتك. قيل: يكون مثل أشعث بن السوار   
يف الضعف؟ فقال: نعم. املرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان يسء احلفظ، ردئ الفهم، يقلب ما يروي. املجروحني )121/1(.         =  



موسوعة أحكام الطهارة 142

  الدليل السادس:

)1343-84( ما رواه ابن ماجه من طريق يونس بن خباب، 

عن يعىل بن مرة أن النبي × كان إذا ذهب إىل الغائط أبعد)1(.

]إسناده فيه ضعف[ )2(.

  الدليل السابع:

)1344-85( ما رواه أبو يعىل يف مسنده، قال: حدثني أبو بكر الرمادي، حدثنا 

ويف التقريب: صدوق كثري الوهم.  =
]ختريج احلديث[.  

احلديث رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )321/6( وعبد بن محيد يف مسنده )1053(، والدارمي   
يف املقدمة )17( وابن عبد الرب يف التمهيد )223/1( من طريق عبيد اهلل بن موسى، عن إسامعيل 
ابن عبد امللك به، مطواًل، وفيه قصة اجتامع الشجرتني ليسترت رسول اهلل × هبام، وفيه أيًضا أن 

امرأة عرضت صبًيا عىل رسول × وكان فيه مس من شيطان، فأخرجه منه رسول اهلل ×.
به  موسى  بن  اهلل  عبيد  عن   )335( ماجه  ابن  طريقه  ومن   )101/1( شيبة  أيب  ابن  وأخرجه   

خمترًصا، بلفظ: كان رسول اهلل × ال يأيت الرباز حتى يتغيب فال يرى.
وأخرجه الرساج يف مسنده )16(، واحلاكم يف املستدرك )140/1( من طريق عبد احلميد احلامين.  
وأخرجه الرساج يف مسنده )16(، والبيهقي يف السنن الكربى )93/1( من طريق يونس بن   

بكري، كالمها عن إسامعيل بن عبد امللك به. 
سنن ابن ماجه )333(.   )1(

فيه يونس بن خباب، جاء يف ترمجته:  )2(
قال حييى بن سعيد: كان كذاًبا. ميزان االعتدال )9911(.  

قال حييى بن معني: يونس بن خباب رجل سوء. وقال أيًضا: ال يشء. اجلرح والتعديل )238/9(.  
وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب احلديث ليس بالقوي. املرجع السابق.  

وقال اجلوزجاين: كذاب مفرت. أحوال الرجال )22(.  
عباد  سمعه  وحني  عثامن،  يسب  كان  مفرطة،  شيعية  فيه  سوء،  رجل  كان  الدارقطني:  وقال   
×؟ قال له: قتل واحدة، فلم زوجه األخرى؟!!  ابنتي رسول اهلل  بن عوام يتهم عثامن بقتل 

الضعفاء واملرتوكني البن اجلوزي )224/3(.
قال يف مصباح الزجاجة )49/1(: إسناده ضعيف، لضعف يونس بن خباب.  

ويف التقريب: صدوق خيطئ، ورمي بالرفض.  
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ابن أيب مريم، حدثنا نافع -يعني: ابن عمر- عن عمرو بن دينار، 

نحو  نافع:  قال  املغمس.  إىل  يذهب حلاجته   × النبي  كان  قال:  ابن عمر  عن 
ميلني عن مكة)3(.

]صحيح[ )4(.

  الدليل الثامن:

)1345-86( ما رواه أبو يعىل من طريق يوسف بن عطية، عن عطاء بن أيب ميمونة،

عن أنس، قال: كان رسول اهلل × إذا انطلق حلاجته تباعد حتى ال يكاد يرى)5(.

]ضعيف جًدا[ )6(.

مسند أيب يعىل )5626(.   )3(
احلديث أخرجه الرساج يف مسنده )17( حدثنا حممد بن سهل العسكري.   )4(

وأخرجه أبو بكر اإلسامعييل يف معجم شيوخه )609/2( حدثنا عمر بن اخلطاب القشريي.  
وأخرجه الطرباين )451/12( رقم 13638، حدثنا عمرو بن أيب الطاهر بن الرسح وحييى بن   

أيوب العالف املرصيان، كلهم عن سعيد بن أيب مريم به. 
واألوسط،  الكبري  يف  والطرباين  يعىل،  أبو  رواه   :)203/1( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال   

ورجاله ثقات من أهل الصحيح.
مسند أيب يعىل )3664(.   )5(

يف إسناده يوسف بن عطية، جاء يف ترمجته:  )6(
قال البخاري: منكر احلديث. التاريخ الكبري )387/8(، واألوسط )223/2(.  

التهذيب  هتذيب   ،)226/9( والتعديل  اجلرح  بيشء.  ليس  داود:  وأبو  معني  بن  حييى  قال   
.)367/11(

وقال عمرو بن عيل: كثري الوهم واخلطأ. اجلرح والتعديل )226/9(.  
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف احلديث، زاد أبو حاتم: منكر احلديث. املرجع السابق.  

وقال النسائي: مرتوك. الضعفاء واملرتوكني )617(، والكامل )153/7(.  
وقال ابن عدي: عامة حديثه مما ال يتابع عليه. الكامل )153/7(.  

وقال الذهبي: جممع عىل ضعفه. ميزان االعتدال )9885(.               =  
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ويف التقريب: مرتوك.  =
بن  سعيد  طريق  من   )1253( البحرين  جممع  يف  كام  األوسط  يف  الطرباين  أخرجه  واحلديث   
منصور، ثنا يوسف بن عطية، عن عطاء بن أيب ميمونة، ثنا أنس بن مالك أن رسول اهلل × أمر 
الفضل بن عباس أن يعد له طهوًرا، فانطلق رسول اهلل × حلاجته، وكان إذا كانت له حاجة 
تباعد حتى ال يكاد يرى، فلام قىض رسول اهلل × حاجته أقبل راجًعا، فمر بامرأة عند قرب ميت 
هلا، وهي تعدد وتعول، فقام رسول اهلل × عليها، وهي ال تعرفه، فقال هلا: اتقي اهلل واصربي. 
قالت: يا عبد اهلل إذهب حلاجتك. فقال هلا ثالًثا، ثم انرصف، فجاء، فأخذ املطهرة من الفضل، 
فقام الفضل، فأتى املرأة، فقال هلا: ما قال لك رسول اهلل ×؟ فقامت، فقالت: يا ويلها! هذا 
ما  واهلل  اهلل،  رسول  يا  فقالت:  املسجد،  باب  عىل  حلقته  حتى  فسعت  أعرفه،  ومل  اهلل،  رسول 

عرفتك. فقال هلا رسول اهلل ×: الصرب عند الصدمة األوىل، قاهلا ثالًثا.
وهذه الزيادة من ختليط يوسف بن عطية، وحديث أنس يف البخاري )1283(، ومسلم )926(،   
وليس فيه زيادة: )أن رسول اهلل × أمر الفضل بن عباس أن يعد له طهوًرا، فانطلق رسول اهلل 

× حلاجته، وكان إذا كانت له حاجة تباعد حتى ال يكاد يرى( فهي زيادة منكرة.
ميمونة  أيب  بن  عطاء  ضعيف:  إسناد  »هذا  وقال:   ،)640( اإلحتاف  يف  البوصريي  وذكره   
ضعفه ابن معني وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي، والعجيل وابن املديني، 

والدارقطني وغريهم«. اهـ
قلت: ينبغي أن تكون علته يوسف بن عطية، فإن عطاء بن أيب ميمونة قد وثقه حييى بن معني   
وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح ال حيتج بحديثه، وكان قدرًيا. وقال ابن عدي: يف 
بعض أحاديثه بعض ما ينكر عليه. ووثقه يعقوب بن سفيان، واحتج به اجلامعة سوى الرتمذي، 
وليس له يف البخاري سوى حديثه عن أنس يف االستنجاء، ويف التقريب: ثقة. فأقل أحواله أن 

يكون حسنًا.
وقد خولف فيه يوسف بن عطية، فقد أخرجه الشيخان البخاري )150(، ومسلم )271( من   

طريق شعبة.
وأخرجه البخاري )217(، ومسلم )271( من طريق روح بن القاسم.  

وأخرجه مسلم )270( من طريق خالد احلذاء، كلهم رووه عن عطاء بن أيب ميمونة، عن أنس،   
كان النبي × إذا خرج حلاجته أجيء أنا وغالم معنا إداوة من ماء، يعني: يستنجي به.

وأخرجه البزار كام يف كشف األستار )238( من طريق األعمش، عن أنس أن النبي × كان إذا   
أراد حاجة أبعد. واألعمش مل يسمع من أنس.

وأخرجه ابن ماجه )332( قال: حدثنا حممد بن عبد اهلل بن نمري، حدثنا عمرو بن عبيد، عن   
عمر بن املثنى ]ويف املطبوع حممد، وهو خطأ والتصحيح من حتفة األرشاف )288/1([،       =
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  الدليل التاسع:

)1346-87( ما رواه أمحد، قال: حدثنا رسيج بن النعامن، قال: حدثنا عيسى 
ابن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصني احلرباين، عن أيب سعد، 

فقد  فعل  من  فليوتر،  اكتحل  من   :× اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة،  أيب  عن 
أحسن، ومن ال، فال حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، 
فال حرج، ومن أكل فام ختلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، 
ومن ال، فال حرج، ومن أتى الغائط فليسترت، فإن مل جيد إال أن جيمع كثيًبا فليستدبره، 

فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج)1(.

]ضعيف، يرويه جمهول، عن جمهول[)2(.

أن  إىل  تركه يفيض  فإذا كان  واجًبا؛  االستتار  لكان  احلديث صحيًحا  ولو كان 
يتالعب الشيطان بمقاعد بني آدم، فكيف يكون االستتار مستحًبا.

  الدليل العارش:

طريف  بن  سعد  طريق  من  األوسط  يف  الطرباين  رواه  ما   )89-1347(

عن عطاء اخلراساين، عن أنس قال: كنت مع النبي × يف سفر، فتنحى حلاجته، ثم جاء، فدعا   =
بوضوء، فتوضأ. 

وهذا إسناد ضعيف جًدا، فيه عمرو بن عبيد التيمي.  
حدث أبو داود الطياليس، عن شعبة، عن يونس قال: كان عمرو بن عبيد يكذب يف احلديث.   

اجلرح والتعديل )246/6(.
وقال الدوري: سمعت حييى بن معني يقول: عمرو بن عبيد ليس بيشء. املرجع السابق.   

وقال عمرو بن عىل: كان مرتوك احلديث، صاحب بدعة. املرجع السابق.  
وقال أبو حاتم الرازي: كان مرتوك احلديث. املرجع السابق.  

ويف التقريب: اهتمه مجاعة، مع أنه كان عابًدا.  
وفيه أيًضا: عمر بن املثنى قال عنه احلافظ يف التقريب: مستور.  

املسند )371/2(.   )1(
وسبق خترجيه يف حكم االستنجاء، انظر رقم )1262(.  )2(
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اإلسكاف، عن عكرمة، 

عن ابن عباس قال كان رسول اهلل × إذا أراد احلاجة أبعد امليش، فانطلق ذات 
اآلخر،  اخلف  فأخذ  أخرض،  طائر  فجاء  خفيه،  أحد  ولبس  توضأ،  ثم  حلاجته،  يوم 
فارتفع به، ثم ألقاه، فخرج منه أسود سابح، فقال رسول اهلل ×: هذه كرامة أكرمني 
اهلل هبا، ثم قال رسول اهلل ×: اللهم إين أعوذ بك من رش من يميش عىل بطنه، ومن 

رش من يميش عىل رجلني، ومن رش من يميش عىل أربع)1(.

]إسناده ضعيف جًدا[ )2(.

هذه األدلة من السنة، وقد كان يكفي ذكر الصحيح عن الضعيف، لكن أردت 
أن أستوعب ختريج األحاديث ملن أراد أن ينظر يف صحتها، واهلل أعلم.

  الدليل احلادي عرش:

استدلوا عىل مرشوعية اإلبعاد يف الفضاء باإلمجاع.

قال النووي: وهذان األدبان -يعني: البعد واالستتار- متفق عىل استحباهبام)3(.

يرشع  يقال  فقد  فقط؟  للغائط  أو  والغائط،  للبول  يرشع  هل  اإلنسان  وابتعاد 
للغائط فقط، 

)1348-90( ملا أخرج مسلم من طريق األعمش، عن شقيق، 

عن حذيفة قال: كنت مع النبي × فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائاًم، فتنحيت فقال: 
ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ فمسح عىل خفيه. وأخرجه البخاري)4(.

فهنا بال الرسول × وأمر حذيفة أن يكون قريًبا منه:

املعجم األوسط )9304(.   )1(
قال اهليثمي يف جممع الزوائد )203/1( فيه سعد بن طريف متهم بالوضع.   )2(

املجموع )92/2(.   )3(
البخاري )224(، ومسلم )273(.   )4(



147طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

فقيل: فعله لبيان اجلواز.

وقيل: استدناه ليسترت به عن أعني الناس، واستدبره حذيفة، 

)1349-91( فقد روى الطرباين حدثنا أمحد بن رشدين املرصي، حدثنا خالد 
عن  موهب،  بن  اهلل  عبد  عن  املختار،  بن  الفضل  حدثنا  الصديف،  السالم  عبد  ابن 
عصمة بن مالك، قال: خرج علينا رسول اهلل × يف بعض سكك املدينة، فانتهى إىل 

سباطة قوم، فقال: يا حذيفة اسرتين)1(. 

وسكت عليه احلافظ يف الفتح.

واحلق أن هذا الطريق موضوع)2(.

وقيل: فعله؛ ألنه يف البول خاصة، وهو أخف من الغائط؛ الحتياجه إىل زيادة 
تكشف، ومل يقرتن به من الرائحة. وألن الغرض من اإلبعاد هو التسرت، وهو حاصل 

ملن بال قائاًم بإرخاء ذيله، ودنوه من الساتر.

وقيل: فعله؛ ألنه بال قائاًم، ولو بال قاعًدا لتباعد، فال بأس ملن بال قائاًم أن يبول 
بقرب الناس؛ ألن البول قائاًم أحصن للدبر)3(، وقد روي عن عمر، وال أظنه يصح. 

عن  الرزاق،  عبد  عن  إسحاق،  حدثنا  املنذر،  ابن  روى  فقد   )92-1350( 
ابن عيينة، عن مطرف، عن سعيد بن عمرو بن سعيد، قال: 

قال عمر: البول قائاًم أحصن للدبر)4(.

]ورجاله كلهم ثقات إال أن سعيد بن عمرو بن سعيد مل يدرك عمر[.

)1351-93( وقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن إدريس وابن نمري، عن 

املعجم الكبري للطرباين )179/17( رقم: 472.   )1(
يف إسناده شيخ الطرباين أمحد بن رشدين متهم بالوضع، والفضل بن املختار مرتوك.   )2(

انظر فتح الباري حديث )225(، واألوسط )222/1(.   )3(
األوسط )322/1(، واألثر أخرجه البيهقي )102/1( من طريق إسحاق به، وانظر ح )1329(.   )4(
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عبيد اهلل بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، 

عن عمر: مابلت قائاًم منذ أسلمت)1(.

]إسناده صحيح[.

e e e

املصنف )116/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q التواري عن الناس لقضاء احلاجة إن كان لسرت البدن فهو مستحب، وإن كان 
لسرت العورة فهو واجب. 

q سرت السوأة عن الناس مستقر يف الفطر، وإنام سميت العورة سوأة؛ ألنه يسوء 
صاحبها انكشافها. 

q عاقب اهلل آدم عىل معصيته أن بدت سوأته. 

وهو  رضوري  نوعان:  وهو  وحيس،  التقوى،  لباس  وهو  معنوي  اللباس:   q
ما يواري السوأة، وتكمييل وهو لباس الزينة، قال تعاىل: )چ چ چ چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ( ]األعراف: 26[.
q كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إىل اليوم، قال تعاىل: )گ گ 

ڳ( ]األعراف: 27[.

]م-608[ ذهب الفقهاء إىل وجوب سرت العورة عن الناس)1(.

املبسوط   ،)476/1( اآلثار  معاين  رشح   ،)185/2( الرائق  البحر  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)155/10(، العناية رشح اهلداية )28/10(، درر احلكام )313/1، 314(، واعترب الزيلعي 

النظر إىل عورة الغري موجًبا للفسق انظر تبيني احلقائق )194/3(.
واخلريش   ،)736/4( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
)246/1(، حاشية العدوي )456/2(، املنتقى رشح املوطأ )2/2(.               =

الفرع الثاني 

يف سرت العورة عن الناس عند قضاء احلاجة
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q أدلة وجوب سرت العورة:

والدليل عىل ذلك من الكتاب والسنة واإلمجاع.

أما الكتاب فقال تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ( 
]النور: 30[.

)1352-94( ومن السنة: ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن سعيد وإسامعيل 
ابن إبراهيم، عن هبز قال: حدثني أيب، 

عن جدي قال قلت يا رسول اهلل عوراتنا ما نأيت منها وما نذر قال: احفظ عورتك 
إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول اهلل فإذا كان القوم بعضهم يف 
بعض قال إن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فاهلل 

تبارك وتعاىل أحق أن يستحيا منه. 

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هبز فذكر مثله قال فاهلل عز وجل أحق أن 
يستحيا منه ووضع يده عىل فرجه)1(.

]إسناده حسن[)2(.

وانظر يف مذهب الشافعية: املجموع )237/2(، وقواعد األحكام يف مصالح األنام )115/1(،   =
وطرح التثريب )227/2( و )103/6(، وحاشيتي قليويب وعمرية )320/4(.

كشاف   ،)28/8( اإلنصاف   ،)300  ،284/1( الكربى  الفتاوى  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
القناع )265/1(. 
املسند )3/5، 4(.   )1(

احلديث مداره عىل هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وهذا اإلسناد حسن لذاته.  )2(
فقد أخرجه أمحد كام يف حديث الباب، وأبو داود )4017(، والرتمذي )2769(، والنسائي يف   

الكربى )8972(، والروياين يف مسنده )911( من طريق حييى بن سعيد القطان.
وأخرجه أمحد كام يف حديث الباب، والبيهقي )199/1( و )225/2(، والروياين يف مسنده   

)928( من طريق إسامعيل بن علية.
رقم   )414/19( الكبري  يف  والطرباين   ،)4/5( أمحد  وعنه   ،)1106( الرزاق  عبد  وأخرجه   
996. عن معمر.                   =



151طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

  الدليل الثاين:

ابن  الرمحن  عبد  عن  أسلم،  بن  زيد  طريق  من  مسلم  روى   )95-1353(
أيب سعيد اخلدري، 

عن أبيه، أن رسول اهلل × قال: ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، وال املرأة إىل 
عورة املرأة، وال يفيض الرجل إىل الرجل يف ثوب واحد، وال تفيض املرأة إىل املرأة يف 

الثوب الواحد)1(.

  الدليل الثالث: من اإلمجاع.

قال النووي: سرت العورة عن العيون واجب باإلمجاع)2(.

ونقل اإلمجاع معه مجاعة)3(.

وأخرجه أمحد )4/5(، والطرباين يف الكبري )412/19( رقم 991. من طريق محاد بن زيد.  =
وأخرجه الرتمذي )2794(، والروياين يف مسنده )928(، والبيهقي )199/1(، )225/2(   

من طريق معاذ بن معاذ.
الكبري  يف  والطرباين   ،)7358( واحلاكم   ،)1920( ماجه  وابن   ،)2794( الرتمذي  وأخرجه   

)413/19( رقم 994 من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه البيهقي )94/7( من طريق سفيان.  

وأخرجه أبو داود )4017( من طريق مسلمة بن قعنب.  
وأخرجه ابن ماجه )1920( من طريق محاد بن أسامة.  

وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري)413/19( رقم 992. من طريق محاد بن سلمة.  
وأخرجه أيًضا )413/19( رقم 993. من طريق عيد بن الفضل.  

وأخرجه أيًضا )413/19( رقم 995. من طريق النرض بن شميل.  
وأخرجه املروزي يف تعظيم قدر الصالة )863( والطرباين يف الكبري )413/19( رقم 995 من   

طريق عيسى بن يونس. كلهم رووه عن هبز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوًعا.
ورواه البخاري تعليًقا، ذكره قبل حديث )278( جازًما به. قال احلافظ يف الفتح: اإلسناد إىل   

هبز صحيح، وهلذا جزم به البخاري. وصححه الشوكاين يف السيل اجلرار )68/1(.
صحيح مسلم )338(.   )1(

املجموع )171/3(.   )2(
انظر موسوعة اإلمجاع )844/2(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q رفع الثوب قبل الدنو من األرض إذا مل يكن هناك ناظر يرجع إىل حكم كشف 
العورة واإلنسان خال.

الكراهة،  أو  التحريم،  ناظر،  وال  حاجة،  بال  العورة  كشف  يف  األصل  هل   q
أو اإلباحة؟

q رشع من قبلنا ليس رشًعا لنا إذا ورد يف رشعنا ما ينسخه؟

]م-609[ استحب الفقهاء أن ال يرفع ثوبه قبل الدنو من األرض، وبعضهم 
عرب بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب األئمة األربعة)1(.

وقيل: حيرم، وهو رواية عن اإلمام أمحد)2(.

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )256/1(، الفتاوى اهلندية )50/1(، حاشية الطحطاوي   )1(
عىل مراقي الفالح )ص: 36(.

اخلريش   ،)269/1( اجلليل  مواهب   ،)269/1( واإلكليل  التاج  املالكية:  مذهب  ويف   
)142/1(، حاشية الدسوقي )105/1(. 

ويف مذهب الشافعية: املجموع )98/2(، املهذب )26/1(، روضة الطالبني )66/1(، املنهج   
القويم )ص: 76(.

ويف مذهب احلنابلة: املغني )108/1(، الفروع )115/1، 116(، اإلنصاف )95/1(، املبدع   
)80/1(، رشح العمدة )401/1(، الكايف )50/1(، كشاف القناع )61/1(.

الفروع )116/1(.   )2(

الفرع الثالث

يف رفع الثوب قبل الدنو من األرض
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وقيل: جيوز بال كراهة، يعني: ومل يكن ثم ناظر ينظر إىل عورته)1(.

للعورة،  كشف  الثوب  رفع  ألن  والبنيان؛  الصحراء  فيه  يستوي  الطيبي:  قال 
وهو ال جيوز إال عند احلاجة، وال رضورة يف الرفع قبل القرب من األرض)2(.

q دليل من قال: يستحب أن ال يرفع ثوبه من األرض:

  الدليل األول:

اإلمجاع، قال النووي: هذا األدب مستحب باالتفاق)3(.

  الدليل الثاين:

)1354-96( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا زهري بن حرب، حدثنا وكيع، عن 
األعمش، عن رجل، 

من  يدنو  حتى  ثوبه  يرفع  ال  حاجة  أراد  إذا  كان   × النبي  أن  عمر  ابن  عن 
األرض)4(. 

]إسناده ضعيف[ )5(.

اختارها ابن متيم من احلنابلة، انظر الفروع )116/1(.   )1(
رشح املشكاة )41/2( وهذا الكالم حسن، إال أنه جعل كشف العورة ال جيوز مطلًقا حتى ولو   )2(

مل يكن هناك ناظر، وهي مسألة خالفية. 
املجموع )98/2(.   )3(

سنن أيب داود )14(.   )4(
ومن طريق أيب داود أخرجه البيهقي )96/1(. وفيه رجل مبهم، واختلف عىل األعمش، فرواه   )5(

وكيع، عن األعمش، عن رجل، عن ابن عمر. 
ورواه أبو داود )14( والرتمذي )14( والدارمي )666( من طريق عبد السالم بن حرب، عن   

األعمش، عن أنس بنحوه، ومل يسمع األعمش من أنس. 
وضعف أبو داود يف سننه بعد أن رواه من طريق عبد السالم بن حرب.  

قال:  ثم  عمر،  ابن  مسند  ومن  أنس  مسند  من  احلديث  ذكر   )25 )ص:  الرتمذي  علل  ويف   
فقال:  عمر-  ابن  مسند  أم  أنس  مسند  -يعني:  أصح؟  أهيام  احلديث  هذا  عن  حممًدا  »فسألت 

كالمها مرسل، ومل يقل أهيام أصح«. اهـ
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  الدليل الثالث:

ثنا  العجيل،  اهلل  عبيد  بن  احلسني  طريق  من  الطرباين،  رواه  ما   )97-1355(
رشيك، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، 

عن جابر، أن النبي × كان إذا أراد احلاجة مل يرفع ثوبه حتى يدنو من األرض)1(.

]موضوع[ )2(.

q دليل من قال: حيرم كشف ثوبه قبل دنوه من األرض:

  الدليل األول:

دلت السنة عىل حتريم كشف العورة، ولو كان اإلنسان خالًيا.

)1356-98( ملا رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن سعيد وإسامعيل بن إبراهيم 
عن هبز قال حدثني أيب، 

عن جدي قال: قلت: يا رسول اهلل عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ قال: احفظ 
عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول اهلل فإذا كان القوم 
بعضهم يف بعض قال: إن استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا 

خاليا؟ قال: فاهلل تبارك وتعاىل أحق أن يستحيا منه)3(.
]إسناده حسن[ )4(

جممع البحرين )343(.   )1(
ورواه ابن عدي يف الكامل )364/2( من طريق احلسني بن عبيد اهلل العجيل به.   )2(

وفيه احلسني بن عبيد اهلل العجيل.   
قال الدارقطني: كان يضع احلديث. ميزان االعتدال )2024(.  

وقال ابن عدي: يشبه أن يكون ممن يضع احلديث. الكامل )364/2(.  
املسند )3/5، 4(.  )3(

سبق خترجيه، انظر رقم: 1352.   )4(
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وجه االستدالل:

جائز  غري  اخللوة  يف  التعري  أن  عىل  يدل  هبز  حديث  »ظاهر  حجر:  ابن  قال 
مطلًقا«. اهـ

قلت: ألن وجوب سرت العورة عن الناس ال ينازع فيه أحد، فإذا كان اهلل أحق 
أن يستحيا منه من الناس، كان سرت العورة خالًيا أوىل باملنع هذا ما يفيده قوله: )فاهلل 

أحق( كام استدل به يف قوله: )اقضوا اهلل فاهلل أحق بالقضاء(. 

)1357-99( فقد روى البخاري، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أيب برش 
قال: سمعت سعيد بن جبري، 

× فقال له: إن أختي قد  عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال: أتى رجل النبي 
×: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال:  نذرت أن حتج، وإهنا ماتت فقال النبي 

نعم. قال: فاقض اهلل، فهو أحق بالقضاء)1(.

يف  فهذا  عريانني،  اغتساهلام  السالم  عليهام  وأيوب  موسى  عن  ثبت  وكونه 
رشيعتهام، وقد جاء يف رشيعتنا ما يدل عىل وجوب سرت العورة خالًيا.

إال  منها  يشء  كشف  حيل  فال  الوجوب،  العورة  سرت  »أصل  الشوكاين:  قال 
واجب،  اخلروج  حالة  قبل  فاالستتار  احلاجة،  خروج  عند  يكون  كام  لرضورة، 
فيكشف عورته حال االنحطاط خلروج اخلارج، ال حال كونه قائاًم، وال حال كونه 

ماشًيا إىل قضاء احلاجة«)2(. 

q ويجاب عن هذا:

بأن يقال: قوله: )فاهلل أحق بالقضاء(، هذا التعبري ال يدل عىل الوجوب، فالصيام 
عن امليت، ووفاء نذره ال جيب عىل غري امليت، وإن كان القضاء عنه من الوفاء له والرب 

صحيح البخاري )6699(.   )1(
السيل اجلرار )64/1(.   )2(
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به، لكن األصل يف العبادة أهنا واجبة عىل اإلنسان نفسه، فإن تطوع أحد من الورثة 
كان حمسنًا، فال يدل تعبري )فاهلل أحق( عىل وجوب قضاء العبادة عن امليت، وإذا مل 
يدل تعبري )فاهلل أحق( عىل وجوب قضاء العبادة عن امليت مل يدل عىل عىل وجوب 

سرت العورة واإلنسان خال، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q املحرم لذاته تبيحه الرضورة، واملحرم لغريه تبيحه احلاجة. 

q يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء.

]م-610[ إذا مل يتمكن اإلنسان من قضاء احلاجة إال بالنظر إليه، فعل ذلك بعد 
أن يأمرهم بكف أبصارهم، وباإلنكار عليهم إن مل يفعلوا؛ ألن كشف العورة حمرم 
لغريه)1(، فتبيحه جمرد احلاجة، فكيف وهو هنا مضطر إىل كشفها، ولذلك جيوز كشف 

عورته للتداوي مع أن التداوي ليس بواجب، ولو تركه ال يالم. 

وأما االستنجاء فهل يرتكه باعتبار أنه ال جيب عليه فعله مع النظر إليه؛ ألن إزالة 
النجاسة ليست واجبة عىل الفور، وحياول ختفيفها وتقليلها بنحو حجر ونحوه من 

حتت ساتر ما أمكن. 

أو يقال: يغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء، وما دام قد كشف عورته لقضاء 
احلاجة فليقطع النجاسة قبل سرتها، وهذا أقرب عندي واهلل)2(، واهلل أعلم.

e e e

املحرمات قسامن: حمرم لذاته ال تبيحه إال الرضورة، كأكل امليتة.  )1(
الرجل  ولبس  للتداوي،  العورة  ككشف  أمثلة،  له  العلامء  ويذكر  احلاجة،  تبيحه  لغريه  وحمرم   

لثوب احلرير حلكة ونحوها. 
حاشية ابن عابدين )549/1(، مراقي الفالح )ص: 20(.   )2(

الفرع اخلامس

إذا اضطر إىل كشف العورة أمام الغري لقضاء احلاجة
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q االحتياط يف توقي النجاسات مطلوب، ما مل يبلغ حد الوسوسة. 

]م-611[ يكره استقبال الريح حال البول، وهو مذهب اجلمهور)1(.

q دليل الكراهة:

  الدليل األول:

)1358-100( ما رواه الطحاوي من طريق ابن هليعة، عن أيب األسود، عن 
األعرج، 

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )256/1(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص:   )1(
.)34

وانظر يف مذهب املالكية: حاشية الدسوقي )107/1/1(، التاج واإلكليل )275/1، 276(،   
الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)15 )ص:  خليل  خمترص   ،)276/1( اجلليل  مواهب 

.)91/1(
البهجة  رشح   ،)49/1( املطالب  أسنى   ،)109/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
زبد   ،)169/1( املحتاج  حتفة   ،)45/1( وعمرية  قليويب  حاشيتي   ،)121/1(  لألنصاري 

ابن رسالن )ص: 53(.
السبيل  منار   ،)100/1( اإلنصاف   ،)7 )ص:  الطالب  دليل  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   

)25/1(، املغني )107/1(، رشح منتهى اإلرادات )34/1(. 

املبحث الثالث

يف كراهية استقبال الريح
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عن أيب هريرة عن رسول اهلل × قال: إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فال يستقبل 
القبلة وال يستدبرها، وال يستقبل الريح)1(.

]زيادة وال يستقبل الريح زيادة منكرة انفرد هبا ابن هليعة، وهو ضعيف، وحديث 
أيب هريرة يف صحيح مسلم وليس فيه هذه الزيادة[ )2(.

  الدليل الثاين:

)1359-101( ما رواه الدارقطني من طريق مبرش بن عبيد، حدثني احلجاج 
ابن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: مر رساقة بن مالك املدجلي عىل رسول اهلل × 
فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة وال يستقبلها وال يستدبرها، وال يستقبل 
الريح، وأن يستنجي بثالثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثالثة أعواد، أو ثالث حثيات 

من تراب.

قال الدارقطني: مل يروه إال مبرش بن عبيد، وهو مرتوك احلديث)3(.

وجاء من مسند رساقة مرفوًعا، والراجح وقفه)4(.

رشح معاين اآلثار )233/4(.   )1(
جلس  إذا  بلفظ:  هريرة،  أيب  عن  صالح،  أيب  طريق  من   )265( مسلم  يف  هريرة  أيب  حديث   )2(

أحدكم عىل حاجته، فال يستقبل القبلة وال يستدبرها. اهـ
سنن الدارقطني )56/1(.   )3(

قال ابن أيب حاتم يف العلل )36/1(: »سألت أيب عن حديث رواه أمحد بن ثابت فرخويه، عن   )4(
عبد الرزاق، عن معمر، عن سامك بن الفضل، عن أيب رشدين اجلندي، عن رساقة بن مالك، 
عن النبي ×: إذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة، واتقوا جمالس اللعن والظل، وقارعة 

الطريق، واستمخروا الريح، واستنشبوا عىل سوقكم، وأعدوا النبل. 
قال أيب: إن ما يرونه موقوف وأسنده عبد الرزاق بآخرة«. اهـ  

وانظر الكالم عىل طرق احلديث وخترجيه يف مسألة النهي عن البول يف الطريق والظل النافع،   
واهلل أعلم.
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  الدليل الثالث:

الفيض  بن  السفر  بن  يوسف  طريق  من  عدي،  ابن  رواه  ما   )102-1360( 
أيب الفيض، ثنا األوزاعي، عن حييى، عن أيب سلمة، 

عن أيب هريرة، قال: كان رسول اهلل × يكره البول يف اهلواء.

حكم عليه ابن عدي بالوضع)1(.

  الدليل الرابع:

)1361-103( قال احلافظ: روى ابن قانع عن احلرضمي رفعه: إذا بال أحدكم 
فال يستقبل الريح ببوله، فرتده عليه. 

قال احلافظ: إسناده ضعيف جًدا)2(.

  الدليل اخلامس:

من النظر أن يف استقبال الريح قد يتلوث بالنجاسة بأن يرتد عليه بوله.

هذا ما وقفت عليه مما ورد يف الباب، واملعتمد يف الكراهة التعليل، وإال فالدليل 
ال يثبت فيه يشء، واهلل أعلم.

الكامل )163/7(، ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي يف السنن )98/1(.  )1(
قال ابن عدي: »وهذه األحاديث، عن حييى، عن أبى سلمة مع غريها هبذا اإلسناد يروهيا كلها   

يوسف بن السفر، وهي موضوعة كلها«. اهـ
وقال احلافظ يف التلخيص )107/1(: »ويف إسناده يوسف بن السفر، وهو ضعيف. اهـ  

قلت: هو أكثر من ذلك، فقد قال اجلوزجاين عن يوسف: كان يكذب«. أحوال الرجال )285(.  
وقال دحيم: ليس بيشء. اجلرح والتعديل )223/9(.  

وقال أبو زرعة: ذاهب احلديث. املرجع السابق.  
وقال أبو حاتم الرازي: منكر احلديث جًدا. املرجع السابق.  

وقال البخاري: منكر احلديث. التاريخ األوسط )223/2(.  
وقال النسائي: ليس بثقة. لسان امليزان )322/6(.  

وقال الدارقطني: مرتوك احلديث يكذب. املرجع السابق.  
تلخيص احلبري )107/1(.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q إذا خالف فعل الرسول × قوله، محل األمر عىل االستحباب، والنهي عىل 
الكراهة، إال أن يدل دليل عىل اختصاص الفعل بالنبي ×.

q ما كان علته تكريم القبلة مل خيتلف فيه الصحراء عن البنيان.

q القول مقدم عىل الفعل.

قضاء  حال  واستدبارها  القبلة  استقبال  حكم  يف  العلامء  اختلف  ]م-612[ 
احلاجة إىل سبعة أقوال،

املالكية  من  ورجحه  احلنفية)1(،  مذهب  من  املشهور  وهو  مطلًقا،  حيرم   فقيل: 
ابن العريب)2(، ورواية يف مذهب أمحد)3(، واختاره ابن حزم)4(.

وهو قول أيب أيوب األنصاري، وأيب هريرة، وابن مسعود، وجماهد، وإبراهيم 
النخعي، والثوري، وأيب ثور، وعطاء، واألوزاعي وغريهم.

رشح معاين اآلثار )236/4(، حاشية ابن عابدين )341/1(، البحر الرائق )256/1(، نور   )1(
اإليضاح )ص: 16(، مراقي الفالح )ص: 22(. 

عارضة األحوذي )27/1(.   )2(
تصحيح الفروع )111/1(.   )3(

املحىل )189/1، 190(.   )4(

املبحث الرابع 

يف حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
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وقيل: جيوز مطلًقا، وهو قول عائشة ريض اهلل عنها، وعروة، وربيعة، وداود)1(.

وقيل: حيرم استقبال القبلة واستدبارها يف الصحراء، وجيوز يف البنيان ونحوه، 
إىل  الفتح  يف  احلافظ  ونسبه  واحلنابلة)4(،  املالكية)2(،والشافعية)3(،  مذهب  وهو 

اجلمهور، واختاره البخاري يف صحيحه، قال ابن حجر: وهو أعدل األقوال.

وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها)5(.

وقيل: حيرم االستقبال يف الصحراء والبنيان، وحيل االستدبار فيهام، وهو رواية 
عن أيب حنيفة، وأمحد)6(.

وقيل: جيوز االستدبار يف البنيان فقط، وهو وجه يف مذهب احلنابلة)7(.

املدينة، ومن كان عىل سمتها، وأما من كانت  التحريم خمتص بأهل  وقيل: إن 
قبلته يف جهة املرشق أو املغرب فيجوز له االستقبال واالستدبار مطلًقا، وهذا أضعف 

األقوال، واهلل أعلم.

املنتقى رشح املوطأ )336/1(.   )1(
التمهيد   ،)279/1( اجلليل  مواهب   ،)336/1( املوطأ  رشح  املنتقى   ،)117/1( املدونة   )2(

)309/1(، التاج واإلكليل )403/1(، اخلريش )146/1(، حاشية الدسوقي )108/1(. 
األم )176/1(، املجموع )92/1(، اختالف احلديث )ص: 227(، حلية العلامء )159/1(،   )3(

متن أيب شجاع )ص: 18(، اإلقناع للرشبيني )56/1(، روضة الطالبني )65/1(. 
املغني )107/1(، الفروع )82/1(، اإلنصاف )100/1(، كشاف القناع )64/1(، الكايف   )4(

 .)50/1(
الكراهة. جاء يف  القبلة واستدبارها عىل اجلواز مع  استقبال  القول بجواز  الفقهاء  محل بعض   )5(
أو  ببول  واستدبارها  القبلة  استقبال  لإلنسان  »إذا جاز  للسفريي )326/2(:  البخاري  رشح 
غائط بالرشوط املذكورة يف غري األخلية املعدة لذلك فهل هو جائز مع الكراهة أو بال كراهة؟ 

جزم الرافعي تبًعا للمتويل أن الكراهة موجودة.
واختار النووي أن الكراهة منتفية قال: لكن األدب واألفضل امليل عن القبلة إذا أمكن بال مشقة   

احرتاًما هلا«. وانظر فتح القدير، والعناية رشح اهلداية )419/1(.
اإلنصاف )101/1(.   )6(
اإلنصاف )101/1(.   )7(
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q دليل من قال بالتحريم مطلًقا يف الصحراء والبني�ان:

  الدليل األول:

حدثنا  قال:  اهلل،  عبد  بن  حدثنا عيل  قال:  البخاري،  رواه  ما   )104-1362(
سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، 

عن أيب أيوب األنصاري، أن النبي × قال: إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة 
فوجدنا  الشأم،  فقدمنا  أيوب:  أبو  قال  غربوا.  أو  رشقوا  ولكن  تستدبروها،  وال 

مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر اهلل تعاىل، ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل من احلديث:

أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق يف احلديث، فيشمل ما إذا كان 
يف الصحراء أو يف البنيان، وهذا هو الذي فهمه أبو أيوب راوي احلديث ريض اهلل 
عنه، فإنه كان ينحرف عن القبلة يف املرحاض، وهو بنيان، ويستغفر اهلل؛ ألنه اعترب 
حتى  املعايص  كثرة  رأى  إذا  اهلل  يستغفر  أن  للمسلم  ومرشوع  فعله،  ممن  ذنًبا  ذلك 
)ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ(  اهلل  ال تشمله عقوبة عامة، وغضب من 

]األنفال: 33[.

  الدليل الثاين:

)1363-105( ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن القعقاع، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة عن رسول اهلل × قال إذا جلس أحدكم عىل حاجته فال يستقبل 
القبلة وال يستدبرها)2(.

ومل يستثن احلديث من ذلك شيًئا، فوجب أن يشمل الصحراء والبنيان.

صحيح البخاري )394(، ومسلم )264(.   )1(
صحيح مسلم )265(.   )2(
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  الدليل الثالث:

عن  إبراهيم،  عن  األعمش،  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )106-1364(
عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء، حتى اخلراءة؟! قال: 
أو  باليمني،  نستنجي  أن  أو  بول،  أو  لغائط  القبلة  نستقبل  أن  هنانا  لقد  أجل،  فقال: 

أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

  الدليل الرابع:

)1365-107( ما رواه الطرباين، قال: حدثنا أمحد، قال: حدثنا أمحد بن حرب 
املوصيل، حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي، عن إبراهيم بن طهامن، عن حسني املعلم، 

عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، 

عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: من مل يستقبل القبلة، ومل يستدبرها يف 
الغائط كتب له حسنة، وحمي عنه سيئة. 

إال  عنه  وال  إبراهيم،  إال  عنه  وال  حسني،  إال  حييى  عن  يروه  مل  الطرباين:  قال 
القاسم، تفرد به أمحد.

]رجاله ثقات إال أمحد بن حرب املوصيل وشيخه، ومها صدوقان[ )2(.

صحيح مسلم )262(.   )1(
جممع البحرين )342(.  )2(

قال اهليثمي يف جممع الزوائد )206/1(: »رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح،   
إال شيخ الطرباين وشيخ شيخه، ومها ثقتان«.

وإليك تراجم إسناده:  
شيخ الطرباين: هو أمحد بن حممد بن صدقة، ثقة حافظ. انظر تاريخ بغداد )40/5(، والتذكرة   

.)745(
الثاين: أمحد بن حرب املوصيل. روى له النسائي، وقال عنه: ال بأس به.  

وقال عبد الرمحن بن أيب حاتم: أدركته، ومل أكتب عنه. اجلرح والتعديل )49/2(.               =  
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  الدليل اخلامس:

)1366-108( ما رواه البزار يف مسنده من طريق مسدد، قال: أخربنا حصني 
ابن نمري قال: أخربنا سفيان بن حسني، عن احلكم، عن إبراهيم، 

قد  صاحبكم  إين ألحسب  اهلل:  لعبد  املرشكني  من  قال رجل  قال:  علقمة  عن 
فقد  مستهزًئا،  كنت  إن  قال:  اخلالء.  تأتون  كيف  علمكم  حتى  يشء،  كل  علمكم 
علمنا أن ال نستقبل القبلة بفروجنا، وأحسبه قال: وال نستنجي بأيامننا، وال نستنجي 

بالرجيع، وال نستنجي بالعظم، وال نستنجي بدون ثالثة أحجار)1(.

]أخطأ فيه سفيان بن حسني، واملحفوظ أنه من مسند سلامن[ )2(.

ويف التقريب: صدوق.  =
الثالث: القاسم بن يزيد اجلرمي.   

قال أمحد: ما علمت إال خرًيا.  
وقال أبو حاتم: صالح، وهو ثقة.   

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال: ربام خالف. )16/9(  
وقال حييى بن معني: ليس به بأس، ثقة.   

وقال أمحد بن أيب رافع:حدثنا القاسم بن يزيد اجلرمي، وكان من خري أهل زمانه.  
وقال أبو زكريا يزيد بن حممد األزدي: كان فاضاًل ورًعا حسنًا من املعدودين يف أصحاب سفيان.  
وإبراهيم بن طهامن ومن فوقه عىل رشط الشيخني. فالسند حسن إن شاء اهلل تعاىل، وما أشار   
إليه الطرباين من التفرد، قد يكون علة، وقد يقال: هو علة لو كان تفرد بيشء ال حيتمل تفرده 
به، أما كون التفرد يف اعتبار هذا الفعل يعد حسنة، فإنه معلوم من الرشع أن ما يأمر اهلل به من 

الطاعات، ففعله يكتب حسنة لفاعله، فاحلديث مل ينفرد بيشء يوجب رده، واهلل أعلم.
مسند البزار )1492(.  )1(

دراسة اإلسناد:   )2(
حصني بن نمري، قال أبو زرعة: ثقة. اجلرح والتعديل )197/3(.  

وقال أبو حاتم: صالح، ليس به بأس. املرجع السابق.  
وذكره ابن حبان يف الثقات )208/8(.  

وروى عباس الدوري عن ابن معني قال: ليس بيشء. وروى إسحاق بن منصور عن             =  
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  الدليل السادس:

)1367-109( ما رواه أمحد، قال: حدثنا يونس بن حممد، حدثنا ليث -يعني: 
ابن سعد-، عن يزيد -يعني: ابن أيب حبيب- أنه سمع عبد اهلل بن احلارث الزبيدي 
يقول: أنا أول من سمع النبي × يقول: ال يبوُل أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من 

حدث الناس بذلك)1(.

]صحيح[)2(.

ابن معني: صالح ذكره النبايت. ميزان االعتدال )2101(.   =
ويف التقريب: ال بأس به.  

روى له البخاري حديًثا واحًدا )3410(: عرضت عيل األمم. احلديث، وقد تابعه عليه مجاعة.  
الثاين: سفيان بن حسني الواسطي، تكلم يف روايته عن الزهري، وهذا احلديث ليس منها.  

قال أمحد بن حنبل يف رواية املروذي: ليس هو بذاك، يف حديثه عن الزهري يشء.  
وقال النسائي: ليس به بأس إال يف الزهري.  
واحلكم ومن فوقه رجال ثقات مشهورون.  

وقد اختلف فيه عىل األعمش.  
فرواه مسلم من طريق أيب معاوية، والثوري، ووكيع، عن األعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرمحن   

ابن يزيد، عن سلامن.
وخالفهم سفيان بن حسني، فرواه، عن احلكم، عن األعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن    

ابن مسعود. 
البزار:  قال  أن ساق احلديث:  بعد  البزار  قال  فيه، ولذلك  أن سفيان أخطأ  ويغلب عىل ظني   
»وهذا احلديث ال نعلم رواه عن احلكم إال سفيان بن حسني، وال نعلم رواه عن حصني بن 
نمري إال مسدد، وإنام يعرف هذا احلديث من حديث األعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن 

يزيد، عن سلامن. 
ورواه منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن بعض أصحاب النبي ×«.  

وقد قال اهليثمي يف جممع الزوائد )205/1(: »رواه البزار، ورجاله موثوقون«.  
املسند )190/4(.   )1(

احلديث رجاله ثقات،  )2(
وقد رواه أمحد )190/4( حدثنا يونس بن حممد.                 =  
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ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف )1609(، ويف مسنده )601(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين   =
)2485( عن شبابة.

وأخرجه أمحد )191/4( حدثنا حجاج بن حممد.  
ورواه أمحد عن موسى،  يعني ابن داود.  

وأخرجه ابن ماجه )317( حدثنا حممد بن رمح املرصي.  
وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )232/4( من طريق ابن وهب.  
والطرباين يف األوسط )313/6( رقم 6500 من طريق رشدين بن سعد.  

وأخرجه ابن قانع يف معجم الصحابة )931( من طريق أيب الوليد )هشام بن عبد امللك(.  
وأخرجه ابن نعيم يف احللية )326/7( من طريق عاصم بن عيل، كلهم عن الليث بن سعد، عن   

يزيد بن أيب حبيب، عن عبد اهلل بن احلارث به.
وخالف كل من سبق عبد اهلل بن صالح، فرواه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )233/4( من   
طريقه، قال: حدثني الليث، قال: حدثني سهل بن ثعلبة، عن عبد اهلل بن احلارث. وعبد اهلل بن 

صالح كثري الوهم، وهذا من أوهامه.
من   ،)6500( األوسط  يف  والطرباين   )232/4( اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  وأخرجه   

طريق عمرو بن احلارث.
وأخرجه أمحد )190/4( وعبد بن محيد )487( والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )232/4(   
وابن قانع يف معجم الصحابة )930(، من طريق عبد احلميد بن جعفر، كالمها عن يزيد بن 

حبيب به. وهذه متابعة تامة لليث بن سعد من عمرو من احلارث، وعبد احلميد بن جعفر.
ورواه ابن هليعة، واختلف عليه فيه:   

حدثنا  قال:  مريم،  أيب  ابن  طريق  من   )232/4( اآلثار  معاين  رشح  يف  الطحاوي  فأخرجه    
ابن هليعة، قال: أخربين يزيد بن أيب حبيب، عن جبلة بن رافع، قال: سمعت عبد اهلل بن احلارث. 

فجعل بني يزيد بن أيب جبيب وعبد اهلل بن احلارث جبلة بن رافع.
وأخرجه أمحد )190/4( حدثنا حسن،   

زياد،  بن  بن سليامن  وابن حبان )1419( من طريق غوث  األوسط )4939(،  والطرباين يف   
كالمها عن سليامن بن زياد احلرضمي، عن عبد اهلل بن احلارث به.
ورواه الطرباين يف األوسط )6500( من طريق رشدين بن سعد.  

والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )232/4( من طريق ابن وهب، كالمها عن ابن هليعة، عن   
يزيد بن أيب حبيب، عن عبد اهلل بن احلارث به، كرواية الليث. ولعل هذا هو الراجح يف رواية 
 ابن وهب، ورواية عبد اهلل بن وهب عن ابن هليعة أعدل من غريها، لكونه عد ممن روى عن 

ابن هليعة قبل احرتاق كتبه، واهلل  أعلم.
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  الدليل السادس. 

أن العلة يف النهي تكريم القبلة، ولذلك قال: ال تستقبلوا القبلة. وهذا موجود 
يف الصحاري والبنيان، ولو كان جمرد احلائل كافًيا جلاز يف الصحاري لوجود اجلبال 

واألشجار بيننا وبني الكعبة، وأما جهة القبلة فال حائل بيننا وبينها. 

قال ابن العريب: »ظاهر األحاديث يقتيض أن احلرمة إنام هي للقبلة، لقوله: )ال 
تستقبلوا القبلة( فذكرها بلفظها، فأضاف االحرتام هلا«. اهـ

)1368-110( عىل أن الدارقطني روى يف سننه من طريق زمعة بن صالح، 
عن سلمة بن وهرام، قال: 

قبلة  الرباز، فليكرم  أتى أحدكم  إذا   × سمعت طاووًسا قال: قال رسول اهلل 
اهلل، فال يستقبلها، وال يستدبرها، ثم ليستطب بثالثة أحجار، أو ثالثة أعواد، أو ثالث 

حثيات من تراب، ثم ليقل: احلمد هلل الذي أخرج ما يؤذيني، وأمسك ما ينفعني)1(.

]إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه عىل طاووس[)2(.

q دليل من قال باجلواز مطلًقا:

  الدليل األول: 

األصل احلل، فال جيوز املنع إال بدليل ال معارض له، وقد نظرنا يف األدلة فإذا 

سنن الدارقطني )57/1(، ومن طريقه رواه البيهقي )111/1(.   )1(
الدارقطني )58/1( من طريق  فرواه  عيينة،  بن  بن صالح ضعيف، وقد خالفه سفيان  زمعة   )2(
سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، أنه سمع طاووًسا يقول: نحوه، ومل يرفعه. قال: قلت 
لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه، فلم يعرفه. يعني: مل يعرف 

رفعه.
وروي موصواًل عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ×، رواه الدارقطني، وقال: مل يسنده   

إال احلسن املرضي، وهو كذاب مرتوك.
فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ ألن سفيان أرجح من زمعة.  
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هي متعارضة، فلم جيب العمل بيشء منها، فرجعنا إىل األصل، وهو احلل)1(.

  الدليل الثاين:

إسحاق،  ابن  عن  سعد،  بن  إبراهيم  طريق  من  أمحد  رواه  ما   )111-1369(
حدثني أبان بن صالح، عن جماهد بن جرب، 

عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: كان رسول اهلل × قد هنانا عن أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا املاء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل 

القبلة)2(.

]حسن[)3(.

التمهيد )109/3(.   )1(
املسند )360/3(.   )2(

إسناده حسن، رجاله ثقات إال حممد بن إسحاق، وهو صدوق، وقد رصح بالتحديث، والرواي   )3(
كان  أمحد:  قال  يسمعه،  مل  مما  إسحاق  ابن  سمعه  ما  ببيان  هيتم  وكان  سعد،  بن  إبراهيم   عنه 
ابن إسحاق يدلس إال أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سامع قال: حدثني، وإذا مل يكن قال: 
قال. قلنا. انظر هتذيب الكامل )421/24(، تاريخ بغداد )245/1(، موسوعة أقوال اإلمام 

أمحد )239/3(. وقد بني إبراهيم بن سعد أن حممد بن إسحاق قد سمع هذا احلديث. 
وأما أبان بن صالح، فقد قال املزي يف األطراف: أبان بن صالح ضعيف.   

قلت: تابع املزي رمحه اهلل ابن عبد الرب وابن حزم، فقد قال ابن عبد الرب كام جاء يف التهذيب:   
أبان بن صالح ضعيف. 

منهام، وخطأ  وقال: هذه غفلة  التهذيب،  احلافظ يف  فتعقبهام  باملشهور،  ليس  ابن حزم:  وقال   
والعجيل  معني  ابن  قال  التهذيب:  يف  جاء  وقد  قبلهام،  أحد  أبان  يضعف  فلم  عليه،  تواردا 

ويعقوب بن أيب شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم: ثقة.
وقال النسائي: ال بأس به. انظر اجلرح والتعديل )297/2(، معرفة الثقات )198/1(، الثقات   

)67/6(، هتذيب الكامل )9/2(.
ويف حاشية سبط ابن العجمي عىل الكاشف، ذكر عن العراقي أنه وهم املزي يف تضعيفه ألبان.   

ويف التقريب: وثقه األئمة، ووهم ابن حزم فجهله، وابن عبد الرب فضعفه. اهـ   
]ختريج احلديث[.  

احلديث أخرجه أمحد كام يف حديث الباب، وابن اجلارود )31(، والطحاوي يف رشح معاين   =  
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وال يعترب هذا احلديث خمالًفا حلديث أيب أيوب وسلامن وأيب هريرة حتى يضعف 
لذلك، بل هو موافق هلا يف كونه هنى عن استقبال القبلة أواًل، ولكنه زاد أن الرسول 
× رآه يفعل ذلك، وخمرج احلديث ليس واحًدا حتى يقال بشذوذه، فال أجد مناًصا 

من قبوله.

q وقد أجيب عنه بأجوبة منها: 

اجلواب األول: 

أنه حكاية فعل للرسول ×، فال يقدم عىل القول، وال يعارضه أيًضا، فيحتمل 
أن يكون خاًصا بالنبي ×، والقول ترشيع لألمة.

 ،)552( واحلاكم   ،)95  ،58/1( والدارقطني   ،)1420( حبان  وابن   ،)234/4( اآلثار   =
والبيهقي )92/1( من طريق إبراهيم بن سعد.

وأخرجه أبو داود )13(، وابن ماجه )325(، والرتمذي )9(، وابن خزيمة )58( من طريق   
جرير بن حازم، كالمها عن ابن إسحاق به.

قال الرتمذي: حديث جابر حديث حسن غريب.  
واختلف عىل جابر، فروي عنه كام سبق من مسنده.  

ورواه أمحد )300/5( ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود.  
ورواه الرتمذي )10( حدثنا قتيبة.   

ورواه الطرباين يف األوسط )61/1( من طريق سعيد بن أيب مريم.  
يبول   × اهلل  رسول  رأى  أنه  قتادة،  أيب  عن  جابر،  عن  الزبري،  أيب  عن  هليعة،  ابن  عن  كلهم   

مستقبل القبلة. فجعله ابن هليعة من مسند أيب قتادة.
قال الرتمذي: وحديث جابر، عن النبي × أصح من حديث ابن هليعة، وابن هليعة ضعيف عند   

أهل احلديث، ضعفه حييى بن سعيد وغريه من قبل حفظه.
وقال الطرباين: ال يروى عن أيب قتادة إال هبذا اإلسناد، تفرد به ابن هليعة.  

ورواه أمحد )12/3( حدثنا موسى بن داود  
ورواه أيًضا )15/3( حدثنا حسن بن موسى.  

ورواه ابن ماجه )320( من طريق مروان بن حممد، ثالثتهم عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن   
جابر بن عبد اهلل، حدثني أبو سعيد اخلدري، أنه شهد عىل رسول اهلل × أنه زجر أن تستقبل 

القبلة لبول. ولفظ ابن ماجه بغائط أو ببول. وهذا من ختليط ابن هليعة. 
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وهذا االحتامل ضعيف؛ ألن األصل التأيس بالنبي × )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
خاص  ذلك  بأن  رصيح  صحيح  دليل  يأيت  حتى   ،]21 ]األحزاب:  ۈئ ۈئ ېئ( 

بالنبي ×.

اجلواب الثاين: 

بناء؛ ألن ذلك هو  يكون  أن  الساتر  يتعني  إىل ساتر، وال  يبول  كان  أنه  حيتمل 
املعهود من حاله × ملبالغته يف التسرت، وال فرق يف الساتر بني اجلدار والدابة وكثيب 

الرمل، ونحوها.

وقد يقال يف الرد بأن األحكام ال تثبت باالحتامل.

اجلواب الثالث: 

حيتمل أن فعله لبيان اجلواز، ولبيان أن النهي ليس للتحريم، وإنام هو للكراهة 
فقط. وهذا هو الذي يتمشى مع القواعد.

  الدليل الثالث:

)1370-112( ما رواه أمحد من طريق خالد احلذاء، عن خالد بن أيب الصلت، 
عن عراك،

عن عائشة قالت: قال رسول اهلل ×: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعديت القبلة)1(.

]إسناده ضعيف[)2(.

املسند )137/6(.   )1(
احلديث فيه أكثر من علة:  )2(

األوىل: خالد بن أيب الصلت.  
قال البخاري: خالد بن أيب الصلت عامل عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن عبد العزيز وعراك   

مرسل. التاريخ الكبري )155/3(.
وذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه فلم يذكر فيه شيًئا. اجلرح والتعديل )336/3(.  

وقال أمحد: ليس معروًفا. هتذيب التهذيب )84/3(.                =  
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وقال الذهبي: ال يكاد يعرف. ميزان االعتدال )2435(.  
وقال ابن حزم: جمهول. فتعقبه ابن مفوز، فقال: هو مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم،   

ولكن حديثه معلول. هتذيب التهذيب )84/3(.
وقال ابن عبد الرب: ليس خالد بن أيب الصلت بمجهول، ألنه يروي عنه خالد احلذاء واملبارك بن   

فضالة، وواصل موىل ابن عيينة، وكان عاماًل لعمر بن عبد العزيز، فكيف يقال فيه: جمهول؟
قلت: إن انتفت عنه جهالة العني، فهو مستور إذ مل يوثقه أحد، ولذلك قال يف التقريب: مقبول.  

العلة الثانية: االختالف يف سامع عراك من عائشة.   
املراسيل البن أيب حاتم )ص:  بأن عراًكا مل يسمع من عائشة، فجاء يف  فقد جزم اإلمام أمحد   
162، 163(: »قال أمحد بن هانئ سمعت أبا عبد اهلل وذكر حديث خالد بن أيب الصلت، عن 
عراك، عن عائشة، عن النبي × حولوا مقعديت ... احلديث فقال: مرسل. فقلت له: عراك بن 
ماله  أين سمع عائشة،  فأنكره، وقال: عراك من  اهلل عنها،  قال: سمعت عائشة ريض  مالك، 

ولعائشة؟ إنام يروي عن عروة، هذا خطأ«. اهـ
الثالثة: أن يف إسناده اختالًفا كثرًيا، والصواب وقفه، كام رجحه البخاري وغريه.   

قال البخاري: قال موسى، حدثنا محاد، عن خالد احلذاء، عن خالد بن أيب الصلت: كنا عند   
عمر بن عبد العزيز، فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة قالت، قال النبي ×: حولوا مقعدي 

إىل القبلة بفرجه. 
وقال موسى: حدثنا وهيب، عن خالد، عن رجل، أن عراًكا حدث عن عمرة، عن عائشة، عن   

النبي ×.
وقال ابن بكري: حدثني بكر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، أن عائشة كانت تنكر   

قوهلم ال تستقبل القبلة. قال البخاري: وهذا أصح«. التاريخ الكبري )155/3(.
ويف علل الرتمذي )ص: 24(: »هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قوهلا«. اهـ  

وقال أبو حاتم الرازي: »مل أزل اقفو أثر هذا احلديث حتى كتبت بمرص عن اسحاق بن بكر   
ابن مرض أو غريه، عن بكر بن مرض، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن 

عائشة موقوف، وهذا أشبه«. العلل البن أيب حاتم )ح50(.
]ختريج احلديث[.  

احلديث أخرجه أبو داود الطياليس )1541(، وأمحد كام يف حديث الباب، وأيًضا )219/6،   
227، 239(، وابن أيب شيبة )140/1( رقم 1613، وإسحاق بن راهوية )1095(، وابن 
اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)155/3( الكبري  التاريخ  يف  والبخاري   ،)324( ماجه 
)234/4(، والدارقطني )59/1، 60(، وابن املنذر يف األوسط )326/1( من طريق محاد بن 
سلمة، عن خالد احلذاء، عن خالد بن أيب الصلت، عن عراك، عن عائشة به.                =
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عن  ثقة،  وهو  احلذاء،  خالد  روايه  ألن  ساقط؛  عائشة  »حديث  حزم:  ابن  قال 
خالد بن أيب الصلت، وهو جمهول. ثم قال: ولو صح ملا كان هلم فيه حجة؛ ألن نصه 
يبني أنه إنام كان قبل النهي؛ ألن من الباطل املحال أن يكون رسول اهلل × ينهاهم عن 
استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته يف ذلك، هذا ما ال يظنه مسلم، 

وال ذو عقل، ويف هذا اخلرب إنكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوًخا بال شك«.

  الدليل الثالث:

)1371-113( استدل بعضهم بام رواه البخاري من طريق مالك، عن حييى 

والبيهقي   )59/1( والدارقطني   ،)1096( راهوية  بن  وإسحاق   ،)184/6( أمحد  ورواه   =
)92/1( من طريق عيل بن عاصم، عن خالد احلذاء به.

وقيل: عن خالد احلذاء، عن عراك، دون ذكر خالد بن أيب الصلت.  
بن  والقاسم  عوانة،  أيب  طريق  من   )59/1( والدارقطني   )1094( راهوية  بن  إسحاق  رواه   

مطيب، وحييى بن مطر فرقهم، عن خالد احلذاء، عن عراك، عن عائشة.
وقيل: عن خالد احلذاء، عن رجل، عن عراك، عن عائشة.  

 ،)1093( مسنده  يف  راهوية  بن  وإسحاق   ،)183/6( وأمحد   )140/1( شيبة  أيب  ابن  رواه   
والدارقطني )60/1( من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد به، بنحوه.

وقيل: عن عراك، عن عروة، عن عائشة موقوًفا عليها.  
ساقه البخاري يف التاريخ الكبري )155/3(، وابن أيب حاتم يف العلل )ح 50(، وذكرنا تصويب   
عىل  موقوف  احلديث  أن  املعروف  وأن  غريه،  عىل  الطريق  هلذا  الرازي  حاتم  وأيب  البخاري 

عائشة، واهلل أعلم.
أن  لوال  اضطرابه  إىل  يميل  الباحث  جيعل  مما  إسناده  يف  الكبري  االختالف  هذا  مع  والغريب   
البخاري وأبا حاتم رجحا وقفه عىل عائشة، جتد اإلمام النووي يقول يف رشحه لصحيح مسلم 

بأن إسناده حسن.
بقادح،  ليس  البخاري  به  علل  الذي  »وهذا   :)47/1( الزجاجة  مصباح  يف  الكناين  ويقول   
الصلت  أيب  بن  خالد  أن  زعم  من  أخطأ  وقد  معروفون،  ثقات  رجاله  حسن  األول  فاإلسناد 
جمهول، أقوى ما علل به هذا اخلرب أن عراًكا مل يسمع من عائشة، نقلوه عن اإلمام أمحد، وقد ثبت 
سامعه منها عند مسلم، رواه الدارقطني يف سننه من هذا الوجه، ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه 

كام رواه ابن ماجه عنه«. اهـ
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ابن سعيد، عن حممد بن حييى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، 

إذا قعدت عىل حاجتك  ناًسا يقولون  أنه كان يقول: إن  عن عبد اهلل بن عمر، 
فال تستقبل القبلة وال بيت املقدس، فقال عبد اهلل بن عمر: لقد ارتقيت يوًما عىل ظهر 

بيت لنا، فرأيت رسول اهلل × عىل لبنتني مستقبال بيت املقدس حلاجته. احلديث)1(.

وجه االستدالل:

× استدبر  القبلة واستدبارها، فكون الرسول  × هنى عن استقبال  النبي  أن 
القبلة يف حديث ابن عمر، وحديث جابر دليل عىل جواز استقباهلا، فهذا دليل عىل أن 

النهي عن االستقبال واالستدبار منسوخ، وأن االستقبال واالستدبار كالمها جائز.

q ونوزع هذا االستدالل بما يلي:

أما القائلون بالتحريم مطلًقا، فأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة منها:

اجلواب األول: 

حيتمل أن يكون فعل ابن عمر قبل النهي عن استدبار القبلة؛ ألنه عىل الرباءة 
األصلية.

النهي،  ابن عمر- أن ذلك كان بعد  ابن حزم: »ليس فيه -يعني: حديث  قال 
ابن عمر موافق ملا كان  وإذا مل يكن ذلك فيه، فنحن عىل يقني من أن ما يف حديث 
× عن ذلك، وهذا ما ال شك فيه، فحكم حديث   الناس عليه قبل أن ينهى النبي 
الباطل  ومن  رضورة،  يعلم  هذا  ذلك،  عن   × النبي  بنهي  قطًعا  منسوخ  عمر  ابن 
املحرم ترك اليقني بالظنون، وأخذ املتيقن نسخه، وترك املتيقن أنه ناسخ، وقد رجحنا 
الباطل  املحال  فمن  منسوخ،  حلكم  ناسخ،  أنه  صح  ما  كل  أن  املكان  هذا  غري  يف 
تبياًنا  ذلك  يبني  وال  ناسًخا،  واملنسوخ  منسوًخا،  الناسخ  يعيد  تعاىل  اهلل  يكون  أن 
ال إشكال فيه، إذ لو كان هذا لكان الدين مشكاًل غري بني، ناقًصا غري كامل، وهذا 

صحيح البخاري )148(، ومسلم )266(.   )1(
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)ٹ  تعاىل:  وقال   ]3 ]املائدة:  ڇ(  چ  چ  )چ  تعاىل:  قال اهلل  باطل، 
ٹ ڤ ڤ ڤ( ]النحل: 44[. انتهى كالم ابن حزم)1(.

اجلواب الثاين: 

ألن  الفعل؛  عىل  مقدم  والقول  قول،  النهي  وأحاديث  فعل،  عمر  ابن  حديث 
خاًصا  الفعل  يكون  وقد  القول،  بخالف  ناسًيا  أو  معذوًرا،  فعله  يكون  قد  الفعل 

بالنبي ×.

q ورد هذا:

أن األصل عدم العذر والنسيان، وكونه خاًصا بالنبي × سبق اجلواب عليه.

اجلواب الثالث: 

أن حديث ابن عمر لو أخذنا به فليس فيه إال جواز االستدبار، وليس فيه جواز 
االستقبال. وهذا القول بناء عىل أن حديث جابر مل يثبت عندهم، أو مل يطلعوا عليه، 

وسبق لنا أنه حديث حسن إن شاء اهلل تعاىل.

q جواب القائلني بالتفريق بني الصحراء وغريها:

أن حديث ابن عمر دليل عىل جواز ذلك يف البنيان، وأن املنع خمتص بالصحراء؛ 
ألننا ملا رأينا رسول اهلل × استقبل القبلة واستدبرها، واستحال أن يأيت رسول اهلل 
× ما هنى عنه، علمنا أن احلال التي استقبل فيها القبلة واستدبرها غري احلال التي 
هنى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك يف الصحاري، والرخصة يف البيوت؛ ألن حديث 
ابن عمر يف البيوت، ومل يصح لنا أن جيعل أحد اخلربين ناسًخا لآلخر؛ ألن الناسخ 
إىل  ما وجد  بالنسخ  القول  إىل  له، وال سبيل  دليل ال معارض  أو  تاريخ،  إىل  حيتاج 

استعامل الدليلني، والقول بالنسخ إبطال ألحدمها)2(.

املحىل )191/1(.   )1(
التمهيد بترصف )106/3(.   )2(
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q دليل من فرق بني الصحراء والبني�ان:

   الدليل األول:

الغائط  أتيتم  إذا  قال:   × النبي  أن  األنصاري:  أيوب  أيب  حديث  محلوا 
فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها، ولكن رشقوا أو غربوا. ورواه مسلم)1(.

ومثله حديث سلامن وابن مسعود وأيب هريرة محلوا هذه األحاديث عىل الصحراء.

لنا،  ارتقيت يوًما عىل ظهر بيت  ابن عمر ريض اهلل عنهام: لقد  ومحلوا حديث 
فرأيت رسول اهلل × عىل لبنتني مستقباًل بيت املقدس حلاجته. احلديث)2(.

عىل جواز استدبار القبلة إذا كان ذلك يف البنيان.

ومحلوا حديث جابر ريض اهلل عنه: كان رسول اهلل × قد هنانا عن أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا املاء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل 

القبلة)3(.

محلوا هذا احلديث عىل جواز االستقبال إذا كان هناك ساتر من جدار أو غريه، 
مع أن حديث جابر ليس فيه ذكر الساتر، لكن قالوا: هو املعهود من حاله × ملبالغته 

يف التسرت حال قضاء احلاجة.

قال احلافظ ابن حجر: »دل حديث ابن عمر عىل جواز استدبار القبلة يف األبنية، 
وحديث جابر عىل جواز استقباهلا، ولوال ذلك لكان حديث أيب أيوب ال خيص من 
عمومه بحديث ابن عمر إال جواز االستدبار فقط، وال يلحق به االستقبال قياًسا؛ 

ألنه ال يصح إحلاقه به، لكونه فوقه«)4(.

صحيح البخاري )394(، ومسلم )264(.   )1(
صحيح البخاري )148(، ومسلم )266(.   )2(

املسند )360/3(.   )3(
الفتح )ح 144(.   )4(
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  الدليل الثاين:

ثنا  فارس،  بن  حييى  بن  حممد  حدثنا  قال:  داود،  أبو  رواه  ما   )114-1372(
صفوان بن عيسى، عن احلسن بن ذكوان، عن مروان األصفر، قال: 

فقلت:  إليها،  يبول  جلس  ثم  القبلة،  مستقبل  راحلته  أناخ  عمر  ابن  رأيت 
يا أبا عبد الرمحن أليس قد هني عن هذا؟ قال: بىل إنام هني عن ذلك يف الفضاء، فإذا 

كان بينك وبني القبلة يشء يسرتك فال بأس)1(.

]إسناده فيه لني[)2(.

سنن أيب داود )11(.   )1(
انفرد به احلسن بن ذكوان، ومثله ال حيتمل تفرده، فقد قال فيه:  )2(

قال حييى بن معني وأبو حاتم الرازي: ضعيف، زاد أبو حاتم: ليس بالقوي. اجلرح والتعديل )13/3(.  
وقال ابن عدي: للحسن بن ذكوان أحاديث غري ما ذكرت، وليس بالكثري، ويف بعض ما ذكرت   
ال يرويه غريه، عىل أن حييى القطان وابن املبارك قد رويا عنه كام ذكرته، وناهيك للحسن بن 

ذكوان من اجلاللة أن يرويا عنه، وأرجوا أنه ال بأس به. الكامل )317/2(.
قلت: رواية حييى بن سعيد القطان عنه ليست دلياًل عىل توثيقه، فقد قال عيل بن املديني: حدث   
 ،)223/2( الكبري  الضعفاء  بالقوي.  عنده  يكن  ومل  ذكوان،  بن  احلسن  عن  سعيد،  بن  حييى 

الكامل )317/2(.
ويف التقريب: صدوق خيطئ، ورمي بالقدر، وكان يدلس.  

وقال يف مقدمة الفتح )ص: 560(: »ضعفه أمحد وابن معني، وأبو حاتم والنسائي وابن املديني،   
وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به، وأورد له حديثني عن حبيب بن أيب ثابت، عن عاصم بن 
ضمرة، عن عيل. وقال: إنه دلسها، وإنام سمعها من عمر بن خالد الواسطي، وهو مرتوك«. اهـ

]ختريج احلديث[.  
 ،)58/1( والدارقطني   ،)60( خزيمة  وابن   ،)32( املنتقى  يف  اجلارود  ابن  أخرجه  احلديث   
له  الكربى  والسنن   ،)62/1( للبيهقي  الصغرى  والسنن   ،)551( املستدرك  يف  واحلاكم 

)92/1( من طريق صفوان بن عيسى به. 
قال الدارقطني يف سننه )58/1(: هذا صحيح، كلهم ثقات، مع أنه قال يف العلل: ضعيف. كام   

نقل ذلك بشار عواد يف حتقيقه البديع لتهذيب املزي )147/6(.
البخاري، فقد احتج باحلسن بن ذكوان، ومل خيرجاه، وأقره  وقال احلاكم: صحيح عىل رشط   

الذهبي. قلت: البخاري خرج له حديًثا واحًدا له شواهد كثرية. 
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وجه االستدالل:

قالوا: إن قول ابن عمر: إنام هني عن هذا يف الفضاء، يدل عىل أنه علم ذلك من 
رسول اهلل ×، فيكون له حكم الرفع.

وأجيب:

هذا القول من ابن عمر حيتمل أن يكون قال ذلك فهاًم منه للفعل الذي شاهده 
للقبلة، فهم  بيت حفصة مستدبًرا  × يف  النبي  ملا رأى  × ورواه، فكأنه  النبي  من 
اختصاص النهي بالبنيان، فال يكون هذا الفهم حجة، وال يصلح هذا لالستدالل به، 
خاصة وقد عارضه غريه من الصحابة، منهم أبو أيوب، وإذا اختلف الصحابة مل يكن 
يف قول أحد منهم حجة، هذا عىل التسليم بأن قول ابن عمر: إنام هني عن هذا بالفضاء 

صحيح، ومع تضعيفه فال حاجة إىل هذا التوجيه، واهلل أعلم.

  الدليل الثالث:

البنيان  بني  التفريق  فإن  القبلة،  جلهة  كان  وإن  التكريم  إن  قالوا:  النظر،  من 
املعدة لقضاء احلاجة تكون مأوى  النظر، وذلك أن األمكنة  والصحراء له حظ من 
للشياطني، فليست صاحلة لكوهنا قبلة؛ وألن احلديث يقول: إذا أتى أحدكم الغائط 
فال يستقبل القبلة. وحقيقة الغائط: هو املكان املطمئن من األرض يف الفضاء، وهذه 
حقيقته اللغوية، فال يدخل فيه البنيان أصاًل، وإن كان قد صار يطلق عىل كل مكان 
احلافظ:  قال  احلقيقة.  اإلطالق  يف  األصل  إذ  به؛  النهي  فيختص  جماًزا،  لذلك  أعد 

وهذا اجلواب لإلسامعييل، وهو أقواها.

وقالوا أيًضا: إن استقبال القبلة إنام يتحقق يف الفضاء، وأما اجلدار واألبنية، فإهنا 
إذا استقبلت أضيف إليها االستقبال عرًفا)1(.

الفتح )ح 144(.   )1(



179طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

  الدليل الرابع:

)1373-115( ما رواه الدارقطني)1( من طريق موسى بن وارد.

بن  حاتم  عن  كالمها  احللبي،  كعب  بن  يعقوب  طريق  من  البيهقي)2(  ورواه 
إسامعيل، عن عيسى بن أيب عيسى، قال: 

قاال؟  وما  قال:  عمر.  ابن  عن  ونافع  هريرة،  أيب  لقول  عجبت  للشعبي:  قلت 
قلت: قال أبو هريرة: ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها. وقال نافع، عن ابن عمر: 
رأيت النبي × ذهب مذهًبا مواجه القبلة. فقال: أما قول أيب هريرة ففي الصحراء. 
إن هلل تعاىل خلًقا من عباده يصلون يف الصحراء، فال تستقبلوهم، وال تستدبروهم، 

وأما بيوتكم هذه التي يتخذوهنا للنتن، فإنه ال قبلة هلا.

ا[)3(. ]ضعيف جدًّ

ومع ضعفه، فإن متنه منكر؛ فإنه علله بوجود املصلني يف الصحراء، ال تكرياًم 
للقبلة، وقد رده ابن العريب من مخسة أوجه:

األول: أنه موقوف عىل الشعبي.

الثاين: أنه إخبار عن غيب، فال يثبت إال عن الشارع.

العورة  ألن  والتغريب؛  الترشيق  جاز  ما  املصلني  حلرمة  كان  لو  أنه  الثالث: 
ال ختفى معه أيًضا عن املصلني، وهذا يعرف باختبار املعاينة.

الرابع: أن النهي علل بحرمة القبلة، لقوله: ال تستقبلوا القبلة، فذكرها بلفظها، 
وأضاف االحرتام هلا.

اخلامس: أن اإلسناد فيه رجل مرتوك)4(.

سنن الدارقطني )61/1(.   )1(
سنن البيهقي )93/1(.   )2(

فيه عيسى بن أيب عيسى احلناط، ويف البيهقي: اخلياط، قال احلافظ عنه يف التقريب: مرتوك.  )3(
انظر رشح ابن العريب )25/1(.   )4(
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واجلن  املالئكة  من  خلًقا  الصحراء  يف  وألن  املصنف:  قول  النووي:  وقال 
يصلون. هكذا قال أصحابنا واعتمدوه، ورواه البيهقي بإسناد ضعيف، عن الشعبي 
التابعي من قوله. وهو تعليل ضعيف؛ فإنه لو قعد قريًبا من حائط، واستقبله، ووراءه 
فضاء واسع، جاز بال شك، رصح به إمام احلرمني والبغوي وغريمها، ويدل عىل ما 
التعليل، فإنه لو  إليها، فهذا يبطل هذا  أناخ راحلته، وبال  أنه  ابن عمر،  قدمناه عن 
كان صحيًحا مل جيز يف هذه الصورة، فإنه مستدبر الفضاء الذي فيه املصلون، ولكن 
التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة، فوجب صيانتها يف الصحراء، ورخص فيها 

بالبناء للمشقة)1(. اهـ

q دليل من قال بكراهة االستقبال واالستدبار:

خالف  وإذا  التحريم،  فيه  فاألصل  يشء،  عن  هنى  إذا   × الرسول  إن  قالوا: 
النهي انتقل من التحريم إىل الكراهة.

وأن الرسول × إذا أمر بيشء اقتىض الوجوب، فإذا خالف ذلك األمر انتقل 
األمر إىل االستحباب، فالرسول × هنى عن االستقبال واالستدبار مطلًقا، ثم خالف 
ذلك يف االستدبار كام يف حديث ابن عمر، وخالف ذلك يف االستقبال كام يف حديث 

جابر، فانتقل النهي من التحريم إىل الكراهة، واهلل أعلم.

فاألحاديث القولية مطلقة، تشمل االستقبال واالستدبار، والصحراء والبنيان، 
وكون الرسول × فعل ذلك يف البنيان، هل ورد أن الرسول × بني أنه إنام خالف 
النهي؛ ألنه كان يف البنيان، أم أن كونه يف البنيان وقع اتفاًقا، فهو وصف غري مؤثر يف 
احلكم؟ الذي يرتجح يل الثاين. ولو كان البنيان مؤثًرا ملا أطلق الرسول × النهي يف 

أحاديث كثرية منها حديث أيب أيوب، وسلامن وابن مسعود وأيب هريرة، وغريها.

والذي يؤيد ذلك حديث جابر، فإن الراوي مل يذكر أنه كان يف البنيان، ومل يذكر 

املجموع )97/2(.   )1(
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أن الرسول × عمد إىل ساتر، فاعتامد أن البنيان مؤثر يف احلكم، ويلحق به الساتر 
علة مظنونة مستنبطة، قد تكون علة مؤثرة، وقد ال تكون، وفهم جابر ريض اهلل عنه يف 
حديثه قد بني أن الرسول × هنى عن استقبال القبلة، ثم وقع منه خمالفة ملا هنى، وهو 
واضح أن النهي كان مطلًقا، وأن الرسول × قد خالف ذلك بعد أن هنى، واعتبار 

أن الفعل يكون ناسًخا للقول ضعيف أيًضا، فالراجح عندي القول بالكراهة.

q دليل من قال حيرم االستقبال مطلًقا وحيل االستدبار مطلًقا:

االستدبار  وجواز  والبنيان،  الصحراء  يف  االستقبال  بتحريم  قالوا  الذين  وأما 
فيهام فاستدلوا بتحريم االستقبال بحديث أيب أيوب وسلامن وغريمها. وقد تقدم ذكر 

األحاديث.

بيت  فوق ظهر  ارتقيت  ابن عمر:  بحديث  مطلًقا  االستدبار  بجواز  واستدلوا 
دليل عىل  يقم  مل  .. احلديث. ومنعنا االستقبال مطلًقا؛ ألنه  لبعض حاجتي  حفصة 
الفرع باألصل،  جوازه)1(، وال يصح قياس االستقبال عىل االستدبار لعدم مساواة 

لكون االستقبال أشد قبًحا من االستدبار.

q دليل من قال جبواز االستدبار يف البني�ان فقط:

البنيان،  القبلة يف  استدبر   × فإنه  ابن عمر،  بظاهر حديث  القائل  هذا  متسك 
فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن االستقبال مطلًقا بال خمصص، 

شاماًل للصحراء والبنيان، واهلل أعلم.

q دليل من قال: حيرم حىت يف القبلة املنسوخة:

  الدليل األول:

بالل، ووهيب،  بن  أيب شيبة، من طريق سليامن  ابن  رواه  ما   )116-1374(
فرقهام، قاال: حدثنا عمرو بن حييى املازين، عن أيب زيد، 

إما ألهنم مل يطلعوا عىل حديث جابر، أو مل يصححوه.   )1(
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عن معقل األسدي، وقد صحب النبي × قال: هنى رسول اهلل × أن نستقبل 
القبلتني بغائط أو بول)1(.

]ضعيف[)2(.

وقد نقل اخلطايب اإلمجاع عىل عدم حتريم استقبال بيت املقدس ملن ال يستدبر يف 
استقباله الكعبة، واهلل أعلم.

املصنف )139/1( رقم 1603، 1610.  )1(
فيه أبو زيد موىل بني ثعلبة، مل يرو عنه إال عمرو بن حييى املازين، ومل يوثقه أحد، ويف التقريب:   )2(

جمهول.
واحلديث رواه سليامن بن بالل، واختلف عليه:   

فرواه ابن أيب شيبة )139/1( ومن طريقه ابن ماجه )319( وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين   
)1057( حدثنا خالد بن خملد، عن سليامن بن بالل، عن عمرو بن حييى املازين به، بلفظ: هنى 

رسول اهلل × أن يستقبل القبلتني بغائط أو بول.
به،  بن بالل  ثنا سليامن  اآلثار )233/4( من طريق احلامين،  الطحاوي يف رشح معاين  ورواه   

بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
واحلامين وإن كان جمروًحا إال أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن حممد، وعبد العزيز بن املختار،  
فرواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )1058( حدثنا يعقوب بن محيد، أخربنا عبد العزيز بن   

حممد، عن عمرو بن حييى املازين به، بلفظ احلامين بإفراد القبلة.
املختار،  بن  العزيز  عبد  طريق  من   )78  ،77/3( الصحابة  معجم  يف  قانع  ابن  رواه  وكذلك   

حدثني عمرو بن حييى املازين به، بإفراد القبلة.
وأخرجه ابن أيب شيبة )140/1(، والبخاري يف التاريخ الكبري )391/7(، وأبو داود )10(،   
وابن قانع يف معجم الصحابة )78/3( والبيهقي )91/1(، وابن عبد الرب يف التمهيد )304/1، 

305( من طريق وهيب. 
قانع يف معجم  وابن  اآلثار )233/4(  معاين  والطحاوي يف رشح  أمحد )210/4(  وأخرجه   
الصحابة )78/3(، والطرباين يف الكبري )234/20( رقم 550 من طريق داود العطار، كالمها 

عن عمرو بن حييى املازين به، بلفظ: القبلتني.
طريق  من   549 رقم   )234/20( الكبري  املعجم  يف  والطرباين   )406/6( أمحد  ورواه    
القبلتني. وسواء كان الراجح فيه لفظ إفراد  ابن جريج، عن عمرو بن حييى املازين به، بلفظ: 

القبلة، أو ذكر بلفظ: النهي عن القبلتني، فإن مداره عىل أيب زيد، وهو جمهول.
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ويف هذا اإلمجاع نظر، فقد خالف فيه ابن سريين وإبراهيم النخعي، نقله عنهام 
احلافظ يف الفتح)1(.

)1375-117( وقد روى ابن أيب شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن ابن عون، 

عن ابن سريين، قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتني)2(.

]رجاله ثقات[.

ولعل  عليهم،  اهلل  رضوان  الصحابة  به  يقصد  يكرهون  كانوا  التابعي:  وقول 
الصحابة كانوا يكرهون ذلك؛ ألن استقباهلم بيت املقدس يستلزم استدبار الكعبة، 
فالعلة استدبار القبلة، ال استقبال بيت املقدس، فقد ثبت أن الرسول × استقبل بيت 

املقدس حال قضاء احلاجة، كام يف حديث ابن عمر، وقد تقدم.

q دليل من قال: التحريم خاص بأهل املدين�ة ومن على سمتها:

وهذا القول هو أضعف األقوال، وقد أخذوه من عموم قوله ×: )ولكن رشقوا 
أو غربوا( قاله أبو عوانة، صاحب املزين، وهذه ظاهرية بحتة، وال يوجد حكم خيص 

به أهل املدينة دون غريهم، والعلة تكريم القبلة، وهم وغريهم سواء يف ذلك.

بقي أن نشري قبل ختام هذا البحث أن القائلني بالتفريق بني الصحراء والبنيان 
ال فرق عندهم يف الساتر بني اجلدار والدابة والوهدة، وكثيب الرمل، ونحو ذلك، 
ولو أرخى ذيله يف قبالة القبلة فهل حيصل به السرت، وجهان عند الشافعية واحلنابلة، 
الصحيح منهام عندمها االكتفاء بذلك حيث أمن التنجس؛ ألن املقصود أال يستقبل 

القبلة وال يستدبرها بسوأته، وهذا املقصود حيصل بالذيل، وبه قال املالكية)3(.

فتح الباري )ح 144(.   )1(
املصنف )139/1(.   )2(

 ،)112/1( الفروع  تصحيح   ،)93/2( املجموع   ،)147/1( اخلريش  عىل  العدوي  حاشية   )3(
كشاف القناع )65/1(. 
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وإذا قلنا: إن الساتر مؤثر يف جواز االستقبال واالستدبار حال قضاء احلاجة، 
ومعلوم أن الفضاء فيه جبال وأشجار وغريها، فهل يشرتط مسافة معينة من الساتر 
يف  يشرتط  وهل  اإلنسان،  من  بعد  ولو  الساتر  وجود  يكفي  أو  مؤثًرا،  يكون  حتى 

الساتر قدٌر معنٌيً يف ارتفاعه، أو ال يشرتط. 

أما القائلون بالتحريم مطلًقا كاحلنفية فال حيتاجون إىل هذا التفصيل.

وأما القائلون بالتفريق بني الصحراء والبنيان، فهم يفصلون يف ذلك: 

قال ابن ناجي من املالكية: مل أقف عندنا عىل مقدار السرتة)1(. 

وأما الشافعية)2(، واحلنابلة)3(، فقالوا: إن كان قضاء احلاجة يف بيت بني لذلك 
كاملرحاض ونحوه، فال يشرتط أن يكون قريًبا من الساتر، وإن كان يف غريه، فقالوا: 
ارتفاع  يكون  وأن  دوهنا،  فام  أذرع،  ثالثة  نحو  الساتر  وبني  بينه  يكون  أن  يشرتط 
الساتر مرتفًعا قدر مؤخرة الرحل، فإن زاد ما بينهام عىل ثالثة أذرع، أو قرص احلائل 
املسافة ثالثة أذرع كسرتة الصالة،  اعتربوا يف  الرحل، فهو حرام. وإنام  عن مؤخرة 

واعتربوا مؤخرة الرحل يف االرتفاع من أجل أن تسرت أسفله ليحصل املقصود. 

وكل هذه الرشوط تدل عىل أن اشرتاط الساتر فيه ضعف؛ ألن كل هذه املقادير 
حتتاج إىل توقيف، وال توقيف هنا.

القبلة واستدبارها  التفصيل ال يلزمنا إذا رجحنا القول بكراهة استقبال  وهذا 
حال قضاء احلاجة، يف الصحراء والبنيان، واهلل أعلم.

e e e

الصغري  الرشح  الصاوي يف حاشيته عىل  وقد نص  اخلريش )147/1(،  العدوي عىل  حاشية   )1(
)94/1( بقوله: »ويكفي أن يكون طوله ثلثي ذراع، وقربه منه ثالثة أذرع فأقل، وعرضه منه 

مقدار ما يواري عورته«. اهـ
املجموع )93/2(.   )2(

كشاف القناع )65/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف العادات احلل. 

q النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هل هو للخارج النجس، أو لكشف 
العورة ونحوها؟ 

استدبارها لإلمام  الدعاء، ويرشع  استقباهلا يف  توقيفية فيرشع  القبلة  q أحكام 
حال خطبة اجلمعة، وينهى عنهام حال قضاء احلاجة، وما سكت عنه فال يرشع 

إال بتوقيف.

q ال يستدل باألخص عىل األعم، وال باألخف عىل األغلظ، فالنهي عن استقبال 
القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقباهلا.

]م-613[ اختلف العلامء يف استقبال القبلة واستدبارها عند االستنجاء:

فقيل: يكره االستقبال واالستدبار، وهو املشهور من مذهب احلنفية)1(.

وقيل: يكره االستقبال فقط، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: ال يكره االستقبال واالستدبار حال االستنجاء، ومثله اجلامع، وخروج 

اهلداية   ،)126/5( الصنائع  بدائع   ،)54/1( الرائق  البحر   ،)655/1( عابدين  ابن  حاشية   )1(
رشح البداية )65/1(.

جاء يف الفروع )112/1(: ويكره استقباهلا يف فضاء باستنجاء. وانظر اإلنصاف )102/1(.   )2(

املبحث اخلامس

يف حكم استقبال القبلة واستدبارها حال االستنجاء
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الريح، وهو املشهور من مذهب الشافعية)1(، وقول يف مذهب احلنابلة)2(.

وقال املراداوي من احلنابلة: ويتوجه التحريم)3(.

ومل أقف عىل نص يف مذهب املالكية إال أن تكون مقيسة عىل اجلامع، وهم قد 
نصوا عىل حتريم الوطء يف الفضاء مستقباًل القبلة أو مستدبرها)4(.

ويرجع اختالفهم إىل اختالفهم يف علة املنع من استقبال القبلة بالبول والغائط، 
هل هو للخارج النجس، أو لكشف العورة ونحوها؟ 

فمن علل باألول أباح االستنجاء، ومن علل بالثاين منعه، واهلل أعلم.

املقتيض  الدليل  وجود  لعدم  القبلة،  مستقبل  االستنجاء  جواز  والصحيح 
للتحريم، أو الكراهة، )مج جح مح جخ( ]مريم: 64[.

وألن األصل يف األشياء احلل. فال نحرم وال نكره شيًئا إال بنص. 

وتكريم القبلة يف مثل هذا األمر حيتاج إىل توقيف، نعم جاء النص فيه بالبول 
حال  اهلل  رشع  من  القبلة  عن  االنحراف  كان  ولو  غريه،  إىل  يتعداه  فال  والغائط، 
االستنجاء أو الوطء جلاء النص فيه من الرشع حلاجة الناس إليه، بل قد بالغ احلنفية 
حتى كرهوا مد الرجل إىل القبلة يف النوم وغريه عامًدا، وهذا تكلف ال يعرف عن 

السلف رمحهم اهلل)5(.

املجموع )94/2(.  )1(
اإلنصاف )102/1(.   )2(
اإلنصاف )102/1(.   )3(

جاء يف املدونة )117/1(: أجيامع الرجل امرأته مستقبل القبلة يف قول مالك؟ قال: ال أحفظ   )4(
عن مالك فيه شيًئا، وأرى أنه ال بأس به؛ ألنه ال يرى باملراحيض بأًسا يف املدائن والقرى، وإن 

كانت مستقبلة القبلة. إلخ.
ونص املالكية عىل حتريم الوطء يف الفضاء مستقباًل القبلة أو مستدبرها، انظر حاشية الدسوقي   
 ،)146/1( اخلريش   ،)93/1( الصغري  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية   ،)109  ،108/1(

مواهب اجلليل )280/1(، املنتقى رشح املوطأ )336/1، 337(.
حاشية ابن عابدين )655/1(.   )5(



187طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الكراهة حكم رشعي يفتقر إىل دليل رشعي. 

]م-614[ كره مجهور الفقهاء من احلنفية)1(، وقول يف مذهب املالكية)2(، وعليه 
مجهور الشافعية)3(، واحلنابلة)4(، استقبال عني الشمس والقمر)5(.

وقيل: يكره استقباهلام واستدبارمها، اختاره بعض احلنفية )6(، وبعض الشافعية)7(.

البحر الرائق )256/1(، مراقي الفالح )ص: 23(، حاشية ابن عابدين )342/1(، الفتاوى   )1(
اهلندية )320/1(، نور اإليضاح )ص: 16(.

التاج واإلكليل )407/1(.  )2(
أسنى املطالب )46/1(، حاشيتي قليويب وعمرية )44/1(.   )3(

اإلنصاف   ،)61/1( القناع  كشاف   ،)67/1( النهي  أويل  مطالب   ،)107/1( املغني   )4(
 .)100/1(

قال يف مراقي الفالح )ص: 23(: »ويكره استقبال عني الشمس والقمر«. اهـ   )5(
ويف حاشية ابن عابدين )342/1(: »والذي يظهر أن املراد استقبال عينهام مطلًقا، ال جهتهام،   
وال ضوئهام، وأنه لو كان ساتر يمنع عن العني، ولو سحاًبا فال كراهة، وأن الكراهة إذا مل يكونا 

يف كبد السامء، وإال فال استقبال للعني«. اهـ
)ص:34(  الفالح  مراقي  عىل  حاشيته  يف  الطحطاوي  أن  إال   )342/1( عابدين  ابن  حاشية   )6(

أشار إىل أن االستدبار ال يكره. 
أسنى املطالب )46/1(، حاشيتي قليويب وعمرية )44/1(، املجموع )110/2(.   )7(

املبحث السادس 

يف استقبال النيرين )الشمس والقمر(
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وقيل: ال يكره مطلًقا االستقبال واالستدبار، اختاره بعض املالكية)1(، وبعض 
الشافعية)2(، وبعض احلنابلة)3(، ورجحه الشوكاين)4(.

q دليل من قال بالكراهة:

تلخيص  يف  كام  املناهي،  كتاب  يف  الرتمذي  احلكيم  رواه  ما   )118-1376(
احلبري، من طريق عباد بن كثري، عن عثامن األعرج، عن احلسن، 

قال: حدثني سبعة من أصحاب النبي × منهم أبو هريرة وجابر، وعبد اهلل بن 
عمر، وأنس بن مالك يزيد بعضهم عىل بعض يف احلديث: أن النبي × هنى أن يبال 
يف املغتسل، وهنى عن البول يف املاء الراكد، وهنى عن البول يف املشارع، وهنى أن يبول 
الرجل، وفرجه باد إىل الشمس والقمر ... وذكر حديًثا طوياًل يف نحو مخسة أوراق)5(.

]قال احلافظ: وهو حديث باطل ال أصل له، بل هو من اختالق عباد[)6(.

  الدليل الثاين:

أوردوا تعاليل فيها نظر كثري، فقالوا: كره؛ ألن معهام مالئكة؛ وألن أسامء اهلل 

الرشح الكبري )109/1(، منح اجلليل )103/1، 104(، وجاء يف مواهب اجلليل )281/1(:   )1(
قال يف التوضيح عن ابن هارون: إنه جيوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي. 
وقال يف املدخل يف آداب االستنجاء: ال يستقبل الشمس والقمر؛ فإنه ورد أهنام يلعنانه، فأتى 
كالمه أنه يف املذهب، فإنه قال قبل ذلك: وقد ذكر علامؤنا آداب الترصف يف ذلك. انتهى ثم قال: 
تنبيه علم من كالم صاحب املدخل أن املنهي عنه يف القمرين إنام هو استقباهلام، ال استدبارمها، 
ورصح بذلك الدمريي من الشافعية، وعد ابن يعىل يف منسكه يف اآلداب أن ال يستقبل الشمس 
وال يستدبرها. انتهى وقال املواق اجلزويل يف آداب األحداث: ال يستقبل الشمس وال القمر وال 

يستدبرمها. وقال ابن هارون: ال يكره ذلك. اهـ نقاًل من مواهب اجلليل.
رجح النووي يف املجموع عدم الكراهة )110/2(.   )2(

اإلنصاف )100/1(.   )3(
السيل اجلرار )70/1(.   )4(

تلخيص احلبري )180/1(.   )5(
وقال النووي يف املجموع )110/2(: ضعيف، بل باطل.   )6(
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مكتوبة عليهام، وألهنام يلعنانه؛ وألن نورمها من نور اهلل، وقيل: لرشفهام بالقسم هبام، 
فأشبهتا الكعبة)1(.

أما قوهلم: إن معهام مالئكة، فال يقتيض ذلك كراهة؛ ألن كثرًيا من خملوقات اهلل 
قد وكل فيها مالئكة كالسحاب، واجلبال وغريمها، فهل يكره استقبال الغيم مثال؟ 

الدليل  فأين  بأن أسامء اهلل مكتوبة عليهام، فهذا حيتاج إىل توقيف،  القول  وأما 
عليه؟ 

وكذلك يقال عن قوهلم: بأهنام يلعنان من يستقبلهام.

وأما قوهلم بأن فيهام من نور اهلل، فال شك أن نورمها نور خملوق، وليس املقصود 
بنور اهلل الذي هو صفته، وإذا كان كذلك فال يقتيض هذا التعليل كراهة، ولو أخذنا 
حال  والقمر  الشمس  ضوء  يستقبل  ال  بحيث  ضوئهام،  استقبال  لكره  التعليل  هبذا 

البول، وأنتم إنام كرهتم استقبال عينهام.

وأما قوهلم: إن اهلل قد أقسم هبام، فقد أقسم اهلل بالنجوم أيًضا، وأقسم بالضحى، 
وأقسم بالليل، فال تقىض فيها احلاجات إًذا، فهذه التعاليل هالكة.

q دليل من قال: ال يكره استقبال الشمس والقمر:

  الدليل األول:

عدم الدليل عىل الكراهة، والكراهة حكم رشعي يفتقر إىل دليل رشعي.

  الدليل الثاين:

حدثنا  قال:  اهلل،  عبد  بن  حدثنا عيل  قال:  البخاري،  رواه  ما   )119-1377(
سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أيب أيوب األنصاري أن النبي × قال: إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة 

كشاف القناع )61/1(، نيل األوطار )110/1(، حاشية ابن قاسم )134/1(.   )1(
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فوجدنا  الشأم،  فقدمنا  أيوب:  أبو  قال  غربوا.  أو  رشقوا  ولكن  تستدبروها،  وال 
مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف، ونستغفر اهلل تعاىل، ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

الغرب  أو  الرشق  باستقبال  اإلذن  فيه  غربوا(  أو  رشقوا  )ولكن  قوله: 
واستدبارمها، فال بد أن يكونا أو أحدمها يف الرشق أو الغرب، واهلل أعلم.

q الراجح: 

× يف ذلك كلمة واحدة،  القيم: مل ينقل عنه  ابن  النريين. قال  جواز استقبال 
ال بإسناد صحيح، وال ضعيف، وال مرسل، وال متصل، وليس هلذه املسألة أصل يف 

الرشع)2(.

وقال الشوكاين: وأما استقبال النريين فهذه من غرائب أهل الفروع، فإنه مل يدل 
عىل ذلك دليل ال صحيح، وال حسن، وال ضعيف، وما روي يف ذلك فهذا كذب 
القبلة، فقد  بالقياس عىل  الكذابني، وإن كان ذلك  ×، ومن رواية  اهلل  عىل رسول 
اتسع اخلرق عىل الراقع، ويقال هلذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد اإلبل.. وأعجب 
بالفرع، وكان  بالقمرين، فإن األصل باطل، فكيف  النريات  النجوم  من هذا إحلاق 
ينبغي هلذا القائس أن يلحق السامء، فإن هلا رشًفا عظياًم، لكوهنا مستقر املالئكة، ثم 
يلحق األرض؛ ألنه مكان العبادات والطاعات، ومستقر عباد اهلل الصاحلني، فحينئذ 
عند  العامل  هذا  عن  خيرج  أن  وحيتاج  رحبت،  بام  األرض  احلاجة  قايض  عىل  تضيق 
التي  إثبات أحكام اهلل من األمور  التساهل يف  قضاء احلاجة، وسبحان اهلل ما يفعل 

يبكى هلا تارة، ويضحك منها أخرى)3(.

e e e

صحيح البخاري )394(، صحيح مسلم )264(.   )1(
مفتاح دار السعادة )205/2(.   )2(

نيل األوطار )70/1(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ليس لإلنسان أن يفعل ما يؤذي اآلخرين يف أماكن اجتامعهم، ولو كان يف 
أكل مباح كالبصل. 

q من آذى الناس استحق لعنهم.

q انتفاع اإلنسان باألماكن العامة مقيد بأال يؤذي اآلخرين. 

q تقديم املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة.

]م-615[ اختلف العلامء يف حكم البول يف الطريق والظل النافع:

املالكية، وعليه  بعض  واختاره  احلنفية،  فيها، وهذا مذهب  البول  يكره  فقيل: 
أكثر أصحاب الشافعية، ورواية يف مذهب أمحد)1(.

حاشية   ،)343/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)256/1( الرائق  البحر  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 35(.

واملقصود بالكراهة كراهة تنزيه؛ ألنه يف حاشية الطحطاوي )ص: 53( خص الكراهة بام إذا   
كان الظل مباًحا، أما إذا كان مملوًكا فيحرم فيه قضاء احلاجة.

وجاء يف النوادر والزيادة )22/1(: »ويكره أن يتغوط يف ظالل اجلدر، والشجر وقارعة الطريق   
 ،)107/1( الدسوقي  حاشية   ،)276/1( اجلليل  مواهب  وانظر  اهـ  وقربه«.  املاء  وضفة 

الذخرية )201/1(، التاج واإلكليل )402/1، 403(.
وانظر قول أكثر الشافعية يف روضة الطالبني )66/1(، اختالف احلديث )ص: 107(، هناية   

املحتاج )140/1، 141(، املهذب )26/1(، إعانة الطالبني )110/1(.
وانظر رواية أمحد يف الفروع )116/1(، اإلنصاف )97/1، 98(.   

املبحث السابع

يف البول يف الطريق والظل النافع وحتت شجرة مثمرة
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وقيل: اتقاء هذه األماكن مندوب، وهذا هو املشهور من مذهب املالكية، وهي 
عبارة خليل يف خمترصه، وابن احلاجب يف جامع األمهات وغريمها)1(.

وقيل: حيرم البول فيها، اختاره القايض عياض من املالكية)2(، ورجحه النووي 
من الشافعية)3(، وهو املشهور من مذهب أمحد، وجزم به يف املغني وغريه)4(.

q أدلة القائلني بالتحريم:

  الدليل األول:

گ  گ  گ  گ  ک  )ک  تعاىل:  قوله  الكتاب،  من 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]األحزاب: 58[.

آذى  قد  أنه  الناس، ويف ظلهم وجمالسهم  يتغوط يف طريق  الذي  أن  وال شك 
املؤمنني بذلك.

  الدليل الثاين:

)1378-120( ما رواه مسلم من طريق العالء، عن أبيه، 

اعترب املالكية اتقاء الطريق والظل النافع من اآلداب املستحبة انظر اخلريش )144/1(، جامع   )1(
األمهات )ص: 52(، وال يلزم من ترك املندوب الوقوع يف املكروه. 

نقل العدوي يف حاشيته عىل اخلريش )145/1(: عن عياض القول بالتحريم، ونقل عن عيل   )2(
األجهوري أنه قال: »وظاهر احلديث التحريم، وينبغي الرجوع إليه، إذ فاعل املكروه ال يلعن«. 
املورد  احلاجة يف  أن قضاء  والظاهر  »قال شيخنا:  الدسوقي )107/1(:  اهـ وقال يف حاشية 
والطريق والظل وما أحلق به حرام كام يفيده عياض، وقاله عج خالًفا ملا يقتضيه كالم املنصف 

من الكراهة؛ ألنه جعل اتقاءها مندوًبا«، وانظر منح اجلليل )100/1(.
قال النووي يف املجموع )102/1(: وظاهر كالم املصنف واألصحاب أن فعل هذه املالعن أو   )3(
بعضها مكروه كراهة تنزيه، ال حتريم، وينبغي أن يكون حمرًما هلذه األحاديث، وملا فيه من إيذاء 

املسلمني، ويف كالم اخلطايب إشارة إىل حتريمه. اهـ
املغني )108/1(، واملبدع )83/1(، الفروع )116/1(، اإلنصاف )97/1، 98(، تصحيح   )4(

الفروع )116/1(، كشاف القناع )64/1(. 
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عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: اتقوا اللعانني. قالوا: وما اللعانان يا رسول 
اهلل؟ قال: الذي يتخىل يف طريق الناس، أو يف ظلهم)1(.

  الدليل الثالث:

)1379-121( ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن احلكم، عن نافع بن يزيد، 
حدثني حيوة بن رشيح، أن أبا سعيد احلمريي حدثه، 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اهلل ×: اتقوا املالعن الثالثة: الرباز يف املوارد 
وقارعة الطريق والظل)2(. 

]ضعيف[)3(.

ومعنى قوله: )اتقوا الالعنني(، أو )املالعن( حيتمل أن يكون املعنى: أي امللعون 
فاعلهام. فيكون املراد من اسم الفاعل اسم املفعول.

وحيتمل أن يكون املعنى: أي اجلالبني للعن، أي الباعثني للناس عليه، فإنه سبب 
للعن من فعله يف هذه املواضع، وهذا املعنى يرجع إىل األول؛ ألن املسلمني ال يلعنون 
وال ينبغي هلم أن يلعنوا أحًدا إال لشخص مستحق للعن، ولو كان غري مستحق لنهى 

صحيح مسلم )269(.   )1(
سنن أيب داود )26(.   )2(

فيه أبو سعيد احلمريي، مل يرو عنه إال حيوة بن رشيح، ومل يوثقه أحد، ويف التقريب: جمهول،   )3(
وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة. 

واحلديث أخرجه ابن ماجه )328(، من طريق عبد اهلل بن وهب.   
والطرباين )123/20( رقم 247، واحلاكم )594(، والبيهقي )97/1( من طريق سعيد بن   

أيب مريم، كالمها عن نافع بن يزيد به. 
وقال احلاكم: هذا حديث صحيح، ومل خيرجاه.  

وصححه ابن السكن كام يف تلخيص احلبري )184/1(، وتعقبه احلافظ، فقال: فيه نظر؛ ألن أبا   
سعيد مل يسمع من معاذ، وال يعرف هذا احلديث بغري هذا اإلسناد. قاله ابن القطان. اهـ

وقال يف مصباح الزجاجة )48/1(: هذا إسناد ضعيف، فيه أبو سعيد احلمريي املرصي، قال   
ابن القطان: جمهول. وقال أبو داود والرتمذي وغريمها: روايته عن معاذ مرسلة.
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الرشع عن لعنه، فبأي املعنيني محلناه، فإنه دليل عىل أن صاحبه ملعون، والعياذ باهلل، 
وهذا دليل عىل أن فعله حمرم، وليس مكروًها كام قيل.

  الدليل الرابع:

)1380-122( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حممد بن سلمة، عن هشام، عن احلسن،

فأمكنوا  إذا رستم يف اخلصب   :× اهلل  قال رسول  قال:  اهلل  بن عبد  عن جابر 
وعليكم  فاستجدوا،  اجلدب  يف  رستم  وإذا  املنازل،  جتاوزوا  وال  أسناهنا،  الركاب 
بالدلج؛ فإن األرض تطوى بالليل، وإذا تغولت لكم الغيالن فنادوا باألذان، وإياكم 
وقضاء  والسباع،  احليات  مأوى  فإهنا  عليها؛  والنزول  الطريق،  جواد  عىل  والصالة 

احلاجة فإهنا املالعن)1(.

]ضعيف[ )2(.

مسند أمحد )305/3(.   )1(
احلديث له علتان:   )2(

األوىل: االنقطاع، فإن احلسن مل يسمع من جابر.   
قال عيل بن املديني: مل يسمع من جابر. هتذيب التهذيب )231/2(.   

وقال أبو زرعة: مل يلق جابًرا.   
وقال ابن أيب حاتم: سألت أيب سمع احلسن من جابر؟ قال: ما أرى، ولكن هشام بن حسان   

يقول: حدثنا جابر، وأنا أنكر هذا، وإنام احلسن عن جابر كتاب، معن أدرك جابًرا. اهـ
العلة الثانية: هشام بن حسان ضعيف يف احلسن، قال يف التقريب: روايته عن احلسن وعطاء فيها   

مقال؛ ألنه قيل: كان يرسل عنهام.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )213/3( رواه أبو يعىل رجاله رجال الصحيح.  

وقال احلافظ يف التلخيص )158(: إسناده حسن.  
]ختريج احلديث[.  

احلديث أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )9247(.  
يف  والنسائي   ،)2219( مسنده  يف  يعىل  وأبو   ،)119/7( املصنف  يف  شيبة  أيب  ابن  وأخرجه   

الكربى )10725( من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة )532( من طريق سويد بن عبد العزيز. وابن خزيمة   
)2549( من طريق حييى بن يامن.                  =
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كلهم )عبد الرزاق، ويزيد بن هارون، وسويد وابن يامن( رووه عن هشام بن حسان به.  =
وأخرجه ابن ماجه )329(، وابن خزيمة )2548( من طريق عمرو بن أيب سلمة، عن زهري بن   

حممد، قال: قال سامل: سمعت احلسن يقول: حدثنا جابر بن عبد اهلل، فذكره بنحوه.
وهذا احلديث من هذا الطريق له علتان أيًضا:  

وسامل  ضعيف،  إسناد  وهذا   :)49/1( الزجاجة  مصباح  يف  قال  هذا.  سامل  ضعف  األوىل:   
حبان  وابن  حاتم  وأبو  والنسائي  معني  ابن  ضعفه  البرصي،  املكي  اخلياط  عبد  ابن  هو  هذا: 

والدارقطني. اهـ
العلة الثانية: زهري بن حممد، جاء يف التقريب: ثقة، إال أن رواية أهل الشام عنه غري مستقيمة،   

فضعف بسببها. 
كأن زهرًيا الذي يروي عنه الشاميون آخر.  

وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه، فكثر غلطه.  
قلت: والراوي عنه عمرو بن أيب سلمة، شامي من أهل دمشق، ضعفه حييى بن معني، وقال   
العقييل: يف حديثه وهم، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه وال حيتج به، ويف التقريب صدوق له 

أوهام.
واختلف فيه عىل احلسن البرصي:  

فرواه هشام بن حسان، وسامل املكي عن احلسن البرصي، عن جابر، كام سبق.  
وأخرجه البزار يف مسنده )1247( من طريق يونس بن عبيد.  

وابن عدي يف الكامل )107/5( من طريق عمرو بن عبيد، كالمها عن احلسن البرصي، عن   
سعد بن أيب وقاص، قال: أمرنا رسول اهلل ق إذا تغولت لنا، أو إذا رأينا الغول ننادي باألذان. 

وقال البزار عقبه: ال نعلمه يروى عن سعد إال من هذا الوجه، وال نعلم سمع احلسن من سعد   
شيًئا.

قال اهليثمي )134/10(: »رجاله ثقات إال أن احلسن البرصي مل يسمع من سعد«.  
قلت: إسناد البزار فيه شيخه حممد بن الليث اهلدادي، مل يرو له أحد من الكتب الستة، وقال   
العقييل: ال يعرف. وقال الذهبي: ال يدرى من هو؟ وعرفه ابن حبان يف الثقات، وقال: خيطئ 

وخيالف.
قال  هلا،  الدعاة  ومن  بالبدعة  معلن  معتزيل،  ضعيف  عبيد  بن  عمرو  عدي:  ابن  إسناد  ويف   

النسائي: ليس بثقة. 
ورواه عبد الرزاق يف املصنف )9252( عن ابن جريج، حدثت عن سعد بن أيب وقاص، قال:   

سمعت رسول اهلل ق يقول: إذا تغولت لكم الغيالن فأذنوا.
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  الدليل اخلامس: 

)1381-123( ما رواه أمحد من طريق عبد اهللـ  يعني ابن املباركـ  قال: أخربنا 
ابن هليعة قال: حدثني ابن هبرية، قال: أخربين من سمع ابن عباس يقول:

سمعت رسول اهلل ×: يقول: اتقوا املالعن الثالث. قيل: ما املالعن يا رسول 
اهلل؟ قال: أن يقعد أحدكم يف ظل يستظل فيه، أو يف طريق، أو يف نقع ماء)1(.

]ضعيف[)2(.

قال يف فيض القدير: نقع ماء: أي ماء ناقع: أي جمتمع ومستنقع املاء)3(.

  الدليل السادس:

الباهيل  )1382-124( ما رواه الطرباين، قال: حدثنا حممد بن حبان بن بكر 
البرصي ببغداد، ثنا كامل بن طلحة اجلحدري، ثنا حممد بن عمرو األنصاري، عن 

حممد بن سريين، قال: 

قال رجل أليب هريرة: قد أفتيتنا يف كل يشء، يوشك أن تفتينا يف اخلرء. فقال: 
سمعت رسول اهلل × يقول: من سل سخيمته عىل طريق عامرة من طرق املسلمني 

فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني)4(.

املسند )299/1(.   )1(
فيه راو مبهم، كام أن فيه ابن هليعة، وإن كان الراوي عنه ابن املبارك، إال أن الراجح فيه ضعفه   )2(
مطلًقا، ورواية العبادلة عنه أعدل من غريها، وهذا ال يعني التعديل، وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل 
أن كثرًيا من أئمة احلديث يضعفونه مطلًقا قبل احرتاق كتبه، وبعدها، من رواية العبادلة ومن 

رواية غريهم يف يف املجلد العارش )352/1( فانظره إن شئت. 
قال مغلطاي: »هو مرسل؛ ألنه أهبم الراوي فيه عن ابن عباس، وابن هليعة خمتلف فيه، لكن   
ذلك ال يقدح يف إيراده شاهًدا ملا قبله؛ ألن الشواهد ال يعترب هلا رشط الصحيح من كل وجه«. 

انتهى نقاًل من فيض القدير )137/1(.
وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )204/1(: »رواه أمحد، وفيه ابن هليعة، ورجل مل يسم«. اهـ  

فيض القدير )137/1(.   )3(
جممع البحرين )350(.  )4(
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]ضعيف[)1(.

  الدليل السابع:

)1383-125( ما رواه ابن ماجه من طريق عمرو بن خالد، حدثنا ابن هليعة، 
عن قرة، عن ابن شهاب، عن سامل، 

عن أبيه، أن النبي × هنى أن يصىل عىل قارعة الطريق، أو يرضب اخلالء عليها، 
أو يبال فيها)2(.

]ضعيف[)3(.

يف إسناده حممد بن عمرو األنصاري، جاء يف ترمجته:  )1(
قال حييى بن سعيد القطان: روى عن احلسن أوابد. اجلرح والتعديل )32/8(.  

وقال أمحد بن حنبل: كان حييى بن سعيد يضعفه جًدا. املرجع السابق.  
وقال ابن نمري: أبو سهل حممد بن عمرو برصّي ليس يسوى شيًئا. املرجع السابق.  

وقال حييى بن معني: ضعيف. املرجع السابق.  
وقال ابن عدي: عزيز احلديث، وأحاديثه إفرادات، ويكتب حديثه يف مجلة الضعفاء. الكامل   

.)225/6(
]ختريج احلديث[.  

احلديث أخرجه ابن عدي يف الكامل )225/6(، والعقييل يف الضعفاء )110/4(، واحلاكم   
)665( والبيهقي )98/1(.

قال العقييل: ال يتابع عليه.  
رواه ابن ماجه )330(.   )2(

يف إسناده ابن هليعة، وقد بينت يف املجلد العارش )ص: 352( أنه ضعيف مطلًقا.   )3(
وفيه أيًضا: قرة بن عبد الرمحن، جاء يف ترمجته:  

قال أمحد: منكر احلديث جًدا. اجلرح والتعديل )131/7(.   
وقال حييى بن معني: ضعيف احلديث. املرجع السابق.   

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي.   
وقال أبو زرعة: األحاديث التي يروهيا مناكري. املرجع السابق.  

وقال يف مصباح الزجاجة )49/1(: »هذا احلديث ضعيف؛ لضعف ابن هليعة، وشيخه، ولكن   
للمتن شواهد صحيحة«. اهـ                  =
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  الدليل الثامن:

)1384-126( ما رواه الطرباين من طريق شعيب بن بيان، ثنا عمران القطان، 
عن قتادة، عن أيب الطفيل، 

× قال: من آذى املسلمني يف طرقهم، وجبت  النبي  عن حذيفة بن أسيد، أن 
عليه لعنتهم)1(.

]إسناده فيه لني[ )2(.

]ختريج احلديث[.  =
واحلديث أخرجه ابن ماجه كام يف حديث الباب من طريق الذهيل.  

وأخرجه الطرباين يف الكبري )281/12( رقم 1320 من طريق روح بن الفرج، كالمها عن قرة   
ابن عبد الرمحن به.

ورواه ابن عدي يف الكامل )151/3( من طريق رشدين بن سعد، حدثني قرة وعقيل، عن   
الزهري، عن سامل، عن أبيه. 

انظر  عليه،  هليعة  ابن  أمحد  قدم  بذكر عقيل، ورشدين ضعيف، وقد  بن سعد  وانفرد رشدين   
اجلرح والتعديل )513/3(. 

ورواه اخلطيب يف تاريخ بغداد )407/14( من طريق أيوب بن سويد الرميل، عن يونس، عن   
الزهري به. وأيوب بن سويد الرميل ضعيف.

املعجم الكبري )179/3( رقم 3050.   )1(
حديثه  عىل  يغلب  أن  وكاد  باملناكري  الثقات  عن  حيدث  برصى  العقييل:  قال  بيان،  بن  شعيب   )2(

الوهم. ضعفاء العقييل )183/2(. 
وقال اجلوزجاين: له مناكري. املغني يف الضعفاء )2773(.   

وقال الذهبي: صدوق. املرجع السابق.  
ويف التقريب: صدوق خيطئ.  

وأما عمران القطان، فذكره ابن حبان يف الثقات )243/7(.  
قال أمحد: أرجو أن يكون صالح احلديث. اجلرح والتعديل )297/6(.  

وقال ابن معني: ليس بالقوي. املرجع السابق.  
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني )478(، والكامل )88/5(.  

وذكره العقييل يف الضعفاء )300/3(.                  =  
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  الدليل التاسع:

ميمون  عن  السائب،  بن  فرات  طريق  من  الطرباين  رواه  ما   )127-1385(
ابن مهران، 

مثمرة،  شجرة  حتت  الرجل  يتخىل  أن   × اهلل  رسول  هنى  قال:  عمر،  ابن  عن 
وهنى أن يتخىل عىل ضفة هنر جار)1(.

]ضعيف جًدا[ )2(.

  الدليل العارش:

)1386-128( ما رواه الطرباين من طريق رباح بن زيد، عن معمر، عن سامك 
ابن الفضل، عن أيب رشدين، 

عن رساقة بن مالك بن جعشم، أنه كان إذا جاء من عند رسول اهلل × حدث 
قومه وعلمهم، فقال له رجل يوًما -وهو كأنه يلعب- ما بقي لرساقة إال أن يعلمكم 

وذكره حييى بن سعيد القطان، فأحسن الثناء عليه. املرجع السابق.  =
وقال ابن شاهني: من أخص الناس بقتادة. تاريخ أسامء الثقات )1111(.  

وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )204/1(: رواه الطرباين يف الكبري وإسناده حسن.  
وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب )81/1(: إسناده حسن. اهـ  

واختلف عىل أيب الطفيل، فرواه قتادة كام سبق.  
ورواه ابن عدي يف الكامل )213/3( من طريق زكريا بن حكيم احلبطي، ثنا عطاء بن السائب،   

عن أيب الطفيل، عن أيب ذر مرفوًعا: من آذى املسلمني يف طرقهم أصابته لعنتهم.
وزكريا بن حكيم ضعيف جًدا، واهلل أعلم.  

األوسط )36/3( رقم 2392.   )1(
فيه فرات بن السائب، وهو مرتوك.   )2(

الضعفاء  يف  والعقييل   ،)93/4( احللية  يف  نعيم  أبو  أخرجه  السائب  بن  فرات  طريق  ومن   
)458/3(، وابن عدي يف الكامل )24/6(. 

وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )204/1( »رواه الطرباين يف األوسط، ويف الكبري الشطر األخري.   
وفيه فرات بن السائب، وهو مرتوك احلديث«. اهـ 
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كيف التغوط؟ فقال رساقة: إذا ذهبتم اىل الغائط فاتقوا املجالس عىل الظل، والطريق، 
خذوا النبل واستنشبوا عىل سوقكم، واستجمروا وتًرا)1(. 

]ضعيف موقوف[)2(.

  الدليل احلادي عرش:

اجلبار،  عبد  بن  داود  طريق  من  تارخيه،  يف  اخلطيب  رواه  ما   )129-1387(
حدثنا سلمة بن املجنون، قال: 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اهلل ×: من تغوط عىل ضفة هنر يتوضأ منه 
ويرشب، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني)3(.

األوسط )5198(.   )1(
يف إسناده أبو رشدين اجلندي، واسمه زياد، ذكره ابن أيب حاتم، والبخاري يف التاريخ الكبري   )2(

وسكتا عليه. اجلرح والتعديل )550/3(.
وذكره ابن حبان يف ثقاته، ومل يوثقه غريه.   

الفضل، عن أيب رشدين اجلندي، قال رساقة يف  البخاري: وروى معمر، عن سامك بن  وقال   
الغائط. قال أبو عبد اهلل: مل أجده يف العتيق. التاريخ الكبري )353/3(.

واختلف عىل معمر:   
فرواه عنه رباح بن زيد القريش، كام يف حديث الباب موقوًفا عىل رساقة.   

وخالفه عبد الرزاق، فرواه عن معمر به، مرفوًعا. واملعروف وقفه.  
فرخويه،  ثابت  بن  أمحد  رواه  حديث  عن  أيب  »سألت   :)36/1( العلل  يف  حاتم  أيب  ابن  قال   
بن  رساقة  عن  اجلندي،  رشدين  أيب  عن  الفضل،  بن  سامك  عن  معمر،  عن  الرزاق،  عبد  عن 
مالك، عن النبي × ... وذكر احلديث بطوله. قال أيب: إنام يروونه موقوًفا، وأسنده عبد الرزاق 

بآخرة«. اهـ
قلت: عبد الرزاق قد عمي يف آخر عمره، فتغري.  

وقال احلافظ يف التلخيص )189/1(: »حكى ابن أيب حاتم عن أبيه أن األصح وقفه، وكذا هو   
عند عبد الرزاق يف مصنفه«. اهـ 

فإذا كان موقوًفا يف مصنف عبد الرزاق كان هذا دلياًل عىل أنه قد اختلف عىل عبد الرزاق يف   
رفعه ووقفه، فيكون الوقف هو القديم. ومل أقف عليه يف مصنف عبد الرزاق، واهلل أعلم.

تاريخ بغداد )356/8(.   )3(
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]ضعيف جًدا[ )1(.

  الدليل الثاين عرش:

)1388-130( حديث سعد بن أيب وقاص مرفوًعا: اتقوا املالعن. 

]رجح الدارقطني وقفه[)2(.

هذه األدلة من السنة، وإن كان يف بعضها ضعف، إال أن أكثرها من الضعف 
املنجرب، وقد كان يكفي يف االستدالل حديث أيب هريرة يف مسلم، إال أن الكتاب كان 
من رشطه أن يأيت عىل أغلب األحاديث الواردة يف الباب، الصحيح منها والسقيم. 

واهلل أعلم.

q تنبيهات على هذه املسألة:

التنبي�ه األول:

الطريق إذا مل تكن مطروقة فال بأس بالتبول فيها، لقوله ×: )يف طريق الناس( 
أي الذي حيتاجون إليه بطرقه.

يف إسناده داود بن عبد اجلبار املؤذن، وهو مرتوك، وقد كذبه ابن معني.   )1(
وفيه سلمة بن املجنون: أبو رشعة، وهو جمهول.   

ذكره الدارقطني يف العلل )378/4، 379(رقم 641، وفيه: سئل عن حديث قيس بن سعد،   )2(
عن النبي ×: اتقوا املالعن. 

فقال: يرويه بيان بن برش وإسامعيل بن أيب خالد، فرواه شعبة عن بيان، واختلف عنه، فرفعه    
ابن محيد الرازي، عن أيب داود، عن شعبة. 

ورواه أبو عباد حييى بن عباد، عن شعبة، عن بيان، فقال: أظنه رفعه.   
ورواه غريمها عن شعبة موقوًفا، وكذلك رواه أبو األحوص وخالد الواسطي، عن بيان.   

وأما إسامعيل بن أيب خالد، فرواه عن قيس موقوًفا عىل سعد. واملوقوف، هو املحفوظ.   
حدثنا ابن خملد، ثنا حممد بن سعيد بن غالب، ثنا أبو عباد حييى بن عباد، ثنا شعبة، عن بيان، عن   
قيس، عن سعد، أظنه رفعه: قال إياكم واملالعن: أن يلقي أحدكم أذاه يف الطريق فال يمر به أحد 

إال قال: من فعل هذا لعنه اهلل«. اهـ
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ويف حديث أيب هريرة: )من سل سخيمته يف طريق عامرة من طرق املسلمني( 
وسبق خترجيه.

ويف حديث حذيفة: )من آذى املسلمني يف طرقهم(.

والطريق املهجور ال يؤذي املسلمني، فاحلكم يدور مع علته.

التنبي�ه الثاين:

الظل الذي ال ينتفع به فال بأس بالتبول فيه، فاملراد هنا بالظل: هو الظل الذي 
اختذه الناس مقياًل ومنزاًل ينزلونه، وليس كل ظل حيرم قضاء احلاجة حتته، وألنه ثبت 
عن النبي × كام يف صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن جعفر: كان أحب ما استرت 

به النبي × حلاجته هدف أو حائش نخل. 

هو  اهلدف:  فقال:  نخل،  حائش  أو  هدف  قوله:  تفسري  يف  خزيمة  ابن  وقال 
البستان حائًشا  وإنام سمي  املجتمعات،  النخالت  النخل: هو  احلائط. واحلائش من 
فأما  الشمس،  استواء  إال وقت  وله ظل  إال  يكون  اهلدف  يكاد  أشجاره، وال  لكثرة 
احلائش من النخل فال يكون وقت من األوقات بالنهار إال وهلا ظل، والنبي × قد 
كان يستحب أن يسترت اإلنسان يف الغائط باهلدف واحلائش، وإن كان هلام ظل انتهى)1(.

ولقوله يف حديث أيب هريرة: )قيل: وما اللعنان يا رسول اهلل: قال الذي يتبول يف 
طريق الناس أو يف ظلهم(. 

فحني أضاف الظل إليهم علم أنه الظل الذي يستظلون به، أما الظل الذي ال 
يستظلون به، فليس هو من ظلهم، واهلل أعلم.

التنبي�ه الثالث:

حمل  الصيف  يف  بالظل  يلحق  بأنه  واملالكية  احلنفية  من  الفقهاء  بعض  ذكر   
االجتامع يف الشمس يف الشتاء. 

صحيح ابن خزيمة )37/1(.   )1(
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إنام  الشمس،  أجل  من  أو  الظل  أجل  من  ليست  العلة  ألن  جيل؛  قياس  وهذا 
العلة أذية املؤمنني يف أماكن اجتامعهم، ويدخل فيه حمل مدارسهم، وأماكن بيعهم، 

ونحوها)1(.

قال ابن عابدين: ينبغي تقييده بام إذا مل يكن حماًل لالجتامع عىل حمرم، أو مكروه، 
وإال فقد يقال بطلب ذلك لدفعهم عنه.

قلت: قد يقول قائل: إن النهي مطلق، فيدخل حتى هذا يف النهي عن البول، وقد 
يقال: بأن ذلك يغتفر؛ ألنه من باب إزالة املنكر، كام أن هجر املسلم حمرم، ويغتفر إذا 
كان ذلك رادًعا له أو لغريه عن بدعة ونحوها، لكن ينبغي أال يفعل ذلك حتى يغلب 
عىل ظنه أن الفعل حيقق املصلحة منه، وال حيملهم عىل منكر أكرب، وأن النصيحة ال 
ما يفعل يف تلك األماكن حمرًما،  إذا كان  يفعل ذلك إال  املنكر، وال  تغيري  جتدي يف 

وليس مكروًها، واهلل أعلم.

التنبي�ه الرابع:

اشتملت األحاديث عىل النهي عن املوارد. واملقصود باملوارد، قال اخلطايب: هي 
طرق املاء، واحده: مورد)2(. 

الناس،  إليها  يأيت  التي  األمكنة  أو  املاء،  مناهل  هبا:  املراد  القدير:  فيض  ويف 
ورجح األول بموافقته لقوله يف احلديث: )أو نقع ماء( واحلديث يفرس بعضه بعًضا، 

وإرادة طرق املاء بعيدة هنا. واهلل أعلم)3(.

أو يكون مقصوده النهي عن البول يف املاء الراكد، وقد ذكرنا أحاديث النهي عنه 
يف مباحث املياه، وذكرنا حكم البول يف املاء الراكد، 

انظر حاشية ابن عابدين )343/1( وحاشية العدوي عىل اخلريش )145/1(.   )1(
معامل السنن )19/1(.   )2(

فيض القدير )136/1(.   )3(
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فقيل: حيرم البول يف املاء القليل مطلًقا؛ ألنه ينجسه ويتلفه عىل نفسه وعىل غريه. 
وألن األصل يف النهي التحريم. 

وقد اختار هذا بعض احلنفية وبعض املالكية، والنووي من الشافعية.

وقيل: يكره مطلًقا، كام هو مذهب الشافعية.

البول، واهلل  فيه، وكرهوا  التغوط  البول والتغوط، فحرموا  احلنابلة بني  وفرق 

أعلم)1(.

التنبي�ه اخلامس:

قوله: )اتقوا الالعنني( وقوله: )اتقوا املالعن( قال النووي يف األذكار: »ظاهر 

هذه األحاديث تدل عىل جواز لعن العايص مع التعيني، أي أنه لو مل جيز لعنه كانت 

اللعنة عىل العنه، واملشهور حرمة لعن املعني. وأجاب الزين العراقي: بأنه قد يقال: 

مسلم  أيام  عندك  عهًدا  أختذ  إين  اللهم  لقوله:   × املصطفى  خصائص  من  ذلك  إن 

سببته أو لعنته. احلديث، واهلل أعلم«)2(.

التنبي�ه السادس:

قيد مجهور الفقهاء بأن تكون الشجرة هلا ثمرة.

قال النووي: وإنام مل يقولوا بتحريم ذلك؛ ألن تنجس الثامر به غري متيقن)3(.

وتنجسه،  الثمر،  إتالف  من  خوًفا  فقال:  العلة،  ذكر  عابدين:  ابن  ويف حاشية 

واملتبادر أن املراد وقت الثمرة، ويلحق به ما قبله بحيث ال يأمن زوال النجاسة بمطر 

املجموع   ،)144/1( اخلريش  عىل  العدوي  وحاشية   ،)342/1( عابدين  ابن  حاشية  انظر   )1(
.)109 ،108/2(

نقاًل من فيض القدير )137/1(.   )2(
املجموع )103/2(.   )3(
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مشموًما  ولو  وغريه،  املأكول  الثمر  فيه  ويدخل  بول،  من  أرض  كجفاف  نحوه  أو 

الحرتام الكل، واالنتفاع به)1(.

قال النووي: وهذا الذي ذكره -يعني: من كراهية البول يف مساقط الثامر- متفق 
عليه، وال فرق بني الشجر املباح )غري اململوك( والذي يملكه، وال بني وقت الثمر، 
وغري وقته؛ ألن املوضع يصري نجًسا، فمتى وقع الثمر تنجس، وسواء البول والغائط، 

وإنام ذكروا البول تنبيًها لألعىل عىل األدنى)2(. اهـ

قلت: قد يأيت إىل الشجرة صاحبها لسقي أو تقليم أو غريه، ولو مل يكن حتتها 
ثمرة، فيتأذى من النجاسة، ويدخل يف عموم النهي عن أذية املؤمنني.

وقيل: بتحريم ذلك، وهي رواية يف مذهب أمحد برشط أن يكون عليها ثمرة 
مقصودة، فإن مل يكن عليها ثمرة، ومل يكن هلا ظل مقصود مل حيرم، واهلل أعلم.

e e e

حاشية ابن عابدين )343/1(.   )1(
املجموع )102/2(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

مل  يستقدر من خماط وبصاق وإن  ما  النجاسات وعن كل  املساجد عن  تنزه   q
يكن نجًسا. 

q إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر.

]م-616[ حيرم البول يف املسجد.

وهل حيرم إذا بال يف إناء يف املسجد؟ فيه خالف:

أصح  وهو  املالكية)2(،  مذهب  وظاهر  احلنفية)1(،  مذهب  وهو  حيرم،  فقيل: 
الوجهني يف مذهب الشافعية)3(، واملذهب عند احلنابلة)4(.

الدر املختار مع حاشية ابن عابدين )656/1(، األشباه والنظائر البن نجيم )ص: 320(.   )1(
قال يف الرشح الكبري )70/4(: »وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف باخلروج سبًعا«. اهـ   )2(
فكونه قيد البول يف اإلناء باخلوف من السبع، ظاهره أنه جيوز للرضورة، وحيرم بدوهنا. وانظر 

مواهب اجلليل )13/6(، اخلريش )71/7(، الفواكه الدواين )336/2(.
قال يف املجموع )200/2(: »ويف حتريم البول يف إناء يف املسجد وجهان: أصحهام حيرم«. ويف   )3(

األشباه والنظائر للسيوطي )ص: 421(: »حيرم البول فيه، ولو يف إناء«.
هناية   ،)66/1( الطالبني  روضة   ،)77 )ص:  القويم  املنهج   ،)189/3( العلامء  حلية  وانظر   

املحتاج )139/1(.
قال يف كشاف القناع )107/1(: »وحيرم فيه -أي يف املسجد- االستنجاء والريح والبول ولو   )4(

بقارورة؛ ألن هواء املسجد كقراره«. وانظر الفروع )130/3(.

املبحث الثامن

التبول يف املسجد
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وقيل: جيوز، وهو أحد الوجهني يف مذهب الشافعية)1(.

q دليل من قال حيرم البول يف املسجد:

  الدليل األول:

)1389-131( ما رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخربين 
عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، 

أن أبا هريرة قال: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم النبي ×: 
بعثتم ميرسين، ومل  فإنام  أو ذنوًبا من ماء؛  بوله سجاًل من ماء،  دعوه، وهريقوا عىل 

تبعثوا معرسين)2(.

وجه االستدالل:

عن  وتنزهيه  املسجد  تعظيم  الفوائد:  من  احلديث  هذا  »ويف  حجر:  ابن  قال 
األقذار، وأن االحرتاز من النجاسة كان مقرًرا يف نفوس الصحابة، وهلذا بادروا إىل 
اإلنكار بحرضته × قبل استئذانه، وملا تقرر عندهم أيضا من طلب األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر. ومل ينكر النبي × عىل الصحابة، ومل يقل هلم: مل هنيتم األعرايب؟ بل 
أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم املفسدتني باحتامل أيرسمها، 
زوال  عند  املفاسد  إزالة  إىل  املبادرة  وفيه  أيرسمها.  برتك  املصلحتني  أعظم  وحتصيل 

املانع ألمرهم عند فراغه بصب املاء«)3(.

  الدليل الثاين:

بن  إسحق  حدثنا  عامر،  بن  عكرمة  طريق  من  مسلم  رواه   )1390-132(ما 
أيب طلحة،

املجموع )200/2(، البيان للعمراين )599/3(.   )1(
صحيح البخاري )220(.   )2(

فتح الباري )325/1(.   )3(
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حدثني أنس بن مالك -وهو عم إسحق- قال: بينام نحن يف املسجد مع رسول 
اهلل × إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد فقال أصحاب رسول اهلل ×: مه مه. قال: 
دعاه   × اهلل  إن رسول  ثم  بال  دعوه، فرتكوه حتى  تزرموه،  ×: ال  اهلل  قال رسول 
فقال له: إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر، إنام هي لذكر اهلل 
عز وجل والصالة وقراءة القرآن أو كام قال رسول اهلل × قال: فأمر رجال من القوم، 
فجاء بدلو من ماء، فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه املساجد ... إلخ)1(.

فقوله: )إن هذه املساجد ال تصلح ليشء من البول والقذر(.

نص عىل شيئني: النجاسات، وذلك مثل البول، فتنزه املساجد عن سائر النجاسات.

والقذر: أي ما يستقذر، وإن مل يكن نجًسا، كاملخاط والبصاق والرائحة الكرهية 
كالثوم والبصل، ونحومها، فينزه املسجد عنها، وإن مل تكن من النجاسات.

  الدليل الثالث:

)1391-133( ما رواه البخاري من طريق شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: 

سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي ×: البزاق يف املسجد خطيئة، وكفارهتا 
دفنها. ورواه مسلم)2(.

فإذا نزه املسجد من البصاق، وهو طاهر، فتنزيه املسجد من النجاسات أوىل.

  الدليل الرابع:

)1392-134( ما رواه البخاري من طريق عبيد اهلل قال: حدثني نافع،

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام أن النبي × قال يف غزوة خيرب: من أكل من هذه 
الشجرة -يعني الثوم- فال يقربن مسجدنا، ورواه مسلم)3(.

صحيح مسلم )285(، صحيح البخاري )219، 220، 6025(.   )1(
صحيح البخاري )415(، وصحيح مسلم )552(.   )2(

صحيح البخاري )853(، مسلم )561(.   )3(
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q دليل من قال: جيوز البول يف إناء يف املسجد:

)1393-135( ما رواه أمحد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن هليعة، 
قال: كتب إيل موسى بن عقبة خيربين عن برس بن سعيد، 

يف  هليعة:  البن  قلت  املسجد.  يف  احتجم   × اهلل  رسول  أن  ثابت  بن  زيد  عن 
مسجد بيته؟ قال: ال، يف مسجد الرسول ×)1(.

]إسناده ضعيف[ )2(.

وجه االستدالل:

إذا جازت احلجامة باملسجد جاز البول قياًسا عىل الدم. 

وجياب:

قال  التمييز،  القيم  كتابه  ذكر ذلك مسلم يف  فيه،  ابن هليعة ضعيف، وقد وهم 
رمحه اهلل: »وهذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها يف املتن واإلسناد مجيًعا، 
ف يف متنه املغفل يف إسناده، وإنام احلديث أن النبي × احتجر يف  وابن هليعة املصحِّ
املسجد بخوصة أو حصري يصيل فيها .... ثم ساق بإسناده إىل موسى بن عقبة، قال: 
اختذ   × النبي  أن  ثابت،  بن  زيد  بن سعيد، عن  النرض حيدث، عن برس  أبا  سمعت 
حجرة يف املسجد من حصري، فصىل رسول اهلل × فيها ليايل حتى اجتمع إليه أناس، 
ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح بأن خيرج إليهم ....«)3(.

ثالًثا: لو تنزلنا، وقلنا بصحة احلديث، فإنه ال يصح القياس، فالبول غري الدم، 
يعفى  والبول ال  يسريه،  يعفى عن  الدم  فإن  قول ضعيف،  بنجاسته، وهو  قلنا  فإن 
عن يسريه، وإن قلنا بطهارة الدم، وهو الصحيح، فإنه ال جمال لقياس النجس عىل 

املسند )185/5(.   )1(
يف إسناده ابن هليعة، وهو ضعيف.   )2(

التمييز )ص: 187(.   )3(
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الطاهر، وليس هذا موضع بحث طهارة الدم.

)1394-136( وقد روى البخاري من طريق  هشام، عن أبيه، 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم اخلندق يف األكحل، فرضب النبي × خيمة 
يف املسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم -ويف املسجد خيمة من بني غفار- إال الدم 
يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو  يا أهل اخليمة، ما هذا الذي  يسيل إليهم، فقالوا: 

جرحه دًما، فامت فيها، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري)1(.

e e e

صحيح البخاري )463(، ومسلم )1769(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q حكم مساكن احلرشات واهلوام حكم احلرشات نفسها: فاحلرشات واهلوام 
أقسام: 

منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتدًيا بطبعه، كاحلية والعقرب.

ومنها: ما هنينا عن قتله كالنملة والنحلة.

أو  اعتدى  إذا  إال  عليه  يعتدى  قبله ال  والذي  النوع  فهذا  عنه،  ما سكت  ومنها 
آذى، وحكم مساكنها حكمها.

q ما مل نؤمر بقتله ال نعتدي عىل مساكنه الحرتامه، وما أمرنا بقتله ال نعتدي عىل 
مساكنه بالبول خوًفا من خروجه فنتلوث بالنجاسة.

اهلوام  حيفره  ما  وهو  كاجلحر:  ونحوه  الشق  يف  البول  الفقهاء  كره  ]م-617[ 
والسباع ألنفسها. وهو مذهب األئمة األربعة)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: مراقي الفالح )ص: 23(،   )1(
ويف مذهب املالكية: اخلريش )144/1(، الرشح الكبري )106/1(، خمترص خليل )ص: 15(،   

حاشية الدسوقي )106/1(، التاج واإلكليل )398/1، 399(.
ويف مذهب الشافعية: املجموع )100/2، 101(، أسنى املطالب )148/1، 149(، املهذب   

)26/1(، اإلقناع للاموردي )25/1(، روضة الطالبني )65/1(، التنبيه )ص:17(.
املبدع   ،)97/1( اإلنصاف   ،)116/1( الفروع   ،)108/1( املغني  احلنابلة:  مذهب  ويف   

)83/1(، املحرر )9/1(، الكايف )51/1(، كشاف القناع )62/1(. 

املبحث التاسع

يف البول يف الشق وحنوه
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q دليل الكراهة:

  الدليل األول:

اإلمجاع. قال النووي: وهذا الذي قاله املصنف من الكراهة -يعني: من البول 
يف الثقب ونحوه- متفق عليه، وهي كراهة تنزيه)1(.

  الدليل الثاين:

)1395-137( ما رواه أمحد، قال: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أيب، عن قتادة، 

عن عبد اهلل بن رسجس، أن النبي × قال: ال يبولن أحدكم يف اجلحر. احلديث 
وفيه: قالوا لقتادة: ما يكره من البول يف اجلحر؟ قال يقال: إهنا مساكن اجلن)2(.

]تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه، واختلف يف سامع قتادة من عبد اهلل بن رسجس[3(.

املجموع )101/2(.   )1(
املسند )82/5(.   )2(

احلديث تفرد به معاذ بن هشام، عن أبيه.   )3(
وكان حييى بن سعيد ال يرىض معاذ بن هشام، وقال حييى بن معني: صدوق، وليس بحجة،   
وقال مرة: ليس بثقة. ويف رواية ابن حمرز عنه، قال: فلم يكن بالثقة، وإنام رغب فيه أصحاب 

احلديث لإلسناد. 
وقال ابن عدي: له عن غري أبيه أحاديث صاحلة، وهو ربام يغلط يف اليشء بعد اليشء، وأرجو   

أنه صدوق، فإذا كان يغلط باليشء، وتفرد بحديث فالنفس من ذلك فيها يشء.
وقد أشار ابن أيب حاتم إىل تفرد معاذ بن هشام، فقال يف املراسيل )619(: »حديث ابن رسجس   

ما يرويه غري معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد اهلل بن رسجس«.
كام أن العلامء قد اختلفوا يف سامع قتادة من عبد اهلل بن رسجس:   

فأثبت سامعه منه عيل بن املديني، كام يف تلخيص احلبري )106/1(.   
وأبو حاتم الرازي، كام يف املراسيل البنه )ص: 75(.  

وأمحد بن حنبل، يف رواية ابنه عبد اهلل.   
وروى ابن أيب حاتم يف املراسيل )ص: 168( عن حرب بن إسامعيل، عن أمحد: ما أعلم قتادة   
روى عن أحد من أصحاب النبي × إال عن أنس. قيل: فابن رسجس؟ فكأنه مل يره سامًعا. اهـ=
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ساقه  وقد  مرفوًعا،  قواًل  ليس  قتادة،  قول  هذا  اجلن،  مساكن  إهنا  يقال:  وما 
بصيغة: يقال إهنا مساكن اجلن. وهذا ال يقبل إال بتوقيف.

)1396-138( وقد روى الطرباين، قال: حدثنا أبو مسلم الكيش، ثنا أبو عاصم، 
عن ابن عون، عن ابن سريين قال: بينا سعد يبول قائاًم إذ اتكأ، فامت قتلته اجلن فقالوا:

 نحن قتلنا سيد اخلزر ج، سعد بن عبادة

 رميـناه بسـهمني فلم خيطىء فؤاده)1(.

قتادة من عبد اهلل بن رسجس، وحديثنا هذا مل أجد طريًقا  فصار لإلمام أمحد قوالن يف سامع   =
رصح به قتادة بالسامع من عبد اهلل بن رسجس، وقتادة مدلس، فمن يرد بمجرد العنعة، فهذه 

علة أخرى. 
واختلف قول احلاكم فيه، ففي املستدرك مل يستبعد سامعه منه، ويف التهذيب، ذكر احلاكم بأنه مل   

يسمع من صحايب غري أنس.
]ختريج احلديث[:  

 ،)30( الكربى  يف  والنسائي   ،)29( داود  وأبو  الباب،  حديث  يف  كام  أمحد  أخرجه  احلديث   
ويف املجتبى )34(، وابن اجلارود يف املنتقى )34(، واحلاكم )186/1(، والروياين يف مسنده 
)1451(، والبيهقي )9/1(، والبغوي يف رشح السنة )192(، واملقديس يف األحاديث املختارة 

)402/9( من طريق معاذ بن هشام به.
واحلديث سكت عليه أبو داود واملنذري، وصححه ابن خزيمة، وقال احلاكم: هذا حديث عىل   
رشط الشيخني فقد احتجا بجيمع رواته، ولعل متومًها يتوهم أن قتادة مل يذكر سامًعا، وليس 
هذا بمستبعد، فقد سمع قتادة من مجاعة من الصحابة مل يسمع منهم عاصم بن سليامن األحول، 

وقد احتج مسلم بحديث عاصم، عن عبد اهلل بن رسجس، وهو من ساكني البرصة«. اهـ
يرو إال عن  أنه مل  قتادة، واملعلوم  الذين روى عنهم  الصحابة  لنا احلاكم مجاعة  يذكر  قلت: مل   
أنس، واختلف يف سامعه من عبد اهلل بن رسجس، فإذا كان عاصم بن سليامن األحول قد شاركه 
يف الرواية عن أنس وعن عبد اهلل بن رسجس، فكيف يكون روى عن مجاعة من الصحابة مل 
يسمع منهم عاصم بن سليامن األحول، إال إن كان مقصود احلاكم بأنه يرسل عنهم، فإذا كان 

كذلك فأي فائدة تذكر يف روايته عنهم، واهلل أعلم.
املعجم الكبري للطرباين )6/رقم 5359(.   )1(
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]ضعيف[)1(.

. وقال بعضهم: لعله أراد صغار احليات، فإهنا يقال هلا جن، وجنان، وأحدها جانٌّ

ابن سريين مل يدرك سعد بن عبادة، قاله اهليمثي يف جممع الزوائد )206/1(.  )1(
واحلديث أخرجه احلارث بن أيب أسامة، كام يف بغية الباحث )63( قال: حدثنا أبو عاصم به.  

وأخرجه ابن أيب شيبة )116/1( رقم 1322 حدثنا أبو أسامة وابن إدريس، عن ابن عون، عن   
ابن سريين أن سعد بن عبادة بال قائاًم. اهـ

وأخرجه احلاكم يف املستدرك )5102( من طريق بكار بن حممد، ثنا ابن عون به، بلفظ: أن سعد   
ابن عبادة أتى سباطة قوم، فخر ميًتا، فقالت اجلن: وذكر البيتني.

ورواه ابن سعد يف الطبقات الكربى )617/3( من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن ابن سريين   
به بنحوه.

وقد تابع حممد بن سريين كل من قتادة، وعبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، وعطاء بن    
أيب رباح، وأبو رجاء العطاردي.

أخرجه  الرزاق  عبد  طريق  ومن   )6778( مصنفه  يف  الرزاق  عبد  فأخرجها  قتادة،  متابعة  أما   
قتادة،  املستدرك )253/3( عن معمر، عن  الكبري )6/رقم 5360( واحلاكم يف  الطرباين يف 

قال: قام سعد بن عبادة يبول ... وذكر قول اجلن.
وهذا اإلسناد فيه انقطاع أيًضا، فإن قتادة مل يدرك سعد بن عبادة. وقد قدمنا عن األئمة أن قتادة   
ال يروي عن صحايب إال عن أنس، واختلف يف سامعه من عبد اهلل بن رسجس، وانظر جامع 

التحصيل )ص: 254(.
كام أن رواية معمر عن قتادة فيها كالم.   

وأما متابعة عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة: فأخرجها ابن سعد يف الطبقات )617/3(،   
و )390/7( من طريق الواقدي، قال: أخربنا حييى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، 
عن أبيه، فذكر بمعناه، وسياقه أطول. والواقدي مرتوك، فال يفرح هبا، وحييى قال فيه أبو حاتم: 

ال أعرفه. اجلرح والتعديل )171/9(.
املطبوع هبامش  االستيعاب،  معلًقا يف  الرب  ابن عبد  فقد ذكره  رباح:  أيب  بن  متابعة عطاء  وأما   

اإلصابة )40/2( قال: روى ابن جريج، عن عطاء، فذكره ... وهذا ضعيف؛ النقطاعه.
وأما متابعة أيب رجاء العطاردي، فذكرها الذهبي يف السري )278/1( قال األصمعي: حدثنا   
سلمة بن بالل، عن أيب رجاء، فذكره خمترًصا. ومل أقف عىل ترمجة سلمة بن بالل، واإلسناد 
معلق، ومل يذكر الذهبي إسناده إىل األصمعي لينظر فيه. هذا ما وقفت عليه يف طرق احلديث، 

وكلها ال ختلو من ضعف، واهلل أعلم.
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  الدليل الثالث:

من النظر، فإنه ينهى عن البول يف اجلحر؛ ألن يف ذلك مفسدتني:

األوىل: أن هذه اهلوام قد خترج من جحرها، فيفزع منها، فيتلوث بالنجاسة.

الثانية: أن يف ذلك اعتداء عىل هذه اهلوام، وإفساًدا ملساكنها، دون أن تؤذيه، وقد 
علم أن احلرشات واهلوام أقسام: 

منها ما أمرنا بقتله ابتداء، لكونه معتدًيا بطبعه، كاحلية والعقرب.

ومنها: ما هنينا عن قتله كالنملة والنحلة.

ولذا  آذى،  أو  اعتدى  إذا  إال  عليه  يعتدى  ال  النوع  فهذا  عنه،  سكت  ما  ومنها 
جاء يف حديث أيب هريرة يف الصحيحني: إذا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه ... 
احلديث. مع أن غمسه قد يكون سبًبا يف هالكه أحياًنا كام لو كان الرشاب حاًرا، أو 
دهنًا، أو نحومها، ولكنه حني اعتدى وسقط يف اإلناء أمرنا بذلك، ومل يأت نص بقتله 

ابتداء.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q حرمة امليت كحرمة احلي.

]م-618[ اختلف العلامء يف البول عىل القرب:

فقيل: يكره البول عىل القرب، وهو مذهب احلنفية، ولعلها كراهة حتريم)1(، وقول 
يف مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: حيرم البول عىل القرب، وهو مذهب اجلمهور)3(.

قال ابن نجيم يف البحر الرائق )109/2(: »ويف املجتبى: ويكره أن يطأ القرب أو جيلس أو ينام   )1(
عليه أو يقيض عليه حاجة من بول أو غائط«. اهـ

اآلثار )516/1،  معاين  الفقهاء )257/1(، ورشح  نفسه )256/1(، وحتفة  الكتاب  وانظر   
.)517

اإلنصاف )100/1( قال املرداوي: »لو قيل بالتحريم لكان أوىل، وكأنه ال يعلم أن هناك قوالً   )2(
بالتحريم، بل قال املؤلف نفسه يف الكتاب نفسه )550/2(: ال جيوز التخيل عليه، عىل الصحيح 
من املذهب، وقال يف هناية األزجي: يكره التخيل. قال املرداوي: فلعله أراد بالكراهة التحريم، 
وإال فبعيد جًدا، ويكره التخيل بينها، وكرهه اإلمام أمحد، زاد حرب: كراهية شديدة، وقال يف 
الفصول: حرمته ثابتة، وهلذا يمنع من مجيع ما يؤذي احلي أن ينال به، كتقريب النجاسة منه«. 

انتهى. 
التاج   ،)428/1( الدسوقي  حاشية   ،)253/2( اجلليل  مواهب   ،)278  ،277/1( األم   )3(
 ،)400  ،46/1( وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)24/2( للباجي  املنتقى   ،)252/1( واإلكليل 
املجموع )108/2(، روضة الطالبني )66/1(، املغني )192/2(، الفروع )236/2(، املحىل 

 .)141/5(

املبحث العاشر

يف البول على القرب
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وأما البول بقربه، فقيل: يكره البول بقربه)1(.

وقيل: ال يكره، وهو رواية عن أمحد)2(.

q دليل من قال: حيرم البول عليه.

  الدليل األول:

)1397-139( ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، 

عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل × ألن جيلس أحدكم عىل مجرة، فتحرق ثيابه، 
فتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس عىل قرب)3(.

وجه االستدالل:

أن  مع  حرمة،  أشد  عليه  والتغوط  فالبول  حمرًما،  القرب  عىل  اجللوس  كان   إذا 
أبا حنيفة)4( ومالًكا)5( فرسا اجللوس عىل القرب كناية عن اجللوس عليه لقضاء احلاجة، 
املالكية، وإن كان  بالقياس اجليل، وإما بالنص حسب تفسري  فيكون االستدالل إما 

تفسري املالكية فيه ضعف)6(.

انظر املراجع السابقة.  )1(
اإلنصاف )99/1(.   )2(

مسلم )971(.   )3(
رشح معاين اآلثار للطحاوي )516/1(.   )4(

املنتقى للباجي )24/2(.   )5(
فقد رد ابن حزم عىل احلنفية واملالكية الذين محلوا النهي عن اجللوس عىل القرب، بأنه كناية عن   )6(

اجللوس للغائط، فقال يف املحىل )136/5(: وهذا باطل بحت لوجوه:
أوهلا: أنه دعوى بال برهان، ورصف لكالم رسول اهلل × عن وجهه، وهذا عظيم جًدا.  

)ألن جيلس أحدكم عىل مجرة،  وثانيها: أن لفظ اخلرب مانع من ذلك قطًعا بقوله عليه السالم:   
فتحرق ثيابه، فتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس عىل قرب(، وبالرضورة يدري كل ذي حس 
سليم أن القعود للغائط ال يكون هكذا ألبتة، وما عهدنا قط أحًدا يقعد عىل ثيابه للغائط إال من 

ال صحة لدماغه. 
وثالثها: أن الرواة هلذا اخلرب مل يتعدوا به وجهه من اجللوس املعهود، وما علمنا قط يف اللغة    =  
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  الدليل الثاين: 

ما رواه أمحد من طريق شعبة، عن حممد بن عبد الرمحن األنصاري، عن عمرة، 

سمعت عائشة تقول: كرس عظم امليت مثل كرس عظم احلي. 

وكان موىل من أهل املدينة حيدثه عن عائشة عن النبي ×. 

]صحيح، وروي مرفوًعا، قال البخاري: وغري مرفوع أكثر[)1(.

ووقفه ال يؤثر عىل االحتجاج به، ألن مثل هذا ال يقال بالرأي، واملقصود ككرس 
احلي باإلثم، وليس مطلًقا، حيث ال قود يف كرس عظم امليت.

q دليل من قال: يكره البول بقربه:

كام  الكراهة،  عىل  محلوها  أهنم  إال  بالتحريم  القائلني  بأدلة  القول  هذا  استدل 
محلوا عىل النهي عن البول يف طريق الناس ويف ظلهم عىل الكراهة، وقالوا: إن هذا 
قد يؤذي األحياء ممن يأيت لزيارة القبور، ومثله البول بالقرب من القرب فإنه يف معنى 

املنهي عنه، بجامع األذية يف الكل.

q دليل من قال: ال يكره البول بقرب القرب:

)1398-140( روى ابن ماجه، قال: حدثنا حممد بن إسامعيل بن سمرة، ثنا 

جلس فالن بمعنى تغوط، فظهر فساد هذا القول، وهلل تعاىل احلمد«. اهـ  =
وقال ابن قدامة يف املغني )192/2(: »ذكر ألمحد أن مالًكا يتأول حديث النبي × أنه هنى أن   

جيلس عىل القبور: أي للخالء، فقال: ليس هذا بيشء، ومل يعجبه رأي مالك«. اهـ
املسند )100/6(. وقد أخرجه إسحاق بن رواهويه )1171(، من طريق وهب بن جرير.   )1(

والبخاري يف التأريخ الكبري )150/1( عن آدم.   
القطان، ثالثتهم عن  التمهيد )143/13، 144( من طريق حييى بن سعيد  وابن عبد الرب يف   

شعبة به.
عائشة  عن  عمرة،  عن  الرجال،  أيب  بن  وحارثة  عامرة،  بن  وحممد  سعيد،  بن  سعد  رواه  وقد   
لالحتجاج  صاحلًا  املوقوف  القدر  كان  وحني  الوقف،  رواية  البخاري  رجح  وقد  مرفوًعا. 

اكتفيت بتخرجيه موقوًفا. 
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املحاريب، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري مرثد بن عبد اهلل 
اليزين، 

أو  أو سيف  ×: ألن أميش عىل مجرة  اهلل  قال رسول  قال:  بن عامر  عن عقبة 
القبور  أبايل أوسط  أخصف نعيل برجيل أحب إيل من أن أميش عىل قرب مسلم، وما 

قضيت حاجتي، أو وسط السوق)1(.

]املحفوظ فيه وقفه عىل عقبة[ )2(.

e e e

سنن ابن ماجه )1567(.   )1(
فقد رواه ابن أيب شيبة )26/3( حدثنا شبابة، عن ليث بن سعد به، موقوًفا عىل عقبة، واملحاريب   )2(
مدلس، ولعل ذكره قضاء احلاجة يف السوق، ويف مسند ابن أيب شيبة: والناس ينظرون أن يبني 

أن الوطء عىل القرب أشد حرمة، واهلل أعلم. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف العادات احلل.

q الكراهة حكم رشعي يفتقر إىل دليل رشعي. 

حد  يبلغ  مل  ما  مطلوب،  بالنجاسة  التلوث  أسباب  من  التوقي  يف  االحتياط   q
الوسوسة.

]م-619[ جيوز البول يف إناء، وهو مذهب الشافعية)1(، واختاره ابن قدامة يف 
املغني)2(.

وقيل: يكره إن كان بال حاجة، وهو مذهب احلنابلة)3(.

وخص املالكية الكراهة باآلنية النفيسة كالذهب والفضة)4(.

قال النووي يف املجموع )108/1(: قال أصحابنا ال بأس بالبول يف إناء. اهـ   )1(
عىل  البجريمي  رشح  يف  قال  بل   ،)66/1( الطالبني  روضة   ،)189/3( العلامء  حلية  وانظر   
إناء للبول فيه لياًل لالتباع؛ وألن دخول احلش خيشى منه  اخلطيب )191/1(: ويندب اختاذ 

لياًل. اهـ
قال ابن قدامة يف املغني )110/1( وال بأس أن يبول يف اإلناء.   )2(

 ،)62/1( القناع  كشاف   ،)26/1( السبيل  منار   ،)85/1( الفروع   ،)99/1( اإلنصاف   )3(
مطالب أويل النهى )68/1(. 

للرسف،  النفيسة؛  أواين  يف  البول  يكره  املدخل:  يف  قال   :)277/1( اجلليل  مواهب  يف  قال   )4(
وكذلك حيرم يف أواين الذهب والفضة؛ حلرمة اختاذها واستعامهلا. اهـ

املبحث احلادي عشر 

التبول يف اإلناء
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q دليل من جوز البول يف إناء:

  الدليل األول:

األصل اجلواز، وقد حكى الشوكاين يف جوازه اإلمجاع.

فيه  أعلم  ال  مما  وهذا  بالليل،  فيها  للبول  اآلنية  إعداد  جواز  الشوكاين:  قال 
خالًفا)1(.

  الدليل الثاين:

)1399-141( ما رواه النسائي، قال: خربنا عمرو بن عيل، قال: حدثنا أزهر، 
أنبأنا ابن عون، عن إبراهيم، عن األسود، 

عن عائشة قالت: يقولون: إن النبي × أوىص إىل عيل، لقد دعا بالطست؛ ليبول 
فيها، فانخنثت نفسه وما أشعر، فإىل من أوىص؟)2(.

]صحيح[ )3(.

نيل اآلوطار )115/1(.   )1(
سنن النسائي )33(.   )2(

احلديث اختلف فيه عىل أزهر:   )3(
فرواه النسائي )33( عن عمرو بن عيل.  

وابن حبان )6603( أخربنا احلسن بن سفيان، حدثنا نرص بن عيل اجلهضمي.   
والبيهقي )99/1( من طريق العباس بن حممد الدوري، ثالثتهم عن أزهر به. بذكر البول  

بالطست،  فدعا  وفيه:  به.  أزهر  أخربنا  حممد،  بن  اهلل  عبد  حدثنا   )4459( البخاي  وأخرجه   
فانخنث، فامت. فلم تذكر البول.

وأخرجه البخاري )2741( ومسلم )1636( من طريق إسامعيل بن علية، عن ابن عون به،   
بلفظ: فدعا بالطست، فلقد انخنث يف حجري. احلديث. ومل تذكر البول.
ورواه الرتمذي يف الشامئل )368( من طريق محيدة بن مسعدة البرصي،   

وابن خزيمة )65( حدثنا أمحد بن عبدة الضبي، كالمها عن سليم بن أخرض، عن ابن عون به،   
بذكر البول.                    =
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  الدليل الثالث:

)1400-142( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حممد بن عيسى، ثنا حجاج، عن 
ابن جريج، عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة، 

عن أمها أهنا قالت: كان للنبي × قدح من عيدان حتت رسيره يبول فيه بالليل)1(.

]فيه لني[)2(.

q دليل من قيده باحلاجة:

لعلهم رأوا أن ذلك كان يف وقت قبل أن تنترش احلشوش يف البيوت يف املدينة، 
وكان اخلروج لقضاء احلاجة لياًل فيه مشقة، أو رأوا أن يف ذلك نجاسة لآلنية، فيقيد 
باحلاجة، أو رأوا أن األدلة الدالة عىل اجلواز تشعر بقيد احلاجة؛ ألهنا إما بوقت مرض 
الفعل، فقيدوه  الليل، وكلها تدل عىل وجود احلاجة إىل هذا  × أو يف وقت  النبي 

باحلاجة، واهلل أعلم.

q دليل من خص الكراهة باآلني�ة النفيسة:

عنه  منهي  وهذا  واخليالء،  الرسف  عىل  يدل  الثمينة  اآلنية  يف  البول  أن  دليله 

وهذه الرواية توافق رواية أزهر من رواية عمرو بن عيل، ونرص اجلهضمي، وعباس الدوري عنه.  =
فهل حيمل املجمل يف هذه الرواية عىل الرصيح يف رواية النسائي، وأن الطست إنام دعا به للبول   
الصحيحة  الرواية  عىل  حممول  »وهو   :)108/2( املجموع  يف  النووي  قال  احتامل.  فيه  فيه، 

الرصحية يف البول«. اهـ
سنن أيب داود )24(.   )1(

الثقات  حبان.  ابن  إال  يوثقها  ومل  جريج،  ابن  إال  عنها  يرو  مل  أميمة،  بنت  حكيمة  إسناده  يف   )2(
)195/4(، وقال الذهبي يف امليزان: غري معروفة. ويف التقريب: ال تعرف.

]ختريج احلديث[:  
اآلحاد  يف  الشيباين  بكر  وأبو   ،)32( الصغرى  ويف   ،)34( الكربى  يف  النسائي  أخرجه  احلديث   
الكبري )205/24(، وابن حبان يف صحيحه )1426(،  واملثاين )3342(، والطرباين يف املعجم 
واحلاكم يف املستدرك )593(، والبيهقي يف السنن الكربى )99/1( من طريق حجاج بن حممد به.
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يف آيات وأحاديث كثرية، وليس النهي عائًدا إىل ذات البول، وإنام ما يكون فيه من 
إرساف وخيالء، وال شك أن من يبول يف آنية الذهب والفضة أنه مرسف، مع ما قد 
يقال: إن البول يف آنية الذهب والفضة يدخل يف االستعامل، وقد حررت اخلالف يف 
حكم استعامل آنية الذهب والفضة يف غري األكل والرشب يف مسألة مستقلة من هذا 

الكتاب. 

احلل،  واألصل  جائز،  اإلناء  يف  البول  أن  الراجح  وهو  أقوى،  األول  والقول 
واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

حد  يبلغ  مل  ما  مطلوب،  بالنجاسة  التلوث  أسباب  من  التوقي  يف  االحتياط   q
الوسوسة. 

q األصل يف النهي التحريم، إال أن تدل قرينة عىل أن املراد به الكراهة.

q قطع كل ما يؤدي إىل الوسوسة مرشوع.

عند  احلاجة  قضاء  موضع  عن  يتحول  أن  اجلمهور  استحب  ]م-620[ 
االستنجاء)1(، برشطني: 

األول: أن يكون االستنجاء باملاء، فإن كان االستنجاء باحلجارة، فال يرشع له 
التحول؛ ألن التحول قد يزيده تلوًثا. 

ومواهب   ،)35( الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي  وحاشية   ،)344/1( عابدين  ابن  حاشية   )1(
املستحب  أن  املجموع )107/2(: واتفق أصحابنا عىل  النووي يف  اجلليل )276/1(، وقال 
أن ال يستنجي باملاء يف موضع قضاء احلاجة، لئال يرتشش عليه، وهذا يف غري األخلية املتخذة 
لذلك. أما املتخذ لذلك كاملرحاض فال بأس فيه؛ ألنه ال يرتشش عليه؛ وألن يف اخلروج منه إىل 
غريه مشقة، وقول املصنف واألصحاب: ال يستنجي باملاء يف موضعه، احرتاز من االستنجاء 
وانظر حتفة  تعاىل.  اهلل  إن شاء  كام سنوضحه  ينتقل عن موضعه  أن ال  فإن رشطه  باألحجار، 
املحتاج )170/1، 171(، روضة الطالبني )65/1(، هناية املحتاج )141/1(، وانظر املغني 

)109/1(، كشاف القناع )63/1(، الروض املربع )36/1(، زاد املستقنع )ص: 23(. 

املبحث الثاني عشر

يف التحول عن موضع قضاء احلاجة عند االستنجاء
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الثاين: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث مل يرشع له االنتقال، كام يف املرحاض؛ 
ألن التلوث فيه مأمون.

q دليل االستحباب: 

  الدليل األول:

)1401-143( روى اإلمام أمحد يف مسنده من طريق أيب عوانة، عن داود بن 
عبد اهلل األودي،

عن محيد احلمريي، قال: لقيت رجاًل صحب النبي × أربع سنني، كام صحبه 
أبوهريرة أربع سنني قال: هنانا رسول اهلل × أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول يف 

مغتسله. احلديث)1(. 

]رجاله ثقات[ )2(.

  الدليل الثاين:

)1402-144( ما رواه أمحد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخربين 
أشعث، عن احلسن، 

عن عبد اهلل بن مغفل، قال: قال رسول اهلل ×: ال يبولن أحدكم يف مستحمه، 
ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه)3(.

]اختلف يف وقفه ورفعه، واحلسن قد سمع من عبد اهلل بن مغفل[)4(.

مسند أمحد )111/4(.   )1(
وسبق الكالم عليه يف باب املياه، انظر رقم )65(.   )2(

املسند )56/5(.   )3(
أشعث ورد يف أكثر الرواة غري منسوب.   )4(

وروى النسائي النسائي )36( من طريق ابن املبارك، عن معمر، عن األشعث بن عبد امللك،   
فنسبه ابن املبارك وابن عبد امللك ثقة. 

ورواه أمحد )56/5(، وابن ماجه )304( وعبد بن محيد )505( والروياين يف مسنده )907(   
من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أشعث بن عبد اهلل، وهذا صدوق.              =
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قال اخلطايب: »املستحم: املغتسل، ويسمى مستحاًم باسم احلميم، وهو املاء احلار 
الذي يغتسل به، وإنام هني عن ذلك إذا مل يكن املكان جدًدا صلًبا، أو مل يكن مسلك 
ينفذ فيه البول، ويسيل فيه املاء، فيوهم املغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه 

الوسواس«)1(.
e e e

وقال الرتمذي )21(: »هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوًعا إال من حديث أشعث بن عبد اهلل«.   =
واألكثر عىل ذكر أشعث غري منسوب، ومعمر يروي عن االثنني، وما دام أن األمر يدور عىل ثقة   

أو صدوق، فكالمها صالح لالحتجاج.
حديث  يف  كام  أمحد  أخرجه  طريقه  ومن   ،)978( املصنف  يف  الرزاق  عبد  أخرجه  واحلديث   
اجلارود )35(،  وابن  ماجه )304(،  وابن  داود )27(،  وأبو  محيد )505(،  بن  وعبد  الباب، 

والبيهقي )98/1(.
وأخرجه أمحد )56/5(، والبخاري يف التاريخ الكبري )429/1(، والرتمذي )21(، والنسائي   
حدثني  معمر،  أخربنا  املبارك،  ابن  طريق  من   )595( واحلاكم   ،)1255( حبان  وابن   )36(

أشعث به، بلفظ: هنى رسول اهلل × أن يبول الرجل يف مستحمه، فإن عامة الوسواس منه.
ورواه قتادة، واختلف عليه فيه:  

فرواه ابن أيب شيبة )106/1( رقم 1201، والبخاري يف التاريخ الكبري )431/6(، والعقييل   
يف الضعفاء )29/1(، والبيهقي )98/1( من طريق شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، 
عن ابن مغفل، أنه سئل عن الرجل يبول يف مغتسله. قال: خياف منه الوسواس. وهذا موقوف، 

ورجاله ثقات.
ورواه احلاكم )663(، وعنه البيهقي )98/1( من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد بن أيب عروبة،   

عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد اهلل بن مغفل، قال: هني أو زجر أن يبال يف املغتسل. 
ويزيد بن زريع سمع من سعيد قبل اختالطه، فهنا اختلف شعبة وسعيد بن أيب عروبة يف لفظه،   

ولفظ سعيد بن أيب عروبة له حكم الرفع، ولفظ شعبة رصيح بالوقف، وشعبة إمام.
عن  سعيد،  عن  قتادة،  حدثنا  التسرتي،  إبراهيم  بن  يزيد  طريق  من   )98/1( البيهقي  ورواه   
منه  إن  املغتسل، وقال:  البول يف  أنه كان يكره  احلسن بن أيب احلسن، عن عبد اهلل بن مغفل، 

الوسواس.
وهذا موقوف أيًضا، إال أن إسناده ضعيف، فيه يزيد بن إبراهيم التسرتي، وإن كان ثقة ثبًتا إال   

أن روايته عن قتادة فيها لني، وسعيد مل ينسب، فلم يتبني يل من هو؟
معامل السنن )31/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف العبادات احلرض.

]م-621[ مل أقف عىل كالم ألحد من أهل العلم أنه استحب لإلنسان أن يسمي 
إذا أراد الرشوع يف االستنجاء أو االستجامر.

يف  اخلالء  ملكان  الدخول  إرادة  عند  التسمية  مرشوعية  يف  اخلالف  ذكرنا  وقد 
فصل مستقل، فلعلهم رأوا أن التسمية السابقة لدخول اخلالء إنام هي للبول والغائط 
واالستنجاء منهام، خاصة إذا علمنا أن اجلمهور يكرهون ذكر اهلل يف اخلالء، كام أين ال 
أعلم دلياًل من السنة أن الرسول × كان يسمي عند مبارشته لالستنجاء، فنستطيع 
أن نقول: بأن التسمية عند البدء باالستنجاء أو االستجامر غري مرشوعة، فال قائل هبا 

فقًها، ومل يرد فيها أثر منقول فيام أعلم، واهلل أعلم.

)1403-145( وال يستدل للتسمية لالستنجاء بام رواه أمحد، قال: حدثنا حييى 
ابن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن األوزاعي، عن قرة بن عبد الرمحن، عن الزهري، عن 

الباب الثالث

يف صفة االستنجاء واالستجمار
الفصل األول

يف التسمية عند االستنجاء واالستجمار
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أيب سلمة، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: كل كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر 
اهلل، فهو أبرت أو قال: أقطع)1(.

]فإن إسناده ضعيف ومتنه مضطرب[ )2(.

املسند )359/2(.   )1(
أما ضعف إسناده ففيه قرة بن عبد الرمحن، ويف التقريب يقال: اسمه حييى.  )2(
قال أمحد: منكر احلديث جًدا. الكامل )53/6(، لسان امليزان )492/7(.  

وقال حييى بن معني: ضعيف احلديث، كام يف رواية ابن أيب خيثمة. اجلرح والتعديل )131/7(،   
هتذيب التهذيب )333/8(.

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: األحاديث التي يروهيا مناكري. اجلرح والتعديل   
.)131/7(

وقال النسائي: ليس بالقوي. هتذيب التهذيب )333/8(.  
وذكره ابن حبان يف مشاهري علامء األمصار )526(.  

وذكره يف الثقات. ثقات ابن حبان )382/7( ورد قول ابن السمط أن قرة بن عبد الرمحن أعلم   
الناس بالزهري، وقال: كيف يكون أعلم الناس بالزهري، وكل يشء روى عنه ال يكون ستني 

حديًثا. 
قلت ما نسبه ابن حبان من قول ابن السمط إنام هو من قول األوزاعي. انظر اجلرح والتعديل   

)131/7(، وهتذيب التهذيب )333/8(. 
وقال اآلجري عن أيب داود: يف حديثه نكارة. هتذيب التهذيب )333/8(.  

وذكره العقييل يف الضعفاء. الضعفاء الكبري )485/3(   
ويف التقريب: صدوق له مناكري.  

وقد اضطرب إسناده ومتنه.  
أما اضطراب اإلسناد فقيل فيه كام يف إسناد الباب:  

األوزاعي عن قرة، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.  
وقيل: األوزاعي، عن الزهري به، سقط منه قرة.  

وقيل: األوزاعي، عن حييى )قرة بن عبد الرمحن( عن أيب سلمة به، سقط منه الزهري.  
وقيل: عن الزهري عن النبي × مرساًل.  

وأما اضطراب املتن، فقيل:                  =  
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)كل أمر ال يفتح بذكر اهلل ..(.   =
وقيل:)ال يبدأ فيه بحمد اهلل ....(.  

وقيل: )ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن الرحيم ...(.  
وقيل: )ال يبدأ بحمد اهلل والصالة عيلَّ - أي عىل النبي ×( فزاد الصالة عىل النبي ×. وإليك   

تفصيل ما أمجل من اإلسناد واملتن:
أما رواية: ]ال يبدأ فيه بذكر اهلل[:  

فرواها ابن املبارك كام عند أمحد )359/2(، وموسى بن أعني كام يف سنن الدارقطني )129/1(   
كالمها عن األوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة.

وأما رواية: ]ال يبدأ فيه بحمد اهلل[:  
فرواها مجاعة:  

األول: الوليد بن مسلم، كام يف سنن أيب داود )4840(، والنسائي يف عمل اليوم والليلة )494(،   
والدارقطني )229/1(.

الثاين: عبيد اهلل بن موسى، كام يف سنن ابن ماجه )1849(.  
الثالث: عبد احلميد بن أيب العرشين، كام يف صحيح أبن حبان رقم )1(.  

الرابع: شعيب بن إسحاق، كام يف صحيح ابن حبان رقم )2(.  
اخلامس: أبو املغرية: عبد القدوس بن احلجاج اخلوالين كام يف سنن البيهقي )208/3، 209(   
به، فتبني  الزهري، عن أيب سلمة  مخستهم رووه عن األوزاعي، عن قرة بن عبد الرمحن، عن 
أن أكثر الرواة يروونه بلفظ )احلمد( وليس فيها شاهد عىل مسألتنا، ولذا قال احلافظ يف الفتح 
)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( يف  )220/8( »يف تفسري قوله تعاىل: 
صحته،  تقدير  وعىل  مقال،  إسناده  ويف  حبان  ابن  وصححه  قال:  هرقل،  حديث  عىل  الكالم 

فاملشهور فيه بلفظ: محد اهلل«. اهـ
وأما الرواية بلفظ: ]ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن الرحيم[:  

فقد رواه اخلطيب يف اجلامع )1210( من طريق مبرش بن إسامعيل، عن األوزاعي، عن الزهري   
به.

املتن، فيه خمالفة يف اإلسناد، حيث أسقط من سنده قرة بن  وهذا الطريق كام أن فيه خمالفة يف    
عبد الرمحن.

:] وأما رواية: ]ال يبدأ فيه بحمد اهلل والصالة عيلَّ  
فقد أخرجها اخللييل يف اإلرشاد )449/1( من طريق إسامعيل بن أيب زياد الشامي، عن يونس   
ابن يزيد، عن الزهري، عن أيب سلمة به.                 =
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األذان،  منها  التسمية،  فيها  ترشع  ال  عبادات  هناك  فإن  احلديث  ضعف  ومع 
والدخول يف الصالة، فال يقال: إن التسمية مرشوعة يف كل يشء، واالستنجاء يشء، 
كان  أنه  فعله  من  نقل  فهل  كثرًيا،   × النبي  من  يتكرر  االستنجاء  إن  نقول:  ألننا 
يوجد  مل  وإذ  االستنجاء؟  إذا رشع يف  يسمي  اإلنسان  أن  قوله:  من  نقل  أو  يسمي، 

تكون التسمية يف االستنجاء بدعة، واهلل أعلم.

e e e

قال املناوي يف فيض القدير )14/5(: »وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصالة. فيه إسامعيل   =
ابن أيب زياد، وهو ضعيف جًدا، ال يعترب بروايته وال بزيادته«. 

قال الدارقطني: يضع احلديث، كذاب مرتوك. الضعفاء واملرتوكني له )85(. الكشف احلثيث   
)142(، اللسان )406/1/1(.

وقال اخللييل: »ليس باملشهور، كان يكون يف دار املهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد املهدي، وهو   
من مجلة احلوايش، ويشحن هذا التفسري بأحاديث مسندة يروهيا عن شيوخه عن ثور بن يزيد، 

وعن يونس األييل أحاديث ال يتابع عليها«. اإلرشاد )391/1(.
]وأما رواية الزهري عن النبي × مرساًل[.  

الليث، عن عقيل،  قتيبة بن سعيد، عن  اليوم والليلة عن  النسائي )496( يف عمل  فأخرجها   
بن  سعيد  حدثنا  الوليد،  حدثنا  خالد،  بن  حممود  عن   )495( وأخرجه  مرساًل،  الزهري   عن 

عبد العزيز، عن الزهري به. 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل ما كانت صورة فعله كافية يف حتصيل مصلحته فإنه ال يفتقر إىل نية كإزالة 
النجاسة.

q كل ما متحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إىل نية كالصالة والتيمم.

كإزالة  نية  إىل  يفتقر  ال  فإنه  شائبته  عليه  غلبت  أو  املعنى  معقول  كان  ما  وكل 
النجاسة. 

q الطهارة من اخلبث من باب الرتوك ال يفتقر إىل نية.

ومنه  نية،  له  تشرتط  ال  اخلبث  من  الطهارة  أن  عىل  اجلمهور  اتفق  ]م-622[ 
االستنجاء)1(، وخالف أكثر املالكية فاشرتطوا النية يف االستنجاء من املذي خاصة، 

وهو املعتمد يف املذهب)2(.

انظر يف كتب  النية ال يف طهارة احلدث، وال يف طهارة اخلبث،  أما احلنفية فإهنم ال يشرتطون   )1(
احلنفية رشح فتح القدير )32/1(، البناية يف رشح اهلداية )173/1(، تبيني احلقائق )5/1(، 
القرآن  أحكام  الفالح )ص: 29(،  مراقي  الصنائع )19/1(،  بدائع  الرائق )24/1(،  البحر 

للجصاص )337/3(.
ويف مذهب الشافعي انظر املهذب )14/1(، واملجموع )354/1(.  

ويف مذهب احلنابلة مطالب أويل النهي )105/1(، انظر املبدع )117/1(.   
قال يف حاشية الدسوقي )112/1(: »واعلم أن غسل الذكر من املذي وقع فيه خالف، قيل:   )2(
إنه معلل بقطع املادة، وإزالة النجاسة.                 =

الفصل الثاني

حكم الني�ة لالستنجاء
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وقال القرايف: تشرتط النية يف إزالة كل النجاسات، وهو خالف شاذ)1(.

q دليل اجلمهور على عدم اشرتاط الني�ة:

  الدليل األول: اإلمجاع.

نية،  إىل  حتتاج  ال  اخلبث  طهارة  أن  عىل  اإلمجاع  العلم  أهل  من  مجاعة  حكى 
منهم القرطبي يف تفسريه)2(، وابن بشري وابن عبد السالم من املالكية)3(، والبغوي، 

وصاحب احلاوي من الشافعية)4(.

  الدليل الثاين:

قالوا: إن الطهارة من اخلبث من باب الرتوك، وهو ال حيتاج إىل نية كرتك الزنا 
واخلمر، فلو أن املطر نزل عىل ثوب نجس، فزالت النجاسة طهر الثوب ولو مل ينو؛ 

ألن النجاسة عني خبيثة متى زالت زال حكمها.

q دليل المالكية على اشرتاط الني�ة:

أيب  عن  حصني،  أيب  عن  زائدة،  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )146-1404( 
عبد الرمحن،

ابنته،  × ملكان  النبي  أن يسأل  فأمرت رجاًل  عن عيل قال: كنت رجاًل مذاء، 

وقيل: إنه تعبد، واملعتمد الثاين. )أي كونه تعبًدا( ثم قال: ويتفرع أيًضا، هل جتب النية يف غسله   =
أو ال جتب، فعىل القول بالتعبد جتب، وعىل القول بأنه معلل ال جتب، واملعتمد وجوهبا«. اهـ

وأما يف غري املذي فقد رصحوا بأن االستنجاء جيزئ بال نية، جاء يف التاج واإلكليل )229/1(:   
»قال ابن أيب زيد يف االستنجاء: وجيزئ فعله بغري نية، وكذلك غسل الثوب النجس«. اهـ وانظر 

مواهب اجلليل )160/1(.
مواهب اجلليل )160/1(.   )1(
تفسري القرطبي )213/5(.  )2(
مواهب اجلليل )160/1(.   )3(

املجموع )354/1(.   )4(
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فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك)1(.

فقوله ×: )اغسل ذكرك(، حقيقة يف مجيع الذكر، فهو مفرد مضاف، فيعم مجيع 
أن  عندهم  فالراجح  الذكر  بقية  أما  النجاسة،  أجل  من  الذكر  خمرج  فيغسل  الذكر، 

غسله تعبدي غري معقول املعنى، وهذا سبب اشرتاط النية. 

املذي، فهو كغسل  مادة  إنام هو من أجل قطع  الذكر  َغْسل  إن  وقال بعضهم: 
النجاسات، ال يفتقر إىل نية، واملعتمد القول األول)2(.

والراجح قول اجلمهور، وأن طهارة اخلبث ال تفتقر إىل نية، وسوف يأيت بحث 
الذكر كله مع  الذكر كله، أو يغسل رأس احلشفة منه، أو يغسل  مستقل هل يغسل 
األنثيني يف االستنجاء من املذي، وكلها أقوال فقهية لألئمة، رجحت منها أن غسل 
املالكية  وبالتايل يكون قول  الواجب غسل رأس احلشفة،  وإنام  الذكر كله ال جيب، 
واهلل  الذكر،  مجيع  غسل  وجوب  وهو  مرجوح،  قول  عىل  بني  ألنه  مرجوًحا،  قواًل 

أعلم.

e e e

صحيح البخاري )269(، ومسلم )303(.   )1(
النية؛  إىل  يفتقر  أنه  عندي  الصحيح   :)50/1( للباجي  املنتقى  يف  كام  الوليد  أبو  القايض  قال   )2(
ألهنا طهارة تتعدى حمل وجوهبا. وانظر يف مذهب املالكية مواهب اجلليل )285/1(، اخلريش 

)149/1(، حاشية الدسوقي )112/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )323/3(.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل مسألة ال نص فيها من أمور العادات فاألمر فيها عىل التوسعة. 

q االستحباب حكم رشعي يفتقر إىل دليل رشعي.

]م-623[ اختلف الفقهاء أهيام أفضل يبدأ يف االستنجاء بالقبل أم بالدبر:

فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل، وهو قول أيب حنيفة رمحه اهلل)1(.
وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر، وهو مذهب أيب يوسف وحممد من احلنفية)2(

وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إال إن كان القبل يقطر عند مالقاة املاء لدبره، اختاره 
بعض املالكية)3(.

وقيل: يستحب إن كان يستنجي باملاء تقديم القبل عىل الدبر، وإن كان باحلجر 
قدم الدبر عىل القبل، اختاره بعض الشافعية)4(.

حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 31(.   )1(
حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 31(، ومل يذكر غريه ابن عابدين يف حاشيته )345/1(.   )2(
الدواين )132/1(، اخلريش  الفواكه  الدسوقي )106/1(،  الكبري )106/1(، حاشية  الرشح   )3(

)142/1(، حاشية العدوي )173/1، 174(، حاشية الصاوي )97/1(. 
حاشيتا   ،)63/1( البجريمي  حاشية   ،)108/1( الطالبني  إعانة   ،)83 )ص:  القويم  املنهج   )4(
املجموع  كتابيه  يف  النووي  وأطلق   ،)46/1( املحتاج  مغني   ،)48/1( وعمرية  قليبويب 
كان  إن  يفصل  ومل  مطلًقا،  الدبر  عىل  القبل  تقديم   )71/1( الطالبني  وروضة   ،)127/1(

املستنجى به ماًء أو حجًرا. 

الفصل الثالث

يب�دأ الرجل بالقبل قبل الدبر
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وقيل: يبدأ ذكر وبكر بقبل، والثيب ختري بأهيام تبدأ، وهو مذهب احلنابلة)1(.

وقيل: إن املرأة تتخري مطلًقا بكًرا كانت أو ثيًبا، وهو وجه يف مذهب احلنابلة)2(.

هذه هي األقوال يف املسألة، وال أعلم أن هناك نًصا يف استحباب تقديم القبل 
أو العكس، وإنام املسألة مبنية عىل تعاليل استنبطها بعض القوم، ورأى أهنا كافية يف 
االستحباب، فمن استحب تقديم القبل عىل الدبر، قال: من أجل أن يأمن التلوث 

عند االستنجاء بالدبر؛ ألن يده قد متس ذكره، فتتنجس يده.

ومن استحب تقديم الدبر عىل القبل، قال: ألنه إذا قام بدلك دبره وما حوله 
اختيار  وهذا  القبل،  تقديم  يف  فائدة  هناك  تكون  فال  مشاهد،  هو  كام  البول   قطر 
إال يف رجل  الدبر  القبل عىل  تقديم  يستحبون  املالكية  الذي جعل  أيب حنيفة، وهو 

يعرف من نفسه أنه إذا مس املاء الدبر قطر بوله.

وأما من فرق بني البكر والثيب، رأى أن البكر خيرج بوهلا فوق الفرج، والعذرة 
متنع نزول البول فيه، فأشبهت الرجل من هذا الوجه بخالف الثيب، والصحيح أن 
قبل  بالقبل  يبدأ  مل  إذا  اليد  يلوث  يتدىل وقد  الرجل  فإن ذكر  ليست كالرجل،  املرأة 

الدبر بخالف املرأة.

يف  وليس  أكثر،  ليس  استحسان  عىل  مبنية  كلها  أهنا  نعرف  التعليالت  وهبذه 
)مج جح  املسألة نص، واألمر واسع، ولو كان هناك صفة مرشوعة جلاء الرشع هبا 

مح جخ( ]مريم: 64[ واهلل أعلم.

e e e

كشاف القناع )65/1(، الفروع )89/1(، وقال يف اإلنصاف )107/1(: يبدأ الرجل والبكر   )1(
بالقبل عىل الصحيح من املذهب. اهـ

رشح العمدة )156/1(، اإلنصاف )107/1(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الظن معمول به إال ما قام الدليل عىل إمهاله. 

ويتفرع عليه: أن الواجب ظن اإلنقاء يف االستنجاء. 

وقيل: 

q ال يلتفت إىل غلبة الظن إذا أمكن اليقني بال مشقة، كاملكي الذي يقدر عىل 
استقبال عني الكعبة، فال يصح منه االجتهاد بغلبة الظن. 

قلت: اليقني ممكن يف املاء مع املشقة، أما يف االستجامر ففيه حرج لبقاء أثر ال يزيله 
إال املاء.

]م-624[ إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء يف االستنجاء هل يكفي فيه غلبة 
الظن، أو يكفي فيه ظن اإلنقاء؟ 

فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب اجلمهور)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: اهلداية رشح البداية )137/1(، وحاشية ابن عابدين )345/1(.  )1(
ويف مذهب املالكية: الفواكه الدواين )132/1(، الثمر الداين رشح رسالة القريواين )43/1(.  
ويف مذهب الشافعية: اإلقناع للرشبيني )155/1(، روضة الطالبني )72/1(، إعانة الطالبني   

)107/1(، مغني املحتاج )46/1(.
ويف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )70/1(، اإلنصاف )110/1(، املبدع )95/1(، الفروع   

.)120/1(

الفصل الرابع 

هل يكفي يف االستنجاء غلبة الظن أم ال بد من اليقني
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مذهب  يف  وقول  احلنفية)1(،  مذهب  يف  قول  وهو  اليقني،  من  بد  ال  وقيل: 
احلنابلة)2(.

q دليل من قال: يكفي غلبة الظن:

  الدليل األول:

)1405-147( ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، 

× إذا اغتسل من اجلنابة غسل يديه وتوضأ  عن عائشة قالت كان رسول اهلل 
أروى برشته  قد  أنه  إذا ظن  بيده شعره حتى  ثم خيلل  اغتسل،  ثم  للصالة،  وضوءه 
أفاض عليه املاء ثالث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول 

اهلل × وسلم من إناء واحد، نغرف منه مجيًعا، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري)3(.

وجه االستدالل:

قوله: )حتى إذا ظن أنه قد أروى برشته( وغسل اجلنابة إحدى الطهارتني؛ ألن 
الطهارة إما عن حدث، وإما عن خبث، فإذا جاز االكتفاء بالظن يف طهارة احلدث، 

جاز يف طهارة اخلبث.

q ويناقش هذا االستدالل:

أواًل : حيتمل أن يكون الظن هنا، بمعنى العلم، فيكون معناه: حتى إذا ظن أنه 
قد أروى برشته: أي حتى إذا علم. وإطالق الظن عىل العلم كثري يف اللغة العربية، 
قال تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]احلاقة: 20[، وقال: )ىئ ىئ ی( 
]الكهف: 53[، وقد يطلق العلم عىل الظن، قال تعاىل: )ڭ ڭ ۇ( ]املمتحنة: 

10[، فالعلم هنا متعذر؛ ألن اإليامن أمر قلبي، لكن يراد به غلبة الظن.

حاشية ابن عابدين )345/1(.   )1(
اإلنصاف )110/1(.   )2(

صحيح البخاري )273(، ومسلم )316(.   )3(
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ثانًيا: عىل التسليم أن الظن يف احلديث عىل بابه، فلم يكتف بالظن، أال ترى أنه 
حني ظن أنه أروى برشته، أفاض عليه املاء ثالث مرات، فيحصل العلم بتعميم املاء، 

واهلل أعلم.

  الدليل الثاين:

جاء العمل بالظن يف كثري من العبادات، والطهارة من االستنجاء مقيسة عليها.

عن  إبراهيم،  عن  منصور،  طريق  من  البخاري  رواه  ما  منها   )148-1406(
علقمة، قال: 

قال عبد اهلل: صىل النبي × -قال إبراهيم: ال أدري زاد أو نقص- فلام سلم قيل 
له: يا رسول اهلل أحدث يف الصالة يشء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، 
فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتني، ثم سلم، فلام أقبل علينا بوجهه قال: 
إنه لو حدث يف الصالة يشء لنبأتكم به، ولكن إنام أنا برش مثلكم أنسى، كام تنسون، 
فإذا نسيت فذكروين، وإذا شك أحدكم يف صالته فليتحر الصواب، فليتم عليه ثم 

ليسلم، ثم يسجد سجدتني. ورواه مسلم)1(.

وجه االستدالل:

يف  بالظن  العمل  جاز  وإذا  بالظن،  عمل  فالتحري  الصواب.  فليتحر  قوله: 
الصالة وهي مقصودة، جاز العمل بالظن يف الطهارة هلا، واهلل أعلم.

البخاري من طريق أيب أسامة، عن هشام بن  )1407-149( ومنها: ما رواه 
عروة، عن فاطمة، 

عن أسامء بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنهام قالت: أفطرنا عىل عهد النبي × 
يف يوم غيم ثم طلعت الشمس)2(.

صحيح البخاري )401(، مسلم )572(.   )1(
صحيح البخاري )1959(.   )2(
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ولو أمروا بالقضاء لنقل، فإذا جاز التحري بدخول وقت الصالة، جاز التحري 
للطهارة هلا.

  الدليل الثالث:

واحلرج  ومشقة،  حرج  فيه  يكون  األشياء  هذه  مثل  يف  اليقني  طلب  إن  قالوا: 
مدفوع عن هذه األمة، قال سبحانه: )ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]احلج: 78[، 

وقال سبحانه: )ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]املائدة: 6[.

q دليل من قال: ال بد من اليقني:

  الدليل األول:

قالوا: اليقني ال يزول إال بيقني مثله، والنجاسة متيقنة فال بد من اليقني بزواهلا، 
وإنام يكتفى بغلبة الظن إذا تعذر اليقني، واليقني هنا غري متعذر.

  الدليل الثاين:

)1408-150( ربام يستدل بعضهم بام رواه البخاري من طريق منصور، عن 
جماهد، 

فسمع  مكة،  أو  املدينة  حيطان  من  بحائط   × النبي  مر  قال:  عباس  ابن  عن 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي ×: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، ثم 
قال: بىل، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث ورواه 

مسلم بنحوه)1(.

رجل  وإنام  ظنه،  بغلبة  ويعمل  يستنجي،  رجل  يف  ليس  احلديث  بأن  وجياب 
ال يستنزه من بوله، وال يقوم بام أوجب اهلل عليه من الطهارة والتحرز من البول، واهلل 

أعلم.

e e e

صحيح البخاري )216(، ومسلم )292(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي للمسألة:

q يسري النجاسة وأثرها معفو عنه عىل الصحيح للمشقة. 

]م-625[ اختلف العلامء يف صفة اإلنقاء باحلجر عىل قولني:

فقيل: بقاء أثر ال يزيله إال املاء، وهو مذهب الشافعية)1(، واحلنابلة)2(.

قال يف األم )37/1(: »فإن امتسح بثالثة أحجار، فعلم أنه أبقى أثًرا مل جيزه، إال أن يأيت من   )1(
االمتساح عىل ما يرى أنه مل يبق أثًرا قائاًم، فأما أثر الصق ال خيرجه إال املاء فليس عليه إنقاؤه؛ 
ألنه لو جهد مل ينقه بغري ماء«. اهـ وانظر أسنى املطالب )51/1(، رشح البهجة )122/1(، 

حاشيتي قليويب وعمرية )50/1(، حتفة املحتاج )182/1(.
قال يف كشاف القناع )69/1(: واإلنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق: إزالة العني اخلارجة   )2(
من السبيلني حتى ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء، واإلنقاء باملاء: خشونة املحل، وعوده كام كان، 
الفروع  الطالب )ص: 6(،  املبدع )94/1(، دليل  اهـ وانظر  النجاسة وآثارها«.  لزوال لزوجة 
)90/1(، اإلنصاف )110/1(، رشح منتهى اإلرادات )39/1(، مطالب أويل النهى )76/1(.

الفصل اخلامس 

يف صفة اإلنقاء
املبحث األول 

يف صفة اإلنقاء باحلجر
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وقيل: خروج احلجر األخري ال أثر به إال يسرًيا، وهو قول يف مذهب احلنابلة)1(، 
ورجحه ابن تيمية)2(.

والثاين أقوى؛ والقول األول فيه حرج ومشقة، واحلرج مرفوع عن هذه األمة إن 
شاء اهلل، والنجاسة اليسرية معفو عنها إمجاًعا كام سيأيت بحثه إن شاء اهلل يف فصل ال 
حق، وقد اختار احلنفية واملالكية أن االستنجاء كله ليس بواجب ما دام أن النجاسة مل 

تتجاوز املوضع املعتاد، فام بالك باألثر اليسري جًدا يبقى عىل املحل؟

e e e

يف  به  جزم  املاء،  إال  يزيله  ال  أثر  بقاء  باألحجار:  اإلنقاء  حد   :)110/1( اإلنصاف  يف  قال   )1(
التلخيص، والرعاية والزركيش، وقدمه يف الفروع.

النجاسة  عني  إزالة  هو  وغريهم:  عبيدان  وابن  والشارح  قدامة-  ابن  -يعني  املصنف  وقال   
وبلتها، بحيث خيرج احلجر نقًيا ليس عليه أثر إال شيئا يسرًيا. فلو بقي ما يزول باخلرق ال باحلجر 

أزيل عىل ظاهر األول، ال الثاين. اهـ وانظر املبدع )94/1(.
انظر الفروع )90/1(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q النجاسة عني خبيثة متى زالت زال حكمها. 

]م-626[ اختلف الفقهاء يف صفة اإلنقاء باملاء، 

املطلوب أن يعود املحل كام كان، وهو مذهب  يعترب عدد معني، بل  فقيل: ال 
احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(، وقول يف مذهب احلنابلة)4(.

بدائع الصنائع )21/1(، اهلداية يف رشح البداية )37/1(، البحر الرائق )253/1(، وسوف   )1(
يأيت أن احلنفية ال يرون العدد يف االستجامر باحلجارة فضاًل أن يروا العدد يف املاء. 

يرى املالكية أن العدد غري معترب يف االستنجاء سواء كان بحجر أم بامء، انظر املنتقى )68/1(،   )2(
 ،)17/11( التمهيد   ،)270/1( واإلكليل  التاج   ،)72/1( مالك  موطأ  عىل  الزرقاين  رشح 
 ،)62/1( املجتهد  بداية   ،)290/1( اجلليل  مواهب   ،)17 )ص:  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف 
وسوف يأيت أدلتهم يف االكتفاء بحجر واحد يف الرشط األول من رشوط االستجامر، فانظره 

غري مأمور. 
قال الشافعي يف األم )22/1(: »وإذا استنجى باملاء فال عدد يف االستنجاء إال أن يبلغ من ذلك   )3(
ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك، وال أحسب ذلك يكون إال يف أكثر من ثالث مرات، وثالث 

فأكثر«. اهـ
املبدع )238/1(، رشح العمدة )90/1(، اإلنصاف )313/1(، الكايف  املغني )106/1(،   )4(

 .)91/1(

املبحث الثاني

يف صفة اإلنقاء بالماء
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وقيل: املطلوب غسل املحل سبع غسالت، وهو قول يف مذهب احلنابلة)1(.

وقيل: ثالث غسالت، وهو قول يف مذهب احلنابلة)2(، والراجح األول.

q دليل من قال: ال يشرتط يف االستنجاء عدد معني: 

  الدليل األول:

يشرتط  ال  احليض  دم  كان  فإذا  احليض،  دم  من  الطهارة  عىل  القياس  قالوا: 
لطهارته عدد معني، فكذلك البول والغائط.

)1409-151( فقد روى البخاري، قال: حدثنا حممد بن املثنى، قال: حدثنا 
حييى، عن هشام، قال: حدثتني فاطمة عن أسامء، قالت: جاءت امرأة إىل النبي ×، 

فقالت: 

باملاء،  تقرصه  ثم  حتته،  قال:  تصنع.  كيف  الثوب،  يف  حتيض  إحدانا  أرأيت 
وتنضحه، وتصيل فيه. ورواه مسلم)3(.

وجه االستدالل: 

فهنا الرسول × مل يذكر عدًدا يف غسل نجاسة دم احليض، واملقام مقام بيان، 
إىل حته، وقرصه،   × الرسول  أرشد  الثوب، وقد  يطهر  وجواب عن سؤال كيف 
وغسله، مع أن احلت ليس بواجب مع الغسل، فيبعد أن ينص عىل ما ليس بواجب، 
وهيمل ما هو واجب، فدل عىل أن تكرار الغسل ليس بواجب، وال فرق بني نجاسة 
النجاسة يف كل  إزالة  املطلوب  البدن؛ ألن  تكون عىل  نجاسة  أو  الثوب  تكون عىل 

منهام. 

قال ابن تيمية يف رشح العمدة )91/1(: وهي اختيار أكثر أصحابنا، وانظر املغني )106/1(،   )1(
 ،)57/1( السبيل  منار   ،)4/1( املحرر   ،)20 )ص:  الطالب  دليل   ،)313/1( اإلنصاف 

الكايف يف فقه أمحد )91/1(. 
انظر املراجع السابقة.   )2(

البخاري )227(، ومسلم )291(.   )3(
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  الدليل الثاين: 

)1410-152( ما رواه البخاري من طريق أيب معاوية، حدثنا هشام بن عروة، 
عن أبيه، عن عائشة قالت: 

امرأة  إين  اهلل  رسول  يا  فقالت:   ،× النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت 
إنام ذلك عرق وليس  ×: ال  أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل  أستحاض فال أطهر، 

بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل 

قال وقال أيب ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)1(.

وجه االستدالل: 

أن الرسول × أمرها بغسل الدم، بقوله ×: )فاغسيل عنك الدم، ثم صيل(. 
البيان عن وقت  تأخري  أنه ال جيوز  علم  وقد   × النبي  لبينه  معترًبا  العدد  كان  ولو 

احلاجة كام هو مقرر يف أصول الفقه. 

  الدليل الثالث: 

)1411-153( ما رواه أمحد، قال: ثنا حييى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني 
ثابت أبو املقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

 سمعت أم قيس بنت حمصن قالت:سألت رسول اهلل × عن الثوب يصيبه دم 
احليض. قال:حكيه بضلع، واغسليه باملاء والند وسدر. 

]صحيح[)2(.

رواه البخاري )228(، ورواه مسلم )333( دون قوله وقال أيب … إلخ وسيأيت الكالم عليه يف   )1(
االستحاضة إن شاء اهلل تعاىل. 

املسند )355/6(. أبو املقدام اسمه: ثابت بن هرمز.  )2(
الكامل  وهتذيب   ،)459/2( والتعديل  اجلرح  يف  كام  معني  بن  وحييى  حنبل،  بن  أمحد  وثقه   
=                    .)380/4(
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وجه االستدالل: 

كونه  مع  السدر  ذكر  وقد  قبله،  بالذي  كاالستدالل  احلديث  هبذا  االستدالل 
ليس واجًبا، فكيف يرتك ذكر العدد لو كان العدد واجًبا. 

التهذيب  هتذيب  يف  كام  صالح  بن  وأمحد  املديني  وابن  سفيان  بن  ويعقوب  داود،  أبو  ووثقه   =
 .)15/2(

حبان،  ابن  صححه  وقد  احلديث،  هذا  إال  له  وليس   .)700( الكاشف  انظر  الذهبي  ووثقه    
وابن خزيمة، ويف التهذيب: »صححه ابن القطان، وقال عقبه: ال أعلم له علة، وثابت ثقة، وال 

أعلم أحًدا ضعفه غري الدارقطني«. 
قلت: كالم ابن القطان يف بيان الوهم واإلهيام ليس فيه تضعيف الدارقطني، فأخشى أن يكون   
هذا ومًها من ابن حجر، أو يكون يف نسخة أخرى غري املطبوعة، ومل أقف عىل تضعيف الدارقطني 
يف غريه من الكتب. وإليك كالم ابن القطان، قال يف بيان الوهم واإلهيام )281/5(: »وهذا يف 
غاية الصحة، فإن أبا املقدام: ثابت بن هرمز احلداد، والد عمرو بن أيب املقدام، ثقة، قاله أمحد بن 

حنبل، وابن معني، والنسائي، وال أعلم أحًدا ضعفه«. اهـ 
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان يف الثقات. انظر هتذيب التهذيب )151/7(.   

وباقي رجاله ثقات مشهورون. 
ختريج احلديث:  

احلديث أخرجه أمحد )356/6(، والبخاري يف التاريخ الكبري )44/7(، وأبو داود )363(،   
حبان  وابن  خزيمة )277(،  وابن  ماجه )628(،  وابن  املجتبى )292، 395(،  والنسائي يف 

)1392(، والبيهقي يف السنن الكربى )407/2( من طريق حييى بن سعيد. 
وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )1226(، ومن طريقه الطرباين يف الكبري )182/25( رقم:   

.447
وأخرجه أمحد )356/6(، والدارمي )1019( وابن ماجه )628(، من طريق عبد الرمحن بن مهدي.  
وأخرجه ابن نعيم يف حلية األولياء )123/7( من طريق إسامعيل بن منصور، كلهم رووه عن   

سفيان، عن ثابت به. 
ثابت  عن  إرسائيل،  طريق  من   )356/6( وأمحد   )2177( راهويه  بن  إسحاق  وأخرجه    

أيب املقدام به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )1010( من طريق حجاج ـ يعني ابن أرطأة ـ عن ثابت به.   

وقد وقع خترجيه يف املجلد الثامن، ح )1734(.
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  الدليل الرابع: 

ببقائها، فإذا  النجاسة عني حمسوسة، ووجوب غسلها معلل  النظر، قالوا:  من 
زالت من الغسلة األوىل ارتفع حكمها.

q دليل من قال: جيب غسل النجاسة يف االستنجاء سبع مرات:

قـال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسـل األنجاس سبًعا)1(.

واجلواب عىل هذا من وجهني. 

يف  احلنابلة  ذكره  إنام  احلديث،  كتب  يف  مسنًدا  يعرف  ال  األثر  هذا  أن  األول: 
كتبهم الفقهية، فال حجة فيه. 

الثاين: عىل فرض صحته قد روي ما يدل عىل أنه منسوخ.

 )1412-154( فقد روى أمحد من طريق أيوب بن جابر، عن عبد اهلل -يعني 
ابن عصمة- عن ابن عمر قال:

سبع  البول  من  والغسل  مرار،  سبع  اجلنابة  من  والغسل  مخسني  الصالة  كانت 
مرار، فلم يزل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يسأل حتى جعلت الصالة مخًسا، والغسل من اجلنابة 

مرة، والغسل من البول مرة )2(.

]ضعيف[)3(.

املغني )75/1(.   )1(
املسند )109/2(.   )2(

الصغري  واملعجم   ،)244  ،179/1( السنن  يف  والبيهقي   ،)247( داود  أبو  أخرجه  احلديث   )3(
للطرباين )123/1(ح 182 من طرق عن أيوب بن جابر به. 

وقال  معني،  بن  وحييى  املديني،  وابن  الرازي،  حاتم  أبو  ضعفه  جابر:  بن  أيوب  إسناده  ويف    
أبو زرعة: واهي احلديث ضعيف. انظر اجلرح والتعديل )242/2(. 

وضعفه النسائي. انظر الضعفاء واملرتوكني )ص: 5(.   
ويف اإلسناد: عبد اهلل بن عصم. وقيل: عصمة. خمتلف فيه.               =  
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  الدليل الثاين: 

قياًسا  النجاسات  من  وغريها  سبًعا،  الكلب  نجاسة  بغسل  األمر  ثبت  قالوا: 
عليه. 

q والدليل على وجوب غسل جناسة الكلب سبًعا:

)1413-155( ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، 
عن أيب هريرة، قال: إن رسول اهلل ×، قال: 

إذا رشب الكلب يف إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم)1(.

وأجيب: 

بأن نجاسة الكلب مغلظة ال يمكن قياس النجاسة العادية عىل النجاسة املغلظة، 
أرأيت نجاسة دم احليض مع أنه جممع عىل نجاسته كام قدمنا إال أنه مل يرد فيه تكرار 
الغسل، ومل يرد ذكر الرتاب يف تطهري يشء من النجاسات إال نجاسة الكلب، والرواية 

التي فيها ذكر الرتاب رواها مسلم يف صحيحة، 

)1414-156( قال مسلم: حدثنا زهري بن حرب، حدثنا إسامعيل بن إبراهيم، 
عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب )2(.

قال أبو زرعة: ليس به بأس، وقال ابن معني: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كام يف اجلرح   =
والتعديل )126/5(. وقال: مثله الذهبي يف الكاشف. 

واضطرب قول ابن حبان فيه، فذكره يف املجروحني )5/2(، وقال: منكر احلديث جًدا عىل قلة   
روايته، يروي عن األثبات ما ال يشبه أحاديثهم حتى يسبق إىل القلب أهنا موهومة أو موضوعة. 

ثم رجع ابن حبان وذكره يف الثقات )57/5(، وقال: خيطئ كثرًيا. 
ويف التقريب: صدوق خيطئ، أفرط ابن حبان فيه وتناقض.   

البخاري )172(، ومسلم )279(.   )1(
صحيح مسلم )279(.   )2(
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q دليل من قال: يشرتط ثالث غسالت:

  الدليل األول:

)1415-157( روى مسلم من طريق أيب معاوية، ووكيع، عن األعمش، عن 
إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء حتى اخلراءة، قال: فقال: 
أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 

بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

وجه االستدالل: 

قالوا: إذا كان االستجامر ال بد فيه من ثالثة أحجار، فكذلك االستنجاء باملاء ال 
بد فيه من ثالث غسالت.

q وأجيب: 

بأن هناك فرًقا بني املاء واألحجار، فاألحجار ال تزيل النجاسة بالكلية، ولذلك 
اشرتط العدد بخالف املاء فإنه يزيل عني النجاسة حتى ال يبقي هلا أثًرا.

  الدليل الثاين:

)1416-158( ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد اهلل بن شقيق، 

عن أيب هريرة، أن النبي × قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف 
اإلناء حتى يغسلها ثالًثا؛ فإنه ال يدري أين باتت يده. وهو يف البخاري دون قوله: 

ثالًثا)2(.

وجه االستدالل:

بتوهم  معلاًل  ثالًثا  يده  يغسل  أن  الليل  نوم  من  القائم  أمر   × النبي  كان  إذا 

مسلم )262(.   )1(
صحيح مسلم )278(، وانظر صحيح البخاري )162(.   )2(
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النجاسة، فوجوب الثالث مع حتققها أوىل.

وأجيب: 

الليل،  نوم  من  ثالًثا  يده  بغسل  القائم  أمر  من  العلة  يف  اخلالف  تقدم  قد  بأنه 
أم  للوجوب  هو  وهل  املعنى؟  معقول  أو  تعبدي  اليد  غسل  هل  خالًفا،  هناك  وأن 
ولن  واحدة،  مرة  غسلها  لكفى  النجاسة  أجل  من  غسلها  كان  ولو  لالستحباب؟ 

تكون أكثر نجاسة من دم احليض، ومع ذلك مل يطلب تكرار الغسل.

q الراجح: 

أرى أن االستنجاء باملاء ليس فيه عدد معني، وإنام يغسل حتى يغلب عىل ظنه أن 
املحل رجع كام كان قبل البول والغائط، واهلل أعلم.

e e e



موسوعة أحكام الطهارة 250

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q يسري النجاسة وأثرها معفو عنه عىل الصحيح للمشقة.

]م-627[ اختلف العلامء يف أثر االستجامر:

فقيل: نجس، معفو عن يسريه.

وقيل: طاهر)1(. وحكي اإلمجاع عىل أنه معفو عنه.

قال ابن قدامة: »وقد عفي عن النجاسات املغلظة ألجل حملها يف ثالثة مواضع: 

واستيفاء  اإلنقاء  بعد  االستجامر  أثر  عن  فيه  فعفي  االستنجاء،  حمل  أحدها: 
العدد بغري خالف نعلمه. 

بن  حفص  وأبو  حامد  بن  اهلل  عبد  أبو  فذهب  طهارته،  يف  أصحابنا  واختلف 
املسلمة إىل طهارته، وهو ظاهر كالم أمحد، فإنه قال يف املستجمر يعرق يف رساويله: 

ال بأس به، ولو كان نجًسا لنجسه. 

ثم قال: وقال أصحابنا املتأخرون: ال يطهر املحل، بل هو نجس«. اهـ أي نجس 
معفو عنه)2(.

اإلنصاف )109/1(، املغني )411/1(.   )1(
املغني )411/1(.   )2(

الفصل السادس 

يف األثر املتبقي بعد االستجمار
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وقال البهويت: وأثر االستجامر نجس؛ ألنه بقية اخلارج من السبيل، يعفى عن 
يسريه بعد اإلنقاء واستيفاء العدد، بغري خالف نعلمه)1(.

q الدليل على أن االستجمار مطهر:

كاسب،  بن  محيد  بن  يعقوب  طريق  من  الدارقطني،  رواه  ما   )159-1417(
أخربنا سلمة بن رجاء، عن احلسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أيب حازم األشجعي، 

عن أيب هريرة، قال: إن النبي × هنى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إهنام 
ال يطهران)2(.

يرويه  فرات  بن  واحلسن  وسلمة،  كاسب،  ابن  ضعفاء،  ثالثة  فيه  ]ضعيف، 
بعضهم عن بعض، وقد انفردوا بقوهلم: )إهنام ال يطهران( ويصعب إلصاق الوهم 

بواحد منهم، حيث ال يوجد متابع ألي منهم[)3(.

كشاف القناع )192/1(.   )1(
سنن الدارقطني )56/1(.   )2(

دراسة اإلسناد:  )3(
يعقوب بن محيد بن كاسب، جاء يف ترمجته:  

والتعديل  اجلرح   ،)616( واملرتوكني  الضعفاء  بيشء.  ليس  معني:  بن  وحييى  النسائي  قال   
.)206/9(

وقاال أيًضا يف موضع آخر: ليس بثقة. هتذيب التهذيب )336/11(.  
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف احلديث. املرجع السابق.  

وقال ابن أيب حاتم: سألت أبا زرعة عن يعقوب بن كاسب؟ فحرك رأسه. قلت: كان صدوًقا   
يف احلديث؟ قال: هلذا رشوط وقال يف حديث رواه يعقوب: قلبي اليسكن عىل ابن كاسب. 

املرجع السابق.
وقال أبو داود السجستاين: رأينا يف مسنده أحاديث أنكرناها، فطالبناه باألصول، فدافعنا، ثم   
أخرجها بعد، فوجدنا األحاديث يف األصول مغرية بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد 

فيها. ضعفاء العقييل )446/4(.
وقال البخاري: مل يزل خرًيا، هو يف األصل صدوق. املرجع السابق.  

ويف التقريب: صدوق ربام وهم. قلت: لو قال: له أوهام أو كثري الوهم لكان أقرب، فقد        =  
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جرحه أبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وغريهم، وجرحهم له مفرس.  =
سلمة بن رجاء، جاء يف ترمجته:  

قال النسائي: كويف ضعيف. الضعفاء واملرتوكني )242(.  
قرئ عىل العباس بن حممد الدوري: سئل حييى بن معني عن سلمة بن رجاء، فقال: ليس بيشء.   

اجلرح والتعديل )160/4(. 
وقال أبو حاتم الرازي: ما بحديثه بأس. املرجع السابق.   

وقال أبو زرعة: كوىف صدوق. املرجع السابق.  
وذكره العقييل يف الضعفاء )149/2(.  

وذكر ابن عدي هذا احلديث من غرائب سلمة بن رجاء، وأعله به، وقال: »ال أعلم رواه عن   
فرات القزاز غري ابنه احلسن، وعن احلسن سلمة بن رجاء، وعن سلمة ابن كاسب، ولسلمة بن 
رجاء غري ما ذكرت من احلديث، وأحاديثه أفراد وغرائب، وحيدث عن قوم بأحاديث ال يتابع 

عليه«. الكامل )331/3(.
وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. هتذيب التهذيب )127/4(.  

ويف التقريب: صدوق يغرب.  
احلسن بن فرات القزاز، جاء يف ترمجته،  

قال إسحاق بن منصور عن حييى بن معني قال: احلسن بن فرات القزاز ثقة. اجلرح والتعديل   
.)32/3(

ذكره ابن حبان يف الثقات )165/6(.  
وقال أبو حاتم منكر: احلديث نقله عنه ابنه يف مقدمة اجلرح والتعديل.  

ويف التقريب: صدوق هيم.  
وقد بني الدارقطني أن الوهم من احلسن بن الفرات، حيث انفرد بزيادة: إهنام ال يطهران، وقد   

رواه غريه عن أبيه، ومل يقل: إهنام ال يطهران.
فقد رواه الدارقطني كام يف العلل )239/8( من طريق نرص بن محاد، حدثنا شعبة، عن فرات،   

عن أيب حازم به، بلفظ: هنى أن يستنجى بعظم أو روث.
قال الدارقطني: وزاد احلسن بن فرات، عن أبيه، عن أيب حازم، عن أيب هريرة يف آخره، وقال:   

إهنام ال يطهران«. اهـ 
ونرص بن محاد فيه ضعف.  

فهنا الدارقطني نسب التفرد إىل احلسن بن فرات، بينام ابن عدي أعله بسلمة بن رجاء كام تقدم.  
واحلق أن احلديث فيه ثالثة ضعفاء احلسن بن فرات، وسلمة بن رجاء، ويعقوب بن كاسب،   
أنه  وكل واحد يرويه عن اآلخر منفرًدا به، فيصعب جًدا إلصاق الوهم بواحد منهام، خاصة 
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  الدليل الثاين:

زال  زالت  فكيف  إزالتها،  يف  املاء  يتعني  وال  مزيل،  بأي  تزال  النجاسة  أن 
حكمها، فإذا استنجى اإلنسان، وأزال عني النجاسة فقد طهر املحل، والدليل عىل 
أن املاء ال يتعني يف إزالة النجاسة أحاديث كثرية يف تطهري ذيل املرأة بالرتاب، وتطهري 

النعل بدلكه يف الرتاب، 

ابن  -يعني  زهري  ثنا  كامل،  أبو  ثنا  قال:  أمحد،  روى  فقد   )160-1418(
معاوية- ثنا عبد اهلل بن عيسى، عن موسى بن عبد اهلل، قال: وكان رجل صدق، عن 

امرأة من بني عبد األشهل قالت: قلت: 

يا رسول اهلل إن لنا طريًقا إىل املسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بىل. قال: فهذه هبذه)1(.

]صحيح[)2(.

ال يوجد متابع ألي منهم، واهلل أعمل. 
املنري  البدر  يف  عقبه  امللقن  ابن  قال  صحيح«.  »إسناده   :)152( السنن  يف  الدارقطني  وقال   
)350/2(: »يف سنده سلمة بن رجاء، قال حييى بن معني: ليس بيشء، وقال ابن عدي: حدث 
البخاري يف الصحيح، وفيه  له  الثقات، وروى  ابن حبان يف  يتابع عليها، وذكره  بأحاديث ال 
أيًضا يعقوب بن كاسب، قيل: روى عنه البخاري يف صحيحه ومل ينسبه، وقال حييى والنسائي: 

ليس بيشء، ووثقه حييى مرة«. اهـ
والنهي عن االستنجاء بالعظم والروث حمفوظ من حديث أيب هريرة يف البخاري )3860(،   
الكالم  وإنام   ،)262( مسلم  يف  سلامن  وحديث    ،)156( البخاري  يف  مسعود  ابن  وحديث 
عىل زيادة: )إهنام ال يطهران( مع أن الرسول × قد علل النهي عن الروث والعظام يف حديث 
أيب هريرة يف البخاري )3860(، بأهنا طعام إخواننا من اجلن، وكذا علله يف مسلم من حديث 
ابن مسعود يف قصة قراءة القرآن عىل اجلن. وعلل النهي عن الروث يف حديث ابن مسعود يف 
بأهنام ال يطهران إال يف هذا  الصحيحني وال يف غريمها  يذكر قط يف  بأهنا ركس، ومل  البخاري 

احلديث، وقد تفرد به جمموعة من الضعفاء، فالضعف ظاهر عىل هذه الزيادة، واهلل أعلم. 
املسند )435/6(.   )1(

انظر خترجيه )ص: 389( ح: 1498.    )2(
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عن  سلمة،  بن  محاد  أنا  يزيد،  ثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما  ومنها   )161-1419( 
أيب نعامة، عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري، 

أن رسول اهلل × صىل، فخلع نعليه، فخلع الناس نعاهلم، فلام انرصف قال: مل 
أتاين  قال: إن جربيل  يا رسول اهلل رأيناك خلعت فخلعنا.  فقالوا:  نعالكم؟  خلعتم 
فأخربين أن هبام خبًثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى هبا 

خبًثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهام)1(.

]صحيح[)2(.

حدثنا  قال:  نعيم،  أبو  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما  ومنها   )162-1420(
إبراهيم بن نافع، عن ابن أيب نجيح، عن جماهد، قال: 

قالت عائشة: ما كان إلحدانا إال ثوب واحد حتيض فيه، فإذا أصابه يشء من دم، 
قالت بريقها فقصعته بظفرها)3(.

فإذا كانت النعل تطهر بالرتاب، وكان الرتاب هلا طهوًرا، وكان ذيل املرأة يطهره 
ما بعده من الرتاب الطيب، وكان الريق ربام طهر الثوب يصيبه يشء من دم احليض، 

فكذلك مكان البول والغائط يطهره األحجار ونحوها، واهلل أعلم.

e e e

املسند )20/3، 92(.   )1(
انظر خترجيه يف هذا املجلد، )ح 1499(.  )2(

صحيح البخاري )312(.   )3(



255طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

مدخل إىل ضابط املسألة الفقهي:

q املشقة جتلب التيسري.

]م-628[ جاء يف املعيار املعرب: وسئل أبو حفص عام تطاير يف الثوب وقت 
االستنجاء؟

فأجاب: إن كان أول رشوعه فهو نجس، وإن كان مما بعده فهو طاهر)1(.

قد  املشقة  املعفو عنه؛ ألن  فهو من  يسرًيا جًدا  إن كان  يفصل  أن  ينبغي  قلت: 
تلحق به، وقد حكي اإلمجاع يف العفو عن أثر االستجامر مع بقاء قدر من النجاسة ال 

يزيلها إال املاء، وإن كان كثرًيا عرًفا كان التفصيل الذي ذكره جيًدا.

e e e

املعيار املعرب )14/1(، وانظر النوازل الكربى للوازاين )24/1(.   )1(

فرع 

ما تطاير من الماء وقت االستنجاء
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q من استجمر فليوتر.

q الوتر مستحب فيام ورد يف إيتاره نص كاالستجامر، وال يرشع يف التطهري باملاء.

q النهي عن االستنجاء بأقل من ثالثة أحجار، هل هو راجع إىل طلب اإليتار 
فيكون مستحًبا، أو راجع إىل اختالف احلجر عن املاء، فاملاء يزيل العني واألثر 
وداللته قطعية، فال يشرتط فيه عدد بخالف احلجر فال يزيل األثر، وداللته ظنية 

فاشرتط فيه العدد. 

هل  بينهم  خالف  عىل  وتر،  عىل  االستجامر  قطع  الفقهاء  استحب  ]م-629[ 
يتحقق الوتر بحجر واحد، أم يتحقق الوتر بعدد املسحات الثالث بحسب اختالفهم 

يف وجوب االستنجاء:

فمن يرى أن االستنجاء سنة، كام هو املشهور من مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، 

انظر العزو إىل كتبهم يف مسألة: حكم االستنجاء.   )1(
انظر العزو إىل كتبهم يف مسألة: حكم االستنجاء.   )2(

الفصل السابع 

القول يف قطع االستنجاء على وتر
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اإلنقاء  املقصود  بل  ثالثة أحجار،  االستنجاء واجب، ولكن ال يشرتط  أن  يرى  أو 
ولو بحجر واحد، فريى أن حتقيق السنة يف قطعه عىل وتر يتحقق ولو بحجر واحد 

إذا أنقى)1(.

وأما من يرى وجوب الثالث مسحات أو ثالثة أحجار، فيكون قطعه عىل وتر 
بعدها مستحًبا، كام لو أنقى بأربعة أحجار فيستحب له حجر خامس، أو أنقى بستة 
أحجار فيستحب له حجر سابع، أما لو أنقى بثالث أو مخس، فال يستحب له الزيادة، 

وهذا مذهب الشافعية، واحلنابلة)2(.

الشافعية)3(،  بعض  اختاره  مطلًقا،  باحلجارة  االستنجاء  يف  الوتر  جيب  وقيل: 
وهو رأي ابن حزم)4(.

انظر مذهب احلنفية يف استحباب قطعه عىل وتر رشح معاين اآلثار )123-121/1(.   )1(
وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )17/11(: »وجيوز عند مالك وأيب حنيفة وأصحابه االستنجاء   
بأقل من ثالثة أحجار إذا ذهب النجس؛ ألن الوتر يقع عىل الواحد فام فوقه، والوتر عندهم 
مستحب، وليس بواجب، وإذا كان االستنجاء عندهم ليس بواجب، فالوتر فيه أحرى بأن ال 

يكون واجًبا«. اهـ
وقال الزرقاين يف رشحه )72/1(: »ذهب مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم يف أن اإليتار   
مستحب فقط، ال رشط، وال خيالفه حديث سلامن عند مسلم مرفوًعا: )ال يستنج أحدكم بأقل 
أنه  بثالثة أحجار، ال  يأتيه  أن  أمره البن مسعود  الكامل، وكذا  من ثالثة أحجار(؛ حلمله عىل 
رشط كام قال الشافعي وأمحد وأصحاب احلديث؛ لترصحيه يف هذه الرواية -يعني: من فعل فقد 
أحسن، ومن ال فال حرج- بأن األمر ليس للوجوب، وبه حصل اجلمع بني األدلة، ومحله عىل 

الزائد عىل الثالثة إن مل تنق حتكم«. اهـ وانظر املنتقى للباجي )68/1(.
انظر يف مذهب الشافعية: رشح النووي عىل مسلم )126/3(، رشح زبد ابن رسالن )52/1(،   )2(
املجموع   ،)54/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)82/1( القويم  املنهج   ،)52/1( املطالب  أسنى 

)112/2(، حاشيتي قليويب وعمرية )50/1(، حتفة املحتاج )182/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )70/1(، املبدع )95/1(، املغني )102/1(.  

رشح النووي عىل صحيح مسلم )126/3(، طرح التثريب )55/2(.   )3(
املحىل )108/1( مسألة: 122.   )4(
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q دليل استحباب قطع االستنجاء على وتر.

)1421-163( ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، 

عن أيب هريرة أن رسول اهلل × قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه، ثم لينثر، 
ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف 

وضوئه؛ فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده. ورواه مسلم)1(.

  الدليل الثاين:

)1422-164( ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخربين أبو الزبري، 

أحدكم  استجمر  إذا   :× اهلل  رسول  قال  يقول:  اهلل  عبد  بن  جابر  سمع  أنه 
فليوتر)2(.

  الدليل الثالث:

)1423-165( ما روه مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة، قال: 
قال رسول اهلل ×: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)3(.

  الدليل الرابع:

عن  منصور،  عن  األحوص،  أيب  عن  شيبة،  أيب  ابن  رواه  ما   )166-1424(
هالل بن يساف، 

عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول اهلل ×: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت 
فأوتر)4(.

صحيح البخاري )162(، وصحيح مسلم )237(.   )1(
صحيح مسلم )239(.   )2(
صحيح مسلم )237(.   )3(

املصنف )32/1( رقم 273، ومن طريق ابن أيب شيبة أخرجه ابن ماجه )406(.  )4(
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]صحيح[ )1(.

  الدليل اخلامس:

قاال:  إسحاق،  بن  وحييى  حسن  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )167-1425(
حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو يونس، 

× قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وتًرا، وإذا  عن أيب هريرة أن رسول اهلل 
استجمر فليستجمر وتًرا)2(.

]ضعيف من أجل ابن هليعة[)3(.

رقم:   )38/7( والطرباين   )856( واحلميدي   )339/4( أمحد  أخرجه  وقد  ثقات،  رجاله   )1(
6313 عن سفيان بن عيينة.

وأخرجه أمحد أيًضا )339/4، 340( والطرباين )37/7( رقم 6303، وابن حبان )1436(   
من طريق الثوري.

وأخرجه أمحد )340/4( والطرباين )37/7( رقم 6306من طريق معمر.  
وأخرجه النسائي يف الكربى )44( من طريق محاد.  

وأخرجه الرتمذي )27( من طريق محاد بن زيد وجرير.  
من   6308 رقم   )37/7( والطرباين   )121/1( والطحاوي   ،)1274( الطياليس  وأخرجه   

طريق شعبة.
وأخرجه الطرباين يف الكبري )6309( من طريق زائدة.  

وأخرجه أيًضا )6310( من طريق قيس بن الربيع.  
يساف، عن  بن  منصور، عن هالل  كلهم عن  أيب عوانة،  أيًضا )6311( من طريق  وأخرجه   

سلمة بن قيس به.
املسند )351/2(.   )2(

أخربين  وهب،  ابن  طريق  من   )99/2( اآلثار  هتذيب  يف  الطربي  جرير  ابن  أخرجه  وقد   )3( 
ابن هليعة، أن أبا يونس حدثه، فذكره دون موضع الشاهد: وهو االستجامر.

وابن وهب وإن كانت روايته عن ابن هليعة أعدل من غريها إال أن ابن هليعة ضعيف يف كل أمره   
عىل الصحيح، وقد حررت األقوال فيه، انظر )10 / 352 ( إن شئت.

ورواه ابن هليعة من مسند عقبة بن عامر ريض اهلل عنه، واختلف عىل ابن هليعة يف إسناده:   
فرواه حسن بن موسى كام يف مسند أمحد )156/4(.                 =  



موسوعة أحكام الطهارة 260

  الدليل السادس:

سعد  بن  مالك  غسان  أبو  أخربنا  قال:  خزيمة،  ابن  رواه  ما   )168-1426(
القييس، نا روح -يعني: ابن عبادة- ثنا أبو عامر اخلزاز، عن عطاء، 

عن أيب هريرة، أن النبي × قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن اهلل وتر حيب 
الوتر، أما ترى السموات سبًعا، واألرض سبًعا، والطواف سبًعا ... وذكر أشياء)1(.

]انفرد به أبو عامر صالح بن رستم، وهو كثري اخلطأ[ )2(.

وعمرو بن خالد كام يف رشح معاين اآلثار للطحاوي )321/4(.  =
وسعيد بن أيب مريم كام يف املعجم الكبري للطرباين )338/17( رقم: 932.  

والقعنبي كام يف املعجم الكبري للطرباين )338/17( ح 933.  
عن  أربعتهم   ،934 ح   )338/17( للطرباين  الكبري  املعجم  يف  كام  املقرئ  الرمحن  عبد  وأبو    
ابن هليعة، عن احلارث بن يزيد، عن عبد الرمحن بن جبري، عن عقبة بن عامر، قال: هنى رسول 
استجمر  وإذا  وتًرا،  اكتحل  اكتحل  إذا  وكان  احلميم،  رشب  يكره  وكان  الكي،  عن   × اهلل 

استجمر وتًرا.
واقترص الطحاوي عىل النهي عن الكي.  

أخربين  قال:  هبرية،  بن  اهلل  عبد  عن  هليعة،  ابن  حدثنا  حسن،  حدثنا   )156/4( أمحد  ورواه    
يزيد  بن  احلارث  هليعة  ابن  فاستبدل  فذكره،  عامر،  بن  عقبة  سمع  أنه  جبري،  بن  الرمحن   عبد 

بعبد اهلل بن هبرية، وهذا من سوء حفظه رمحه اهلل.
وله طريق آخر إىل أيب هريرة بإسناد ضعيف أيًضا، رواه أمحد )371/2( من طريق ثور بن يزيد،   
عن حصني احلرباين، عن أيب سعد، عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×: من اكتحل فليوتر، 
من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن 
ال، فال حرج، ومن أكل فام ختلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن 
ال، فال حرج، ومن أتى الغائط فليسترت، فإن مل جيد إال أن جيمع كثيًبا فليستدبره، فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج. وسبق خترجيه يف مسألة حكم 

االستنجاء، رقم )1262( فلرياجع.
صحيح ابن خزيمة )77(.   )1(

تفرد به أبو عامر اخلزاز صالح بن رستم، ومثله ال حيتمل تفرده، جاء يف ترمجته:  )2(
قال أمحد: صالح احلديث. اجلرح والتعديل )403/4(.                 =  
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  الدليل السابع:

)1427-169( ما رواه أبو يعىل، قال: حدثنا األخنيس أمحد بن عمران، حدثنا 
حممد بن فضيل وسمعته يقول: حدثنا إبراهيم اهلجري، عن أيب األحوص، 

فإذا استجمرت  الوتر،  × قال: إن اهلل وتر حيب  عن عبد اهلل، عن رسول اهلل 
فأوتر)1(.

]ضعيف جًدا[)2(.

وقال حييى بن معني: ال يشء. املرجع السابق.   =
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه وال حيتج به، هو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر.   

املرجع السابق.
وذكره العقييل يف الضعفاء. )203/2(.  

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. هتذيب التهذيب )342/4(.  
وقال أبو أمحد احلاكم: ليس بالقوي عندهم. املرجع السابق.  

ووثقه أبو داود الطياليس، وأبو داود السجستاين. هتذيب التهذيب )342/4(.  
وقال ابن حبان: من احلفاظ الذين كانوا خيطئون. مشاهري علامء األمصار )1190(.  

ويف التقريب: صدوق كثري اخلطأ.  
وقد رواه الطرباين يف األوسط )249/7( من طريق إبراهيم بن بسطام الزعفراين.  

وأخرجه ابن حبان )1437( والبزار كام يف كشف األستار )239( من طريق حممد بن معمر.  
أسامة،  أيب  بن  احلارث  طريق  من   )104/1( البيهقي  طريقه  ومن   ،)561( احلاكم  وأخرجه   

كلهم عن روح بن عبادة به.
قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني، ومل خيرجاه هبذه األلفاظ، وإنام اتفقا عىل:   

)ومن استجمر فليوتر( فقط.
فتعقبه الذهبي بقوله: منكر، واحلارث ليس بعمدة.  

قلت: مل ينفرد به احلارث، بل رواه حممد بن معمر وأبو غسان وإبراهيم بن بسطام كلهم رووه   
كثري  احلافظ: صدوق  قال  فإنه كام  اخلزاز،  أيب عامر  تفرد  لكن ال حيتمل  عبادة،  بن  عن روح 

اخلطأ، واهلل أعلم.
مسند أيب يعىل )5270(.   )1(

يف إسناده أمحد بن عمران، وقال بعضهم: حممد بن عمران األخنيس.              =  )2(
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q دليل من قال: إن اإليت�ار واجب:

استدل بحديث أيب هريرة يف الصحيحني مرفوًعا: ومن استجمر فليوتر.

وبحديث جابر عند مسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وسبق خترجيهام يف أدلة 
القول األول.

وجه االستدالل:

قالوا: قول الرسول ×: )من استجمر فليوتر( أمر، واألصل يف األمر الوجوب، 
وال يوجد صارف يمنع من محله عىل الوجوب.

قال البخاري: حممد بن عمران األخنيس، كان ببغداد يتكلمون فيه، منكر احلديث عن أيب بكر   =
ابن عياش. التاريخ الكبري )202/1(.

وقال ابن حبان: حدثنا عنه أبو يعىل مستقيم احلديث. الثقات )13/8(.  
وقال أبو زرعة: كتبت عنه ببغداد، وكان كوفًيا، وتركوه. اجلرح والتعديل )64/2(  

وقال ابن أيب حاتم: سمعت أيب يقول: مل أكتب عنه، وقد أدركته. قلت: وما حاله؟ قال: شيخ.   
املرجع السابق.

ويف إسناده أيًضا: إبراهيم اهلجري، جاء يف ترمجته:  
الكبري  التاريخ   ،)6( للنسائي  واملرتوكني  الضعفاء  سعد.  وابن  عيينة،  وابن  النسائي،  ضعفه   

)326/1(، الطبقات الكربى )341/6(.
قال حييى بن معني: ليس بيشء. اجلرح والتعديل )131/2(.   

وقال أبو حاتم الرازي: إبراهيم اهلجري ليس بقوي لني احلديث. املرجع السابق.  
وقال سفيان بن عيينة: أتيت إبراهيم اهلجري، فدفع إيل عامة حديثه، فرمحت الشيخ، فأصلحت   

له كتابه، فقلت: هذا عن عبد اهلل، وهذا عن النبي ×، وهذا عن عمر. الكامل )211/1(.
ابن مهدي حيدث عن  أن حديث اهلجري من رواية سفيان صاحلة، ولذلك كان  ومعنى هذا   

سفيان، عنه. وال حيدث حييى عن اهلجري. انظر املرجع السابق.
ويف التقريب: لني احلديث، رفع موقوفات.  

عن  روايته  كثرة  عليه  أنكروا  وإنام  املتن،  مستقيمة  عامتها  أحاديثه  عدي:  بن  أمحد  أبو  وقال    
أيب األحوص. اهـ قلت: وهذا احلديث منها. 

قال اهليثمي يف جممع الزوائد )211/1(: فيه أمحد بن عمران األخنيس مرتوك.  
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والشافعية واحلنابلة محلوا األمر باإليتار إن كان يف الثالث مسحات، فاألصل 
فيها الوجوب، وما زاد محلوه عىل االستحباب، وأخذوا من مفهوم حديث سلامن يف 

مسلم: )وهنانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار(. 

فدل عىل أن االكتفاء بأقل من ثالثة أحجار حمرم؛ ألنه األصل يف النهي، فصار 
اإليتار بثالثة واجب، وما زاد عىل ا لثالثة فقطعه عىل وتر مستحب.

q دليل من قال: حيصل اإليت�ار ولو حبجر واحد:

)1428-170( استدلوا بام رواه أمحد من طريق عيسى بن يونس، حدثنا ثور 
ابن يزيد، عن حصني احلرباين، عن أيب سعد، 

فقد  فعل  من  فليوتر،  اكتحل  من   :× اهلل  رسول  قال  قال:  هريرة،  أيب  عن 
أحسن، ومن ال، فال حرج عليه. ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، 
فال حرج، ومن أكل فام ختلل فليلفظ، ومن أكل بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، 
ومن ال، فال حرج، ومن أتى الغائط فليسترت، فإن مل جيد إال أن جيمع كثيًبا فليستدبره، 

فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج )1(.

]ضعيف، يرويه جمهول، عن جمهول[)2(.

واحد  بحجر  حصل  فإن  العدد،  دون  اإلنقاء،  هو  باالستجامر:  فاملعترب  قالوا: 
كفاه، وحتقق له سنة اإليتار.

ورد عليهم:

أواًل : أن هذا احلديث ضعيف، ال يرد األحاديث الصحيحة كحديث سلامن، 
وحديث أيب هريرة، وحديث عائشة وغريها.

ثانًيا: لو ثبت أن احلديث صحيح، فال بد من اجلمع بينه وبني األحاديث التي 

املسند )371/2(.   )1(
سبق خترجيه يف حكم االستنجاء، انظر ح: )1262(.   )2(
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تنهى عن االستنجاء دون ثالثة أحجار، فيحمل اإليتار بام زاد عىل الثالثة.

ثالًثا: إذا كان املقصود هو اإلنقاء كام تقولون، فإنه معلوم أن اإلنقاء ال حيصل 
بحجر واحد غالًبا، هذا من جهة.

وحديث  سلامن  حديث  يف  معنى  العدد  الشرتاط  يكن  مل  اإلنقاء  كفى  ولو 
وليس  بواحد،  حيصل  قد  اإلنقاء  أن  نعلم  فإنا  وغريها،  عائشة  وحديث  هريرة  أيب 
هذا كاملاء إذا أنقى كفى؛ ألن املاء يزيل العني واألثر، فداللته قطعية، فلم حيتج إىل 
الطهارة ظاهًرا ال قطًعا،  يفيد  يزيل األثر، وإنام  بالعدد، وأما احلجر فال  االستظهار 

فاشرتط فيه العدد.

)1429-171( رابًعا: يرد عليهم بام رواه أمحد، قال: ثنا عيل بن بحر، حدثنا 
عيسى بن يونس، عن األعمش، عن أيب سفيان، 

عن جابر قال: قال رسول اهلل ×: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالًثا)1(.

]إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر، وقد رواه أبو الزبري عن جابر 
يف مسلم، ومل يقل: ثالًثا[)2(.

أم  أحجار،  ثالثة  يشرتط  هل  مسألة  عىل  الكالم  يف  بحث  مزيد  يأيت  وسوف 
يكفي حجر واحد؟

وإنام الكالم يف مسألتنا هنا هل قطع االستنجاء عىل وتر تتحقق السنة فيه باحلجر 
الواحد، أم تتحقق فيام زاد عىل الثالثة، واهلل أعلم.

كام أن الكالم يف قطعه باألحجار، أم املاء فالصحيح أنه ال يرشع فيه اإلينار لعدم 
الدليل وقد تقدم الكالم عليه يف الفصل الذي قبل هذا، واهلل املوفق.

e e e

املسند )400/3(.   )1(
انظر خترجيه )ص: 302( ح: 1449.  )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q االستحباب حكم رشعي يفتقر إىل دليل رشعي.

]م-630[ اختلف الفقهاء يف صفة املسح باألحجار:

فقيل: ال كيفية له، فكيف حصل اإلنقاء أجزأ. رجحه الرسخيس من احلنفية، 
ومال إليه ابن نجيم، وهو املنصوص عليه يف الرساج الوهاج واملجتبى)1(، وهو قول 

يف مذهب احلنابلة)2(.وهو الراجح.

خلف،  إىل  املقدم  جهة  من  األول  باحلجر  يمسح  أن  االستنجاء  كيفية  وقيل: 
وبالثاين من خلف اىل قدام، وبالثالث من قدام اىل خلف إذا كانت اخلصية مدالة، 
وإن كانت غري مدالة يبتدىء من خلف اىل قدام، واملرأة تبتدىء من قدام اىل خلف 

خشية تلويث فرجها، وهو قول يف مذهب احلنفية)3(.

له،  كيفية  ال  الرسخيس:  »قال   :)30 )ص:  الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية  يف  قال   )1(
والقصد اإلنقاء كام يف الرساج، قال ابن أمري حاج: وهو األوجه يف الكل«. اهـ ونقل يف البحر 
عن  واألسلم  األبلغ  هو  ما  فيختار  اإلنقاء،  املقصود  »أن  نصه:  ما  املجتبى   )252/1( الرائق 

زيادة التلويث«. وانظر حاشية ابن عابدين )337/1(.
اإلنصاف )112/1(.   )2(

نور اإليضاح )ص: 14، 15(.   )3(

الفصل الثامن

يف صفة املسح باألحجار
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ويف  والثالث،  األول  احلجر  إدبار  للرجل  الصيف  يف  املقعد  يف  كيفيته  وقيل: 
الشتاء العكس، اختاره بعض احلنفية)1(.

وقيل: يعم بكل حجر موضع النجو، وهو مذهب املالكية)2(، واحلنابلة)3(.

ويف مذهب الشافعية ثالثة أوجه:

فقيل: يمر حجًرا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها، ثم عىل اليرسى حتى 
يصل املوضع الذي بدأ منه، ثم يمر احلجر الثاين من أول الصفحة اليرسى إىل آخرها، 
ثم عىل اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه، ثم يمر بالثالث عىل املرسبة، وهو الراجح يف 

مذهب الشافعية )4(، وذكره بعض احلنفية)5(، واختاره القايض من احلنابلة)6(.

اليرسى  بحجر  ثم  وحدها،  اليمنى  الصفحة  بحجر  يمسح  أن  الثاين:  الوجه 
وحدها، وبالثالث املرسبة)7(، واختاره بعض احلنابلة)8(.

والوجه الثالث: يضع حجًرا عىل مقدم املرسبة ويمره إىل آخرها، ثم حجًرا عىل 
النووي: وهو  البغوي قال  بالثالث، حكاه  مؤخرة املرسبة ويمره إىل أوهلا، ثم حيلق 

غريب.

حاشية ابن عابدين )337/1(، ولعل التفريق بني الشتاء والصيف لتديل اخلصية، فريجع إىل   )1(
القول الثاين يف مذهب احلنفية. 

املنتقى للباجي )68/1(، الفواكه الدواين )133/1(، حاشية العدوي )223/1(.   )2(
املرسبة  مسحة  كل  تعم  االستجامر-  -يعني  أحجار  »بثالثة   )69/1( القناع  كشاف  يف  قال   )3(

والصفحتني«. اهـ 
قال النووي يف املجموع )123/2، 124( واتفق األصحاب عىل أن الصحيح هو الوجه األول؛   )4(

ألنه يعم املحل بكل حجر.
اجلوهرة النرية )40/1( إال أنه قال: ثم يمر الثالث عىل الصفحتني.   )5(

اإلنصاف )112/1( إال أنه قال: ثم يمر الثالث عىل املرسبة والصفحتني.   )6(
وهو قول أيب إسحاق املروزي من الشافعية انظر املجموع )124/2(.   )7(

جهة  لكل  جيزئه  أن  وحيتمل  قدامة-:  ابن  -يعني  املصنف  قال   :)112/1( اإلنصاف  يف  قال   )8(
مسحة لظاهر اخلرب. 
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واختلف الشافعية يف هذا اخلالف، هل هو عىل الوجوب أو االستحباب عىل 
قولني)1(.

وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثالثا بحجر، والوسط مسحه ثالًثا بحجر، وهو 
قول يف مذهب احلنابلة)2(.

q دليل من قال: ال كيفية لالستنجاء:

  الدليل األول:

قال: إن استحباب كيفية معينة حتتاج إىل توقيف من كتاب، أو سنة، أو إمجاع، أو 
قول صاحب، ومل يصح دليل يف املسألة.

  الدليل الثاين:

زالت  فكيف  النجاسة  وإزالة  اإلنقاء  هو  االستنجاء  يف  املطلوب  إن  قالوا: 
النجاسة حصل املقصود، فال يتكلف صفة معينة.

q دليل من قال: يمسح باألول من املقدم وبالثاين عكسه وبالثالث كاألول:

علل هذا االستحباب بأنه إذا بدأ من جهة اخللف يف أول مرة ربام لوث اخلصية 
بالنجاسة، فتنترش النجاسة إىل غري موضعها املعتاد، ثم ال تكفي إزالتها باألحجار يف 
إذا  بالنجاسة، ولذلك قال:  املقدم أمن تلوث اخلصية  إذا بدأ من جهة  حقه، ولكن 

كانت اخلصية غري مدالة بدأ من جهة اخللف.

وهذا التعليل ال يكفي يف استحباب هذه الصفة يف االستنجاء، بل إن التعليل 

اجلميع  وأن  األفضل  يف  خالف  أنه  الصحيح   :)124/2( املجموع  يف  النووي  قال  األول:   )1(
معظم  عن  الرافعي  وحكاه  اخلراسانيني،  من  وآخرون  والبغوي  العراقيون  قطع  وهبذا  جائز. 

األصحاب. 
الثاين: حكى اخلراسانيون وجًها أنه خالف يف الوجوب، فصاحب الوجه األول ال جييز الكيفية   

الثانية وصاحب الثاين ال جييز األوىل، وهذا قول الشيخ أيب حممد اجلويني والغزايل.
اإلنصاف )112/1(.   )2(
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السابق أقوى، وأن املقصود من االستجامر هو إزالة النجاسة، فكيف زالت حصل 
مقصود الشارع من مرشوعية االستجامر.

q دليل من طلب تعميم املحل بكل حجر:

قالوا: إن املطلوب أن يعم املحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه مسح املحل 
ثالث مسحات، فإذا مل تعم كل مسحة املحل كله مل تكن مسحة، بل كانت بعضها.

q دليل من فرق األحجار بني الصفحتني واملسربة:

)1430-172( ما رواه الدارقطني، قال: نا عيل بن أمحد بن اهليثم العسكري، 
أخربنا عيل بن حرب، نا عتيق بن يعقوب الزبريي، نا أيب بن العباس بن سهل ابن 

سعد، عن أبيه، 

جيد  ال  أو  فقال:  االستطابة؟  عن  سئل   × النبي  أن  سعد  بن  سهل  جده  عن 
أحدكم ثالثة أحجار: حجرين للصفحتني، وحجًرا للمرسبة)1(.

]ضعيف[ )2(.

سنن الدارقطني )56/1(.   )1(
احلديث أخرجه ابن عدي يف الكامل )420/1(، والطرباين يف الكبري )5697(، والروياين يف   )2(
مسنده )1108(، والبيهقي يف سننه )114/2(، والعقييل يف الضعفاء )16/1( من طريق عتيق 

ابن يعقوب به.
ويف إسناده: أيب بن العباس بن سهل، جاء يف ترمجته:  

قال البخاري: ليس بالقوي. هتذيب التهذيب )163/1(.  
وقال أمحد: منكر احلديث. بحر الدم )49(.  

وقال حييي بن معني: ضعيف. هتذيب الكامل )260/2(.  
قال النسائي: ليس بالقوي. الكامل )420/1(.  

وقال ابن عدي: وأليب غري ما ذكرت من احلديث يسري، وهو يكتب حديثه، وهو فرد يف املتون   
واألسانيد. املرجع السابق.

وذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )290/2(.  
وقواه الدارقطني. انظر من تكلم فيه وهو موثق )12(.                =  
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q الراجح:

 أن االستجامر مل يرد له يف الرشع صفة معينة، بل املطلوب أمران: 

التي قدمناها يف  األول: اإلنقاء، وهو إزالة عني النجاسة، عىل الصفة املطلوبة 
صفة اإلنقاء.

الثاين: استعامل ثالثة أحجار، بحيث ال يكتفى بحجر واحد، وكيف استعمل 
وال  توقيف،  إىل  حيتاج  معينة  صفة  استحباب  عىل  والكالم  أجزأه،  األحجار  هذه 

توقيف يف املسألة، واهلل أعلم.

e e e

ويف التقريب: فيه ضعف.  =
فاحلديث ضعيف، وال حيتمل تفرد أيب بن عباس هبذا احلديث، قال العقييل: روى االستنجاء   
بثالثة أحجار عن النبي × مجاعة منهم أبو هريرة وسلامن وخزيمة بن ثابت، وعائشة، والسائب 
ابن خالد اجلهني وأبو أيوب، ومل يأت أحد منهم هبذا اللفظ، وأليب أحاديث ال يتابع منها عىل 

يشء.
وقال اإلمام الدارقطني يف السنن: إسناد حسن، وال يقصد احلسن االصطالحي عند املتأخرين،   

بل يقصد به الغريب كام بينت ذلك يف كتاب املياه. 
يعقوب  بن  عتيق  وفيه  الكبري،  يف  الطرباين  »رواه   :)211/2( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال   

الزبريي، يقال: إنه حفظ املوطأ يف حياة مالك«. اهـ
وينبغي أن يقول فيه: فيه أيب بن عباس، وقد تكلموا فيه.  
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

اليمني  تكريم  باب  من  هو  هل  البول،  حال  باليمني  الذكر  مس  عن  النهي   q
عن  اليمني  وقاية  باب  من  أو  للكراهة،  النهي  فيكون  طاهًرا،  العضو  باعتبار 

مبارشة النجاسة فيكون النهي للتحريم. 

q األصل يف النهي التحريم ويرصف عنه إىل الكراهة ألدنى صارف.

]م-631[ كره الفقهاء مس الفرج باليمني حال البول، واستنجاءه واستجامره 
هبا، وهو مذهب األئمة)1(.

واختاره  احلنفية)2(،  من  نجيم  ابن  رجحه  باليمني،  االستنجاء  حيرم   وقيل: 

انظر يف مذهب احلنفية: بدائع الصنائع )119/1(، رشح فتح القدير )216/1(، العناية رشح   )1(
اهلداية )216/1(، الفتاوى اهلندية )50/1(، حاشية ابن عابدين )339/1(. 

ويف مذهب املالكية: مواهب اجلليل )290/1(، القوانني الفقهية )ص:29(، التاج واإلكليل   
)388/1(، اخلريش )141/1(، حاشية الصاوي )95/1(.

املطالب  أسنى   ،)70/1( الطالبني  روضة   ،)125/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  ويف   
)53/1(، املهذب )28/1(، حلية العلامء )163/1(، حوايش الرشواين )184/1(، حاشيتي 

قليويب وعمرية )50/1(، حتفة املحتاج )184/1، 185(.
الكايف   ،)10/1( املحرر   ،)152/1( العمدة  رشح   ،)103/1( املغني  احلنابلة:  مذهب  ويف   

)54/1(، كشاف القناع )61/1(، الفتاوى الكربى )340/1(، الفروع )120/1(. 
البحر الرائق )255/1(.   )2(

الفصل التاسع 

ال يب�اشر االستنجاء بي�ده اليمىن وال يمس ذكره بها



271طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

ابن حزم)1(، ورجحه الشوكاين)2(.

احلنابلة  بعض  اختاره  هبا،  االستنجاء  وحيرم  باليمني،  الذكر  مس  يكره  وقيل: 
وبعض الشافعية)3(.

q دليل من قال: حيرم االستنجاء باليمني:

النهي  باليمني يف أحاديث كثرية، واألصل يف  النهي عن االستنجاء  قال: ورد 
التحريم. ومن تلك األحاديث ماييل:

  الدليل األول:

)1431-173( ما رواه البخاري من طريق األوزاعي، عن حييى بن أيب كثري، 
عن عبد اهلل بن أيب قتادة، 

عن أبيه، عن النبي × قال: إذا بال أحدكم فال يأخذن ذكره بيمينه، وال يستنجي 
بيمينه، وال يتنفس يف اإلناء، ورواه مسلم)4(.

  الدليل الثاين:

)1432-174( ما رواه مسلم من طريق وكيع وأيب معاوية، عن األعمش، عن 
إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء حتى اخلراءة، قال: فقال: 

البول،  حال  باليمني  فرجها  متس  أن  للمرأة  أباح  حزم  ابن  أن  والعجبيب  املحىل )108/1(،   )1(
وحرم ذلك عىل الرجل، اتباًعا للظاهر، ومجوًدا عليه. انظر املحىل )318/1(. 

وقد قال بالتحريم غري ابن حزم، قال ابن عبد الرب يف الكايف يف فقه أهل املدينة )ص: 17(: »وال   
جيوز ألحد أن يستنجي بيمينه«.اهـ 

نيل األوطار )106/1(.   )2(
بعض  إليه  وذهب  احلنابلة،  لبعض   )153 )ح  الفتح  يف  حجر  ابن  ونسبه   ،)93/1( الفروع   )3(
الشافعية، قال يف املهذب )125/2(: »وال جيوز أن يستنجي بيمينه«. ونسبه النووي إىل سليم 

الرازي يف الكفاية واملتويل، والشيخ نرص وأيب حامد. راجع املجموع )125/2(.
صحيح البخاري )154(، مسلم )267(.   )4(
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أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 
بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

  الدليل الثالث:

بن  حممد  حدثنا  سعيد،  بن  حييى  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )175-1433(
عجالن، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: إنام أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى 
أحدكم اخلالء فال تستقبلوها وال تستدبروها، وال يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثالثة 

أحجار، وينهى عن الروث والرمة)2(.

]حسن[)3(.

  الدليل الرابع:

أيب  عن  سعيد،  عن  الوهاب،  عبد  حدثنا  قال:  أمحد،  روى   )176-1434(
معرش، عن النخعي، عن األسود، 

عن عائشة أهنا قالت: كانت يد رسول اهلل × اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت 
اليرسى خلالئه وما كان من أذى. 

قال أمحد: وحدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن رجل عن أيب معرش عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه

]الراجح يف إسناده االنقطاع[)4(. 

فهذه األحاديث فيها النهي عن مس الذكر باليمني، وعن االستنجاء باليمني، 
وأخذ بظاهرها ابن حزم ومن معه، فقالوا: حيرم االستنجاء باليمني.

مسلم )262(.   )1(
املسند )250/2(.   )2(

سبق خترجيه. انظر ح )1263(.  )3(
انظر خترجيه يف رقم )1280(.   )4(
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q دليل من قال: يكره االستنجاء باليمني:

أن  الصارفة عندهم  والقرينة  الكراهة،  السابقة عىل  النهي يف األحاديث  محلوا 
ذلك أدب من اآلداب، فال يصل النهي فيها للتحريم، فيحتمل أن تكون احلكمة من 
النهي كون اليد اليمنى معدة لألكل هبا، فلو استنجى هبا ألمكن أن يتذكر ذلك عند 

األكل فيتأذى بذلك، واهلل أعلم.

q دليل من حرم مس الذكر باليمني وكره االستنجاء بها:

يف  كام  باليمني  االستنجاء  وعن  باليمني،  الذكر  مس  عن  النهي  ثبت  قالوا: 
حديث أيب قتادة املتقدم، لكن قالوا: إن االستنجاء باليمني أقبح من مس الذكر حال 
البول؛ ألن يف األوىل مبارشة إزالة النجاسة باليد اليمنى، ويف الثاين مسه فقط دون 
النهي عىل األصل يف  االستنجاء، والذكر يف نفسه طاهر، وليس بنجس، هلذا محلنا 
إزالة النجاسة باليمني، وأنه للتحريم، ومحلنا النهي عىل الكراهة يف مس الذكر؛ ألنه 

بضعة من اإلنسان، واهلل أعلم.

q الراجح: 

أن القول بالتحريم قول قوي؛ ألن الصارف ليس واضًحا؛ نعم يتساهل الفقهاء 
بالصارف لو وجد، ويرصفون اللفظ من الوجوب للندب، ومن التحريم للكراهة 
ألدنى صارف، لكن مل يظهر يل حكمة كونه أدًبا من اآلداب أن نحمله عىل الكراهة، 
وال خيفى أن هذا الصارف ليس نًصا منصوًصا عليه، إنام هو يشء انقدح يف النفس، 
وهي علة مستنبطة، فال بد من محله عىل الكراهة من قرينة جلية تكون سبًبا يف نقله من 

أصله الذي هو التحريم إىل الكراهة، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النهي عن األغلظ ال يشمل األخف.

q النهي عن مس الذكر باليمني حال البول، إن كان من باب تكريم اليمني كان 
النهي  كان  النجاسة  مبارشة  عن  اليمني  وقاية  باب  من  كان  وإن  مطلًقا،  النهي 

خاًصا بحال البول، وهو الراجح. 

]م-632[ اختلف الفقهاء هل يكره مس الذكر باليمني مطلًقا أو حال البول؟ 

فقيل: يكره مس الذكر باليمني مطلًقا حال البول وغريه)1(.

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر)2(.

q دليل من قال: يكره حال البول:

  الدليل األول: 

عن  كثري،  أيب  بن  حييى  عن  مهام،  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )177-1435(
عبد اهلل بن أيب قتادة، 

وهو ظاهر عبارة أمحد، قال يف الفروع )124/1(: »أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلًقا،   )1(
وذكر صاحب املحرر، وهو ظاهر كالم الشيخ، ومحله أبو الربكات ابن منجا عىل وقت احلاجة، 
رشح   ،)23/1( السنن  معامل  وانظر  اهـ  كذلك«.  صالح  رواية  اخلالل  وترجم  فيها،  لسياقه 
 ،)103/1( األحكام  عمدة  رشح  األحكام  إحكام   ،)156/3( مسلم  صحيح  عىل  النووي 

حاشية السيوطي عىل النسائي )43/1(، البحر الرائق )255/1(، أسنى املطالب )53/1(.
فتح الباري )ح 154(، البحر املحيط يف أصول الفقه )29/5(.   )2(

املبحث األول

هل يكره مس الذكر باليمني مطلًقا أو حال البول فقط
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عن أبيه قال: قال رسول اهلل ×: ال يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، 
وال يتمسح من اخلالء بيمينه، وال يتنفس يف اإلناء، ورواه البخاري بنحوه)1(.

ويف رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فال يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم خترجيها.

فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فال يتعدى النهي إىل غريها؛ ألن األصل 
احلل، فال يكره يشء، وال حيرم إال بيقني.

  الدليل الثاين:

)1436-178( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا مالزم بن عمرو، عن عبد اهلل 
ابن بدر، عن قيس بن طلق، 

عن أبيه قال: خرجنا وفًدا حتى قدمنا عىل رسول اهلل ×، فبايعناه وصلينا معه، 
فجاء رجل فقال: يا رسول اهلل ما ترى يف مس الذكر يف الصالة؟ فقال: وهل هو إال 

بضعة أو مضغة منك )2(.

]ضعيف[)3(.

صحيح البخاري )154(، مسلم )267(.   )1(
املصنف )152/1(.   )2(

احلديث أخرجه ابن أيب شيبة كام يف حديث الباب، وأخرجه أبو داود )182(، والرتمذي )85(،   )3(
والنسائي يف الكربى )162(، واملجتبى )165( وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين )1675(، 
املنتقى )21(، والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )75/1، 76(، وابن حبان  وابن اجلارود يف 
)1119، 1120(، والطرباين يف الكبري )8243(، والدارقطني )149/1(، والبيهقي يف السنن 

)134/1( من طريق عبد اهلل بن بدر.
وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف )426(، وأمحد )23/4(، وابن ماجه )483(، وابن اجلارود   
 ،)149/1( والدارقطني   ،)75/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)20( املنتقى   يف 

وأبو نعيم يف احللية )103/7( من طريق حممد بن جابر، عن قيس بن طلق به.
قال احلافظ: صدوق، ذهبت كتبه، فساء حفظه،  بآخرة،  فيه، قد تغري  وحممد بن جابر متكلم   
وخلط كثرًيا، وعمي، فصار يلقن، وقد تابعه عبد اهلل بن بدر كام سبق وتابعه غريه.             =
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 ،75/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)22/4( وأمحد   ،)1096( الطياليس  وأخرجه   =
76(، واحلازمي يف االعتبار )ص: 82( من طريق أيوب بن عتبة، ثالثتهم، )عبد اهلل بن بدر، 

وحممد بن جابر، وأيوب( رووه عن قيس بن طلق به.
وأيوب بن عتبة، وإن كان متكلاًم فيه إال أن سليامبن داود بن شعبة الياممي، قال: وقع أيوب بن   
الياممة ما  عتبة إىل البرصة، وليس معه كتب، فحدث من حفظه، وكان ال حيفظ، فأما حديث 

حدث به، فهو مستقيم. 
احلجاج،  بن  ومسلم  عيل،  بن  وعمرو  املديني،  بن  وعيل  معني  حيييبن  من  كل  ضعفه  وقد   

والبخاري، والنسائي، وابن حجر وغريهم.
واحلديث مداره عىل قيس بن طلق، جاء يف ترمجته:  

قال أمحد: غريه أثبت منه. وهذه العبارة من عبارات اجلرح، بخالف ما إذا قال: فالن أثبت منه،   
وذكر اسمه، فيحتمل أن يكون كل واحد منهام ثبًتا، وأحدمها أثبت من اآلخر. 

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بام يكون لنا قبول خربه.  
وقال الدارقطني: قال ابن أيب حاتم: سألت أيب وأبا زرعة عن حديث حممد بن جابر، فقاال:   

قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه، ومل يثبتاه.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. هتذيب التهذيب )356/8(.  

واختلف قول ابن معني فيه، فقد ضعفه يف رواية كام نقل ذلك سبط ابن العجمي يف حاشتيه عىل   
الكاشف، وذكر ذلك احلافظ الذهبي يف امليزان.

وأما ما أخرجه احلاكم )139/1( ومن طريقه البيهقي )135/1( عن عبد اهلل بن حييى القايض   
الرسخيس، ثنا رجاء بن مرجي احلافظ، قال: اجتمعنا يف مسجد اخليف أنا وأمحد بن حنبل وعيل 
ابن املديني وحيي بن معني، فتناظروا يف مس الذكر، فذكر قصة، وفيها: ثم قال حييى: ولقد أكثر 

الناس يف قيس بن طلق، وأنه ال حيتج بحديثه ... إلخ املناظرة.
ففي إسناده عبد اهلل بن حييى القايض الرسخيس، قال عنه يف امليزان )524/2(: لقيه أمحد بن   
عدي، واهتمه يف الكذب يف روايته عن عيل بن حجر ونحوه. وضعفها ابن الرتكامين يف اجلوهر 
النقي )135/1(. واملعتمد يف تضعيف حييى بن معني ما ذكره الذهبي وسبط ابن العجمي، ال 

هذه الرواية.
قلت:  معني،  بن  حييى  سألت  الدارمي:  سعيد  بن  عثامن  قال  رواية،  يف  معني  بن  حييى  ووثقه    

عبد اهلل بن النعامن، عن قيس بن طلق؟ قال شيوخ ياممية ثقات. اجلرح والتعديل )100/7(.
وذكره ابن حبان يف الثقات )313/5(.  

وقال العجيل: ياممي تابعي ثقة. معرفة الثقات )220/2(.  
وال شك أن اإلمام أمحد وأبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني والشافعي أوىل من ابن حبان والعجيل.=  
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وجه االستدالل:

قوله: )إنام هو بعضة منك(: دل عىل جواز مسه بكل حال، خرجت حالة البول 
بحديث أيب قتادة املتفق عليه، وبقي ما عداها عىل اإلباحة.

q دليل من قال يكره مس الذكر مطلًقا:

  الدليل األول: 

ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن حييى بن أيب كثري، عن عبد اهلل بن أيب قتادة، 

عن أيب قتادة، أن النبي × هنى أن يتنفس يف اإلناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن 
يستطيب بيمينه)1(. 

ونوقش هذا: 

بأن احلديث قد رواه غري أيوب عن حييى بن أيب كثري بالتقييد بالبول، فيحمل 

وأما حييى بن معني فليس قبول توثيقه بأوىل من قبول تضعيفه، فيتقابالن ويتساقطان.  =
أعطي  قد  كان  وإن  اهلل  رمحه  احلافظ  أن  ومعلوم  صدوق،  التقريب:  يف  فقال  حجر،  ابن  وأما   
اعتدااًل وسرًبا للرجال، إال أن عمدته كالم املتقدمني، وقد علمت أقواهلم فيه، وال أعلم أحًدا 
ثقة،  بالتفرد، ولو كان من  يعلون احلديث  أبيه، واملتقدمون  تابع قيس بن طلق يف حديثه عن 
والدارقطني  حاتم  وأيب  زرعة  وأيب  أمحد  كاإلمام  اجلرح  أئمة  من  فيه  متكلاًم  كان  إذا  فكيف 

والشافعي، فال شك يف تضعيف حديثه، واهلل أعلم.
وله شاهد من حديث أيب أمامة إال أن ضعفه شديد، فال يصلح يف الشواهد، أخرجه ابن ماجه   
)484( من طريق جعفر بن الزبري، عن القاسم، عن أيب أمامة، قال: سئل رسول اهلل × عن 

مس الذكر، فقال: إنام هو جزء منك.  وجعفر بن الزبري مرتوك احلديث.
وله شاهد ثان، وهو ضعيف جًدا أيًضا، أخرجه الدراقطني )149/1( من طريق الفضل بن   
املختار، عن الصلت بن دينار، عن أيب عثامن النهدي، عن عمر بن اخلطاب وعن عبيد اهلل بن 
موهب، عن عصمة بن مالك اخلطمي، وكان من أصحاب النبي × أن رجاًل قال: يا رسول 

اهلل احتككت يف الصالة، فأصابت يدي فرجي، وذكر احلديث.
ويف اإلسناد الفضل بن املختار، قال أبو حاتم: هو جمهول، وأحاديثه منكرة، حيدث باألباطيل.   

وذكر له يف لسان امليزان حديًثا، وقال: هذا يشبه أن يكون موضوًعا، وانظر ح: )442(.
صحيح مسلم )267(.   )1(



موسوعة أحكام الطهارة 278

املطلق من هذا احلديث عىل املقيد، خاصة أن احلديث خمرجه واحد)1(.

  الدليل الثاين:

ما رواه أمحد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيب معرش، عن النخعي، 
عن األسود، عن عائشة أهنا قالت:

وما  اليرسى خلالئه  لطهوره ولطعامه وكانت  اليمنى   × اهلل  يد رسول  كانت 
كان من أذى.

قال أمحد: وحدثنا ابن أيب عدي عن سعيد عن رجل عن أيب معرش عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه.

]الراجح يف إسناده االنقطاع[ )2(.

  الدليل الثالث:

ما رواه أمحد، قال: حدثنا حسني بن عيل، عن زائدة، عن عاصم، عن املسيب، 

عن حفصة زوج النبي ×، قالت: كان رسول اهلل × إذا أخذ مضجعه وضع 
يده اليمنى حتت خده األيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصالته وثيابه، وكانت 

شامله ملا سوى ذلك، وكان يصوم االثنني واخلميس)3(.

]إسناده مضطرب[ )4(.

راوه البخاري )154( من طريق األوزاعي.  )1(
ورواه البخاري )153( ومسلم )267( من طريق هشام الدستوائي.   

ورواه البخاري )5630( من طريق شيبان.   
ورواه مسلم )267( من طريق مهام كلهم رووه عن حييى بن أيب كثري به، بقيد البول.  

سبق خترجيه، انظر )ح 1280(.   )2(
املسند )287/6(.  )3(

سبق خترجيه، انظر )ح 1281(.   )4(
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  الدليل الرابع:

ما رواه ابن ماجه من طريق الصلت بن دينار، عن عقبة بن صهبان، قال:

سمعت عثامن بن عفان يقول: ما تغنيت، وال متنيت، وال مسست ذكري بيميني 
منذ بايعت رسول اهلل ×. 

]ضعيف جًدا[ )1(.

  الدليل اخلامس: 

قالوا: إذا هني عن مس الذكر حال البول، مع مظنة احلاجة يف تلك احلالة، فيكون 
النهي يف غريها مع عدم احلاجة من باب أوىل.

q الراجح: 

أرى أن أقواها القول بجواز مس الذكر يف غري حالة البول، وال يمكن القياس 
النجاسة،  مالبسة  عدم  عىل  حريص  الشارع  ألن  البول؛  حال  مسه  عن  النهي  عىل 
أما إذا انقطع البول فال فرق بني الذكر وغريه من األعضاء، وال يقاس األخف عىل 
األغلظ، ولو كان مسه منهًيا عنه مطلًقا جلاءت النصوص الواضحة التي تنهى عن 
مسه مطلًقا، واإلنسان قد ال ينفك عن احلاجة إىل مسه، فالقول باملنع مع عدم قيام 

الدليل املانع فيه حرج وكلفة بال دليل واضح، واهلل أعلم.

e e e

سنن ابن ماجه )307(، وفيه الصلت بن دينار مرتوك احلديث.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النهي عن اليشء لذاته يقتيض فساد املنهي عنه، والنهي عنه لغريه ال يقتضيه. 

q احلكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها. 

]م-633[ إذا استنجى بيمينه هل جيزئه ذلك؟ 

أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه جيزئ بال إثم.

وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا: 

فقيل: جيزئ مع اإلثم)1(.

وقيل: ال جيزئ، وهو اختيار ابن حزم)2(.

q دليل من قال: ال جيزئ:

  الدليل األول:

أن النهي عن اليشء يقتيض فساده؛ ألننا إذا صححنا الفعل املحرم نكون بذلك 
×؛ وألن  فيه مضادة هلل ولرسوله  أثًرا صحيًحا، وهذا  املحرم  الفعل  رتبنا عىل  قد 

الفروع )93/1(.   )1(
املحىل )108/1(.   )2(

املبحث الثاني 

يف صحة االستنجاء باليمني إذا وقع
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تصحيح الفعل املحرم فيه تشجيع عىل فعله، بخالف ما إذا جعل لغًوا، فهذا حيمله 
عىل تركه.

q ويناقش: 

بأن النهي عن اليشء ال يقتيض فساده مطلًقا، فإن كان النهي ملعنى يف غري املنهي 
عنه صح الفعل مع اإلثم.

صح  صام  فلو  حمرًما،  عليه  الصيام  كان  بالرجل،  يرض  الصوم  كان  لو  وهلذا 
صومه، وكذلك لو غصب سكينًا فذبح هبا شاة، حلت الذبيحة، وإن كان استعامل 
لذات  ليس  عنه  منهي  باليمني  فاالستنجاء  مسألتنا  ومثله  حمرًما،  الذبح  يف  السكني 

االستنجاء، وإنام إكرام لليمني، فإذا استنجى صح االستنجاء.  

  الدليل الثاين: 

)1437-179( ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن حممد، 

قال: أخربتني عائشة أن رسول اهلل × قال: من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو 
رد)1(.

وجه االستدالل: 

مردود،  فهو  أي  املفعول،  بمعنى  َفْعل  الرد:  رد(  )فهو  وقوله:  القيم:  ابن  قال 
بإبطال كل  الرد، وهذا ترصيح  نفس  كأنه  مبالغة، حتى  باملصدر  املفعول  وعرب عن 
عمل عىل خالف أمره ورده، وعدم اعتباره يف حكم املقبول، ومعلوم أن املردود هو 
الباطل قد يقال ملا ال نفع فيه أو  الباطل بعينه،بل كونه رًدا أبلغ من كونه باطاًل، إذ 
منفعته قليلة جًدا، وقد يقال ملا ينتفع به ثم يبطل نفعه، وأما املردود فهو الذي مل جيعله 

شيًئا ومل يرتتب عليه مقصوده أصاًل )2(.

صحيح مسلم )1718(.  )1(
هتذيب السنن )99/3(.  )2(
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q دليل من قال جيزئ مع اإلثم:

  الدليل األول: 

قالوا: إن التحريم والصحة غري متالزمني، فتلقي اجللب منهي عنه، وإذا ُتُلِقَي 
كان البيع صحيًحا، وللبائع اخليار إذا أتى السوق، فثبوت اخليار فرع عن صحة البيع، 
صحة  الصحيح  املرسوق  الثوب  يف  والصالة  املغصوبة،  األرض  يف  الصالة  ومثله 

الصالة مع اإلثم، واهلل أعلم.

النجاسة،  زوال  مع  املحل،  بنجاسة  نحكم  أن  يمكن  ال  قالوا:  النظر:  ومن 
فاحلكم مرتبط بعلته، فإذا ذهبت النجاسة طهر املحل.

وألن القاعدة الرشعية: أن العبادة الواقعة عىل وجه حمرم: 

إن كان التحريم عائًدا إىل ذات العبادة، كصوم يوم العيد، مل تصح العبادة. 

وإن كان التحريم عائًدا إىل رشطها عىل وجه خيتص هبا كالصالة بالثوب النجس 
عىل القول بأن الطهارة من النجاسة رشط، مل تصح إال لعاجز أو عادم. 

وإن كان التحريم عائًدا إىل رشط العبادة، ولكن ال خيتص هبا، ففيها روايتان: 

فقيل: يصح، وهو األرجح. 

وقيل: ال يصح، وهو املشهور من مذهب احلنابلة. 

وإن كان التحريم عائًدا إىل أمر خارج ال يتعلق برشطها، كالوضوء من اإلناء 
املحرم، فالراجح صحة العبادة، وعليه األكثر)1(.

التي هي الطهارة، وإنام عائد عىل أمر  العبادة  املنع ليس عائًدا عىل رشط  وهنا 
خارج، وهو االستنجاء باليمني، فيصح االستنجاء، وهل يستحق اإلثم هذا عائد إىل 

حكم االستنجاء باليمني، هل هو للتحريم أو للكراهة، واهلل أعلم.

اعتبار  مسألة  ويف   ،)12 )ص:  الفقهية  رجب  ابن  قواعد  من  التاسعة  القاعدة  بترصف  انظر   )1(
الطهارة من النجاسة رشًطا لصحة الصالة خالف بني أهل العلم، وإن كنت أميل إىل مذهب 

املالكية، وأن الطهارة منها واجبة، وليست رشًطا، وهذا مذهب الشوكاين رمحه اهلل تعاىل. 
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استنجى  فإن  هبا،  الذكر  مس  وعن  باليمني،  االستنجاء  عن  هني  ]م-634[ 
باليد اليرسى، لزم منه مس الذكر باليمني عىل القول بأنه منهي عن مسه مطلًقا، وإن 

استنجى باليمني وقع يف النهي، فام املخرج من ذلك؟

والذكر  بيمينه،  احلجر  يأخذ  أنه  اجلمهور  قاله  الذي  »الصحيح  النووي:  قال 
مستنجًيا  كان  حركهام  أو  اليمني،  حرك  فإن  اليمني،  دون  اليسار  وحيرك  بيساره، 

باليمني، مرتكًبا لكراهة التنزيه«)1(. اهـ

االستنجاء  يتوخى  أن  هذا  مثل  يف  »الصواب  السنن:  معامل  يف  اخلطايب  وقال 
باحلجر الضخم الذي ال يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو باجلدار، أو باملوضع 
الناتئ من وجه األرض، أو بنحوها من األشياء، فإن أدته الرضورة إىل االستنجاء 
باحلجارة، والنبل ونحوها، فالوجه أن يتأتى بأن يلصق مقعدته إىل األرض، ويمسك 

املمسوح بني عقبيه، ويتناول عضوه بشامله، فيمسحه به، وينزه عنه يمينه«)2(.اهـ

وتعقبه ابن حجر، فقال: »وأثار اخلطايب هنا بحًثا، وبالغ يف التبجح به، وقال عن 

يف  كالغزايل  بعده  ومن  احلرمني،  إمام  إىل  القول  هذا  )ح153(  الفتح  يف  حجر  ابن  ونسب   )1(
الوسيط، والبغوي يف التهذيب. قال ابن حجر: »ومن ادعى يف هذه احلالة أنه يكون مستجمًرا 

بيمينه فقد غلط، وإنام هو كمن صب بيمينه املاء عىل يساره حال االستنجاء«. اهـ 
معامل السنن )21/1(.  )2(

املبحث الثالث

إشكال وجوابه
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رأي اخلطايب: بأنه هذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها يف غالب األوقات«)1(.

بيمينه،  الذكر  يأخذ  بأنه  أصحاهبم:  لبعض  ونسبه  ثالًثا،  قواًل  النووي  وذكر 
واحلجر بيساره، وحيرك اليسار، لئال يستنجي باليمني. حكاه صاحب احلاوي وغريه.

قال النووي: وهذا غلط؛ فإنه منهي عن مس الذكر باليمني.

e e e

فتح الباري )ح 153(.  )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q التنصيص عىل الذكر ال مفهوم له، فيلحق به الدبر قياًسا أو من باب أوىل. 

قياًسا،  الدبر  به  يلحق  لكن  الذكر،  عىل  منصوًصا  كان  وإن  املس  ]م-635[ 
والتنصيص عىل الذكر ال مفهوم له.

وقال ابن حزم: بأن النهي عن االستنجاء باليمني خاص بالدبر، ويرى أن مسح 
البول باليمني جائز.

وتعليل ابن حزم: بأنه مل ينه عنه، وإنام هني عن االستنجاء باليمني، ومسح البول 
ال يسمى استنجاء.

وهذا القول ضعيف جًدا؛ ألنه إذا هني عن مس الذكر، وهو يبول، فنهيه عن 
مبارشة البول من باب أوىل، ثم هل يسلم له بأن مسح البول ال يسمى استنجاء؟

قوهلم:  من  القطع،  معانيه  من  أن  وجدنا  اللغة  يف  النجو  أصل  إىل  نظرنا  فإذا 
نجوت الشجرة: إذا قطعتها. ويف االستنجاء من البول ونحوه قطع له، واملسح الذي 
مل يره ابن حزم استنجاء هو بحد ذاته قطع وإزالة للنجاسة، فاتضح أن مسح البول 

يسمى استنجاء، واهلل أعلم.

e e e

املبحث الرابع

حكم مس الدبر باليمني حال قضاء احلاجة
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال بدليل.

]م-636[ التنصيص عىل ذكر الرجل ال مفهوم له، بل فرج املرأة كذلك، وإنام 
خص الذكر بالذكر لكون الرجال يف الغالب هم املخاطبني، والنساء شقائق الرجال 

يف األحكام إال ما خصه الدليل.

وقال ابن حزم: ومس املرأة فرجها بيمينها وشامهلا جائز)1(.

q دليل ابن حزم:

أخذ ابن حزم رمحه اهلل بالظاهر، وأن املنهي عنه هو مس الذكر، ال مس فرج 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  )ڀ  تعاىل:  بقوله  مباح  فهو  حتريمه،  يف  نص  ال  ما  وكل  املرأة، 

ٺ( ]األنعام: 119[.
وبحديث: )دعوين ما تركتكم(.

ولكن يقال: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں( ]النساء: 83[.

e e e

املحىل )318/1(.   )1(

املبحث اخلامس

حكم مس فرج املرأة
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة ال تأثري له عىل الصحيح. 

q الشك بعد الفراغ من العبادة من باب تقديم الظاهر عىل األصل.

]م-637[ لو شك بعد االستنجاء هل غسل ذكره أم ال، وهل مسح اثنتني أم 
ثالًثا مل تلزمه إعادته كام لو شك بعد الوضوء)1(. 

وقد نص الفقهاء عىل أن الشك بعد الفراغ من العبادة ال يؤثر فيها)2(.

مواهب اجلليل )18/2(، فتح املعني )107/1(، وانظر إعانة الطالبني )112/1(.   )1(
يلزمه  مل  الطواف-  من  -أي  منه  الفراغ  بعد  شك  »وإن  املغني )187/3(:  يف  قدامة  ابن  قال   )2(

يشء«. اهـ
الطهارة لزمه استئنافها؛ ألهنا عبادة شك يف  أثناء  النية يف  أيًضا )80/1(: »وإن شك يف  وقال   
رشطها وهو فيها، فلم تصح كالصالة، إال أن النية إنام هي القصد، وال يعترب مقارنتها، فمهام علم 
أنه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية، وإن شك 
يف وجود ذلك يف أثناء الطهارة مل يصح ما فعله منها، وهكذا إن شك يف غسل عضو أو مسح 
رأسه، كان حكمه حكم من مل يأت به؛ ألن األصل عدمه، إال أن يكون ذلك ومها كالوسواس، 
فال يلتفت إليه. وإن شك يف يشء من ذلك بعد فراغه من الطهارة مل يلتفت إىل شكه؛ ألنه شك 

يف العبادة بعد فراغه منها، أشبه الشك يف رشط الصالة ...«. إلخ كالمه رمحه اهلل.
وقال الدسوقي يف حاشتيه )124/1(: »إذا شك بعد الفراغ من الصالة فال يشء عليه إال إذا   

تبني له احلدث«. اهـ 

الفصل العاشر

الشك بعد الفراغ من االستنجاء
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وساق العمراين يف البيان يف املسألة وجهني، واهلل أعلم)1(.

q دليل القول بأن الشك بعد العبادة ال يؤثر:

  الدليل األول: 

أن االلتفات إىل الشك بعد الفراغ من العبادة لو كلف به العبد ألدى ذلك إىل 
احلرج واملشقة. 

بعد  الشك  وبني  الفعل،  يف  الشك  بني  الشافعي  اإلمام  »فرق  الزركيش:  قال 
الفعل، فلم يوجب إعادة الثاين؛ ألنه يؤدى إىل املشقة، فإن املصيل لو كلف أن يكون 

ذاكًرا ملا صىل لتعذر عليه ذلك، ومل يطقه أحد فسومح فيه«)2(.

  الدليل الثاين: 

عىل  وقعت  أهنا  املكلفني  أفعال  من   الظاهر  ألن  األصل؛  عىل  الظاهر  تقديم 
الوجه الصحيح. 

من  غريها  أو  الصالة  من  الفراغ  بعد  شك  »إذا  القواعد:  يف  رجب  ابن  قال 
العبادات يف ترك ركن منها، فإنه ال يلتفت إىل الشك، وإن كان األصل عدم اإلتيان به 
وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال املكلفني للعبادات أن تقع عىل وجه الكامل، 

فريجح هذا الظاهر عىل األصل«)3(.

e e e

البيان )143/1(.   )1(
املنثور يف القواعد الفقهية )257/2(.   )2(

القواعد البن رجب،  القاعدة )159(، )ص: 340(.   )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q ما استحب لسبب خاص كدفع وسوسة ممن ابتيل هبا خيتص به، وال عموم له. 

]م-638[ إذا فرغ من االستنجاء باملاء استحب له أن ينضح فرجه أو رساويله 
بيشء من املاء، إن كان الشيطان يريبه كثرًيا، وهو مذهب احلنفية، واملالكية)1(.

وقيل: يستحب مطلًقا، وهو مذهب الشافعية، واحلنابلة)2(، قطًعا للوسواس.

عن  رواية  وهو  االستجامر،  يف  ينتضح  ال  كام  االستنجاء  يف  ينتضح  ال  وقيل: 
أمحد)3(.

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )253/1(، بدائع الصنائع )33/1(، وحاشية الطحطاوي   )1(
عىل مراقي الفالح )ص: 29(، ويف الفتاوى اهلندية )49/1(: »ولو عرض له الشيطان كثرًيا ال 
يلتفت إىل ذلك كام يف الصالة، وينضح فرجه بامء حتى لو رأى بلال محله عىل بلة املاء. هكذا يف 

الظهريية«. اهـ
وانظر يف مذهب املالكية: التاج واإلكليل )282/1(، املنتقى للباجي )89/1(.  

ماء،  من  حفنة  يأخذ  أن  يستحب   :)130/2( املجموع  يف  النووي  قال  الشافعية،  مذهب  يف   )2(
الروياين  ذكره  للوسواس،  دفعا  االستنجاء  بعد  إزاره  أو  رساويله  وداخل  فرجه،  هبا  فينضح 
وغريه. وجاء به احلديث الصحيح يف خصال الفطرة وهو االنتضاح، واهلل أعلم. وانظر طرح 

التثريب )85/2، 86(، أسنى املطالب )53/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: الفروع )122/1(، اإلنصاف )109/1(، املغني )103/1(.  

الفروع )122/1(، اإلنصاف )109/1(.   )3(

الفصل احلادي عشر

نضح الماء على الفرج والسراويل
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q دليل من قال: ينضح فرجه:

  الدليل األول:

)1438-180( ما رواه أمحد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن جماهد، 

ثم  بال،   × الثقفي قال: رأيت رسول اهلل  أو احلكم بن سفيان  عن أيب احلكم 
توضأ، ونضح فرجه. 

قال أمحد: حدثنا أسود بن عامر، قال: قال رشيك: سألت أهل احلكم بن سفيان 
فذكروا أنه مل يدرك النبي × )1(.

]اختلف يف إسناده، وهل هو متصل أم منقطع[ )2(.

املسند )410/3(.   )1(
اختلف يف إسناده عىل هذا الوجه.  )2(

فقيل: عن منصور، عن احلكم بن سفيان أو أيب احلكم بن سفيان، عن النبي ×.   
أخرجه أمحد كام يف حديث الباب، والطرباين يف الكبري )3184( من طريق جرير به.  

وأخرجه الطرباين أيًضا )3179( من طريق أيب عوانة،  
وأخرجه الطرباين يف الكبري )216/3( رقم 3177، من طريق شعبة، كالمها عن منصور به.   

 × أبيه عن رسول اهلل  أو أيب احلكم عن  واختلف عىل شعبة، فقيل: هذا، وقيل: عن احلكم   
بزيادة أبيه، وسيأيت خترجيها.

وقيل: عن منصور، عن جماهد، عن احلكم بن سفيان، أو سفيان بن احلكم، عن النبي ×.  
أخرجه عبد الرزاق يف املصنف )586، 587( ومن طريقه عبد بن محيد كام يف املنتخب )486(   

والطرباين يف الكبري )3174( عن معمر
وأخرجه أمحد )179/4، 212( والطرباين )6392( واحلاكم )608( من طريق الثوري.  

وأخرجه الطرباين أيًضا )3181( من طريق مفضل بن مهلهل،   
عن  منصور  عن  أربعتهم  زائدة  طريق  من   )206/1( الصحابة  معجم  يف  قانع  ابن  وأخرجه   

جماهد به.
وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )155/1( ومن طريقه ابن ماجه )461(، والطرباين يف الكبري   

)3180(، و )3182( من طريق زكريا بن أيب زائدة.
وأخرجه الطرباين يف الكبري )3175( وابن قانع يف معجم الصحابة )206/1( من طريق سالم   
ابن أيب مطيع.                     =
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وأخرجه أيًضا )3183( من طريق قيس بن الربيع. ثالثتهم عن منصور، عن جماهد، عن احلكم   =
ابن سفيان، عن النبي × ومل يشك.

وقيل: عن منصور، عن جماهد، عن احلكم، أو أيب احلكم، عن أبيه عن النبي ×. فزاد كلمة عن   
أبيه.

رواه أبو داود الطياليس )1268( ومن طريقه البيهقي )161/1(  
وأخرجه البيهقي يف السنن )161/1( من طريق حفص بن عمر كالمها عن شعبة، عن منصور،   

عن جماهد به.
وقيل: عن منصور، عن جماهد، عن احلكم بن سفيان، عن أبيه عن النبي ×.  
وأخرجه النسائي يف الكربى )135(، ويف املجتبى )134( من طريق شعبة.  

والطرباين يف الكبري )3178( من طريق وهيب، كالمها عن منصور، عن جماهد، عن احلكم بن   
سفيان، عن أبيه به.

وقيل: عن منصور، عن جماهد، عن احلكم أو ابن احلكم، عن أبيه.  
أخرجه أبو داود )167( من طريق زائدة، عن منصور، عن جماهد به.  

وقيل: عن جماهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه.  
ابن  عيينة، عن  بن  البيهقي )161/1( من طريق سفيان  احلاكم )609( ومن طريقه  أخرجه    

أيب نجيح عن جماهد به.
وعندي أن هذا االختالف يرجع إىل اختالفني:   

هل هو عن احلكم بن سفيان، عن النبي ×.  
أو عن احلكم بن سفيان، عن أبيه.  

وعىل تقدير أن يكون عن احلكم، عن النبي × هل سمع احلكم بن سفيان من النبي × فيكون   
متصاًل، أو مل يسمع فيكون منقطًعا؟

فإنام هو  احلكم  أيب  أو  احلكم،  بن  أو سفيان  بن سفيان  احلكم  هل هو  االختالفات  بقية  وأما   
اختالف يف اسمه، وهو ال يؤثر إذا كانت عينه معروفة.

واختلف يف الراجح من هذين االختالفني: فقد ذكر هذه الطرق ابن أيب حاتم يف العلل، وصحح   
أبو زرعة: أنه عن جماهد، عن احلكم بن سفيان، وله صحبة.

ورجح أبو حاتم أنه عن احلكم بن سفيان عن أبيه. انظر العلل البن أيب حاتم )46/1(.  
وقال الرتمذي عىل إثر حديث رقم )50(: »ويف الباب عن أيب احلكم بن سفيان، و قال بعضهم:   

سفيان بن احلكم أو احلكم بن سفيان، واضطربوا يف هذا احلديث«. اهـ كالم الرتمذي
سفيان،  أيب  ابن  وقيل:  سفيان،  بن  »احلكم   :)166 )ص:  التحصيل  جامع  يف  العالئي  وقال   
وقيل: سفيان بن احلكم، ويقال أيضا: أبو احلكم، وقيل: غري ذلك الثقفي له يف سنن أيب داود =
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بمعنى  هنا  النضح  يكون  أن  حيتمل  ألنه  دليل؛  فيه  فليس  صحته  تقدير  وعىل 
الغسل، فيكون إشارة إىل االستنجاء، كام قال يف املذي: توضأ وانضح فرجك كام هو 
يف مسلم سواء بسواء، ويف حديث أسامء يف دم احليض يصيب الثوب، يف الصحيحني: 

قال: حتته، ثم تقرصه باملاء، ثم تنضحه، ثم تصيل فيه)1(.

  الدليل الثاين:

)1439-181( رواه أمحد، قال: ثنا عفان، ثنا: محاد، ثنا عيل بن زيد، عن سلمة 
ابن حممد بن عامر بن يارس، 

عن عامر بن يارس، أن رسول اهلل × قال: إن من الفطرة -أو الفطرة- املضمضة 
واالستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم األظفار وغسل الرباجم ونتف اإلبط 

واالستحداد واالختتان واالنتضاح.

]ضعيف[)2(.

  الدليل الثالث:

)1440-182( ما رواه الرتمذي من طريق أيب قتيبة سلم بن قتيبة، عن احلسن 
ابن عيل اهلاشمي، عن عبد الرمحن األعرج،

والنسائي وابن ماجه أن النبي × بال ثم توضأ، ونضح فرجه، ويف بعضها يقول: رأيت النبي   =
× ويف رواية: عن احلكم بن سفيان، عن أبيه، وفيه اختالف كثري. قال رشيك النخعي: سألت 
أهل احلكم بن سفيان فذكروا أنه مل يدرك النبي ×، وأما بن عبد الرب فصحح صحبته وسامعه، 

واهلل أعلم«. اهـ
وقال البخاري يف التاريخ الكبري )329/2(: »وقال بعض ولد احلكم بن سفيان مل يدرك احلكم   

النبي ×«. اهـ
العظيم،  الرشف  هذا  مثل  عىل  حريص  مثلهم  أن  خاصة  به،  أعلم  الرجل  أهل  أن  والشك   
فكوهنم ينفون سامع سفيان بن احلكم من النبي × دليل عىل عدم سامعه، ولو سمع لكان أهله 

أعلم به من الناس، واهلل أعلم.
صحيح البخاري )227(، ومسلم )291(.   )1(

املسند )264/4( انظر خترجيه يف )383/10( ح: 2252.   )2(
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توضأت  إذا  حممد  يا  فقال:  جربيل،  جاءين  قال:   × النبي  أن  هريرة  أيب  عن 
فانتضح)1(.

]ضعيف[)2(.

  الدليل الرابع:

)1441-183( ما رواه أمحد، قال: حدثنا هيثم -قال عبد اهلل: وسمعته أنا من 
اهليثم بن خارجة- حدثنا رشدين بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة 

ابن الزبري،

 × النبي  × أن جربيل عليه السالم ملا نزل عىل  النبي  عن أسامة بن زيد عن 
الفرج، قال  الوضوء، فلام فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش هبا نحو  فعلمه 

فكان النبي × يرش بعد وضوئه.

]ضعيف[)3(.

يقول  حممدا  سمعت  و  قال  غريب،  حديث  هذا  الرتمذي:  بعده  وقال   )50( الرتمذي  سنن   )1(
احلسن بن عيل اهلاشمي منكر احلديث. 

الضعفاء )234/1(  والعقييل يف  الكامل )321/2(  وابن عدي يف  ماجه )463(  ابن  ورواه   )2(
واملجروحني البن حبان )235/1( وابن اجلوزي يف العلل املتناهية )586( من طريق سلم بن 

قتيبة به.
ويف إسناده احلسن بن عيل اهلاشمي، جاء يف ترمجته:  

قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، منكر احلديث، ضعيف احلديث، روى ثالثة أحاديث أربعة   
أحاديث أو نحو ذلك مناكري. اجلرح والتعديل )20/3(.

وقال البخاري: منكر احلديث. التاريخ الكبري )298/2(.  
املجروحني  الثقات.  يوافق  بام  إال  به  حيتج  فال  املشاهري،  عن  املناكري  يروي  حبان:  ابن  وقال   

.)234/1(
وقال ابن عدي: حديثه قليل، وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق. الكامل )321/2(.  

الشيب  تغيري  باب  يف  وافية  ترمجته  وستأيت  ضعيف،  رجل  وهو  سعد،  بن  رشدين  إسناده  يف   )3(
بالسواد من كتاب سنن الفطرة، فانظره غري مأمور. 

وقد اختلف فيه عىل اهليثم بن خارجة:  
فرواه أمحد وابنه عبد اهلل كام يف إسناد الباب،                  =  
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  الدليل اخلامس:

)1442-184( ما رواه أبو داود، قال: أخربنا قبيصة، أنبأ سفيان، عن زيد بن 
أسلم، عن عطاء بن يسار، 

عن ابن عباس أن النبي × توضأ مرة مرة، ونضح فرجه.

]ضعيف[ )1(.

واحلريب يف غريب احلديث )895/2(.  =
والدارقطني )111/1( من طريق محدان بن عيل، ثالثتهم عن رشدين، عن عقيل، عن الزهري،   

عن عروة، عن أسامة بن زيد. وقرن الدارقطني بعقيل قرة. 
ورواه ابن هليعة واختلف عليه فيه:   

فرواه احلارث كام يف بغية الباحث )72( حدثنا احلسن بن موسى، حدثنا ابن هليعة، حدثنا عقيل   
ابن خالد، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن النبي كام يف رواية رشدين.

وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )1782( عن احلسن بن موسى.  
وأخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة )2858( من طريق كامل بن طلحة.  

وأخرجه الدراقطني )11/1( من طريق محدان بن عيل.   
وأخرجه البيهقي )161/1( من طريق عبد اهلل بن يوسف، كلهم عن ابن هليعة، أخربين عقيل،   
عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن أسامة بن زيد بن حارثة، عن أبيه. فجعله من مسند 

زيد بن حارثة.
وابن هليعة، وهو ضعيف.  

بن  الليث  قال: أخربنا  الطرباين يف األوسط )174/4( من طريق سعيد بن رشحبيل،  ورواه   
سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب به بجعله من مسند زيد بن حارثة.

قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن الليث إال سعيد بن رشحبيل، واملشهور من حديث ابن هليعة.   
النضح غري  فذكر  أحد غريه،  يذكرها  فرجه، ومل  بزيادة: ونضح عىل  قبيصة عن سفيان  انفرد   )1(
حمفوظ هبذا احلديث، خاصة وأن رواية قبيصة عن سفيان متكلم فيها، وهذا احلديث قد اتفق 
سبيل  عىل  ذكروه  أو  املخترص،  اللفظ  هبذا  ذكروه  سواء  مرة،  مرة  فيه  الوضوء  أن  عىل  رواته 
وكال  وهكذا،  مرة  الرجلني  وغسل  مرة  اليدين  وغسل  مرة  الوجه  غسل  ذكروا  بأن  التفصيل 
الروايتني يف البخاري، والذي ساقه خمترًصا مل يتعرض لذكر أعضاء الوضوء بام فيها الرجالن، 
والذين ذكروه مفصاًل اختلفوا يف الرجلني، فبعضهم يذكر غسل الرجلني فقط، وبعضهم يذكر 
رش الرجلني، وبعضهم يذكر مسح القدمني وفيها النعالن، وقد خرجت هذه الروايات بيشء=
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من التفصيل، وبيان الراجح منها يف كتاب املسح عىل احلائل انظر )ح 37( فمن أراد أن ينظر   =
إىل الكالم عىل ألفاظه فلينظره مشكوًرا، والذي أنا بصدده اآلن بيان من خالف قبيصة بن عقبة 

بعدم التعرض للنضح، فقد رواه مجاعة عن سفيان، ومل يذكروا ما ذكره قبيصة، منهم:
األول: حممد بن يوسف، كام عند البخاري )157(، ولفظه: أن النبي × توضأ مرة مرة.   

الثاين: حييى بن سعيد، أخرجه أبو داود )138( والنسائي )80(، والرتمذي )42( وابن ماجه   
)411(، وابن حبان )1195( ولفظه أيًضا كلفظ حممد بن يوسف )توضأ مرة مرة(. 

الثالث: وكيع، كام عند الرتمذي )42( بالوضوء مرة مرة.   
الرابع: أبو عاصم النبيل كام عند الدارمي )696( والطحاوي )29/1( بذكر الوضوء مرة مرة.   

اخلامس: أبو شهاب احلناط، كام عند أيب عبيد يف كتاب الطهور )103(.   
السادس: املؤمل بن إسامعيل، كام عند البغوي يف رشح السنة )226(.   

السابع: عبد الرزاق كام يف املصنف )128(، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أمحد )365/1(.  
الثامن: زيد بن احلباب كام يف سنن البيهقي )286/1(.  

التاسع: رواد بن اجلراح كام يف الكامل البن عدي )177/3(.  
فهؤالء تسعة رواة رووه عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، ومل   

يذكروا ما ذكره قبيصة، ومنهم من يقدم وحده عىل قبيصة كالقطان ووكيع.
كام رواه عن زيد بن أسلم ثامنية رواة، ومل يذكروا ما ذكره قبيصة، وإليك بيان رواياهتم:  

األول: ابن عجالن عند ابن أيب شيبة )17/1( رقم 64، وأيب يعىل )2486(، والنسائي )103(،   
وابن ماجه )439(، وابن خزيمة )148(، وابن حبان )1078، 1086(، والبيهقي )55/1، 

73( وغريهم.
الثاين: سليامن بن بالل عند البخاري )140(، وأمحد )286/1( والبيهقي )72/1(  

ويف   )73/1( والبيهقي   ،)147/1( واحلاكم   )137( داود  أيب  عند  سعد  بن  هشام  الثالث:   
املعرفة )222/1(.

الرابع: الدراوردي، كام يف الطهور أليب عبيد )105(، والنسائي )101(، وابن ماجه )403(،   
والدارمي )697(، ومسند أيب يعىل )2670، 2672(، والطحاوي )32/1، 35( والبيهقي 

)50/1(، وابن حبان )1076(.
اخلامس: حممد بن جعفر بن كثري عند البيهقي )73/1(.   

السادس: ورقاء بن عمر، كام عند البيهقي )67/1، 73(.  
السابع: أبو بكر بن حممد عند عبد الرزاق )129(.  
الثامن: معمر، عند عبد الرزاق عىل إثر ح )783(.  

فكل هؤالء مل يذكروا ما ذكره قبيصة، وبالتايل ال يشك الباحث بخطأ قبيصة، وأن احلديث ليس   
فيه ذكر النضح، خاصة إذا علمنا أن رواية قبيصة عن سفيان قد تكلم فيها، واهلل أعلم.
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  الدليل السادس:

)1443-185( ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا حممد بن حييى، حدثنا عاصم 
ابن عيل، حدثنا قيس، عن ابن أيب ليىل، عن أيب الزبري، 

عن جابر قال توضأ رسول اهلل ×، فنضح فرجه)1(.

]ضعيف[ )2(.

q دليل من قال: ال ينضح فرجه:

  الدليل األول:

فكذلك  فرجه،  اإلنسان  ينضح  ال  االستجامر  أن  كام  االستجامر،  عىل  القياس 
االستنجاء باملاء.

q ويناقش: 

هناك  أن  كام  باملاء،  االستنجاء  بخالف  متصور  غري  االستجامر  يف  النضح  بأن 
القطع عىل وتر عىل خالف  فرًقا بني االستجامر واالستنجاء، فيرشع يف االستجامر 
أثر االستجامر دون  الثالث، وال يرشع ذلك يف االستنجاء، ويعفى عن  يف وجوب 

االستنجاء.

  الدليل الثاين:

× يف الصحيحني وغريها من  أن األحاديث الصحيحة يف وضوء رسول اهلل 

سنن ابن ماجه )464(.   )1(
يف إسناده ابن أيب ليىل، يسء احلفظ، واهلل أعلم، ويف إسناده أيًضا قيس بن الربيع خمتلف فيه، قال   )2(
عمرو بن عىل: كان حييى وعبد الرمحن ال حيدثان عن قيس بن الربيع، وكان عبد الرمحن حدثنا 

عنه قبل ذلك، ثم تركه. اجلرح والتعديل )96/7(.
به، وانظر  ما ليس من حديثه، فحدث  ابنه  ملا كرب، وأدخل عليه  التقريب: صدوق، تغري  ويف   

ترمجته وافية يف باب دفن الظفر والشعر من باب سنن الفطرة من كتايب هذا، واهلل املوفق. 
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مقدمة عىل  النضح، وهي  تذكر  مل  زيد وغريمها  بن  اهلل  عبد  حديث عثامن وحديث 
غريها.

q ويناقش: 

ولعل  بول،  يتقدمه  مل  إذا  الوضوء  يف  وليس  البول،  بعد  بالنضح  املقصود  أن 
بأن  املعلوم  من  ألنه  باملاء؛  االستنجاء  هبا  يقصد  السابقة  األحاديث  يف  الوضوء 

االستنجاء ال دخل له يف الوضوء الرشعي.

  الدليل الثالث:

أن أحاديث النضح يف الوضوء ال ختلو من مقال، وبالتايل لو كان النضح ثابًتا 
التي تتكرر أن يتساهل فيها  جلاء فيه حديث صحيح، وال أرى يف مثل هذه املسألة 
فيصحح النضح بالشواهد، بل كون األحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة دليل 

عىل ضعف القول.

q دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريب�ه كثرًيا:

رأى أن هذا من العالج للوسواس، وأن فيه نوًعا من قطع الوسوسة، حتى إذا 
رابه يشء قال: هذا من املاء، والقول به كعالج لقطع الوسواس جيد، وجمرب، ولكن 
ال يقال: إنه سنة، وإنام يفعله لعارض، وإن كان العبد يقدر عىل دفع الوسوسة بدونه 
باًبا للشيطان أفسد عليه عبادته إما بغلو وإما  فهو أحب إيل، ومتى ما فتح اإلنسان 

بتقصري، واهلل املستعان وحده عىل رش الشيطان ورشكه.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q استعامل احلجارة منه ما هو تعبدي كرمي اجلامر، فال جيزئ غريه، ومنها ما هو 
معلل كاالستجامر، وهلذا عدي إىل كل طاهر منق غري مرض وال حمرتم.

q لو كان احلجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأهنا ليست بحجر أوىل من ردها بعلة 
أهنا ركس.

q النجاسة عني خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.

]م-639[ اختلف العلامء يف جواز االستجامر باحلجارة:

فقيل: جيوز االستجامر باحلجارة، ولو مع وجود املاء والقدرة عليه، وهو مذهب 
األئمة األربعة)1(.

 ،)31 )ص:  الطحطاوي  حاشية   ،)253/1( الرائق  البحر   ،)336/1( عابدين  ابن  حاشية   )1(
الفتاوى اهلندية )48/1(، درر احلكام رشح غرر األحكام )48/1(.

رشح   ،)29 )ص:  الفقهية  القوانني   ،)286/1( اجلليل  مواهب  املالكية  مذهب  يف  وانظر   
الزرقاين )93/1(، التاج واإلكليل )286/1(، الرشح الكبري )113/1(، خمترص خليل )ص: 
=                     .)15

الباب الرابع

يف االستجمار
الفصل األول

خالف العلماء يف جواز االستجمار
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العمل  أن  وادعى  املاء،  عدم  ملن  إال  باحلجارة  االستجامر  جيوز  ال  وقيل: 
باالستجامر قد ترك العمل به، اختاره ابن حبيب من املالكية)1(.

األدلة على جواز االستجمار باحلجارة.

  الدليل األول:

بن  حممد  حدثنا  سعيد،  بن  حييى  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )186-1444(
عجالن، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ×: إنام أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى 
بثالثة  يأمر  بيمينه، وكان  أحدكم اخلالء فال تستقبلوها وال تستدبروها، وال يستنج 

أحجار، وينهى عن الروث والرمة)2(.

]حسن[ )3(.

  الدليل الثاين:

حدثنا  قال:  منصور،  بن  سعيد  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )187-1445(

 ،)53/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)27/1( املهذب   ،)22/1( األم  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   =
روضة الطالبني )65/1(، املجموع )119/2(.

املحرر   ،)91/1( املبدع   ،)109/1( اإلنصاف   ،)89/1( الفروع  احلنبيل:  الفقه  يف  وانظر   
)10/1(، عمدة الفقه )ص: 6(، الكايف )52/1(. 

االستنجاء  اليوم  نبيح  حبيب: ال  ابن  »قال  والتحصيل )485/17(:  البيان  ابن رشد يف  قال   )1(
قاله  ما  عىل  بخالفه،  العمل  وجرى  ترك،  قد  أمر  ألنه  املاء؛  عدم  ملن  إال  باحلجارة-   -يعني: 

ابن هرمز«. اهـ 
وقال القرطبي يف املفهم )520/1(: »وقد شذ ابن حبيب من أصحابنا، فقال: ال جيوز استعامل   
األحجار مع وجود املاء، وهذا ليس بيشء؛ إذ قد صح يف البخاري من حديث أيب هريرة أن 

النبي × استعمل احلجارة مع وجود املاء يف اإلداوة مع أيب هريرة يتبعه هبا«. اهـ
املسند )250/2(.   )2(

رجاله كلهم ثقات إال ابن عجالن، فإنه صدوق، وسبق خترجيه، انظر ح: )1263(.   )3(
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يعقوب بن عبد الرمحن، عن أيب حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبري، 

عن عائشة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إىل الغائط 
فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن، فإهنن جتزئ عنه)1(.

]إسناده فيه لني[)2(.

  الدليل الثالث:

أبو  حدثنا  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  حدثنا  قال:  مسلم،  رواه  ما   )188-1446(
معاوية ووكيع، عن األعمش ح

عن  األعمش،  عن  معاوية،  أبو  أخربنا  له،  واللفظ  حييى،  بن  حييى  وحدثنا 
إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء حتى اخلراءة، قال: فقال: 
أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 

بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)3(.

  الدليل الرابع:

الدمياطي، حدثنا  بكر بن سهل  قال: حدثنا  الطرباين،  ما رواه   )189-1447(
عمرو بن هاشم البريويت، حدثنا اهلقل بن زياد، عن األوزاعي، عن عثامن بن أيب سودة، 

عن أيب شعيب احلرضمي،

عن أيب أيوب األنصاري، قال: قال رسول اهلل ×: إذا تغوط أحدكم فليتمسح 
بثالثة أحجار، فإن ذلك كافيه)4(.

املسند )133/6(.   )1(
سبق خترجيه انظر ح 1261.   )2(

مسلم )262(.   )3(
جممع البحرين )354(.   )4(
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]ضعيف[)1(.

  الدليل اخلامس:

)1448-190( ما أخرجه الطرباين من طريق أيب غسان حممد بن حييى الكناين، 

سهل  بن  بكر  الطرباين  شيخ  إسناده  ويف  واملنكرات،  للغرائب  حمل  وهو  الطرباين،  به  تفرد   )1(
الدمياطي، ضعفه النسائي كام يف املغني يف الضعفاء )978(.

وجاء يف لسان امليزان: محل الناس عنه وهو مقارب احلال.   
وقال البيهقي يف الزهد: أخربنا احلاكم ومجاعة قالوا حدثنا األصم حدثنا بكر بن سهل حدثنا   
عبد اهلل بن حممد بن رمح بن املهاجر، أنا بن وهب، عن حفص بن ميرسة، عن زيد بن أسلم، 
عن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل: ما من معمر عمر يف اإلسالم أربعني سنة إال رصف 
اهلل عنه اجلنون واجلذام والربص، فإذا بلغ اخلمسني لني اهلل عليه حسابه، وإذا بلغ الستني رزقه 
اهلل حسناته،  قبل  الثامنني  بلغ  وإذا  السامء،  أهل  وأحبه  اهلل  أحبه  السبعني  بلغ  وإذا  اإلنابة،  اهلل 
التسعني غفر اهلل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسري اهلل يف  وجتاوز عن سيئاته وإذا بلغ 

األرض، وشفع يف أهل بيته. 
ومن وضعه ما حكاه أبو بكر القتات مسند أصبهان، أنه سمع أبا احلسن بن شنبوذ املقري، قال:   
سمعت بكر بن سهل الدمياطي: يقول هجرت أي بكرت يوم اجلمعة، فقرأت إىل العرص، ثامن 

ختامت فاسمع إيل هذا وتعجب. انتهى.
وقد ذكره ابن يونس يف تاريخ مرص وسمي جده نافًعا، ومل يذكر فيه جرًحا.   

وقال مسلمة بن قاسم: تكلم الناس فيه، ووضعوه من أجل احلديث الذي حدث به، عن سعيد   
ابن كثري، عن حيي بن أيوب، عن جممع بن كعب، عن مسلمة بن خملد رفعه: اعروا النساء يلزمن 
يف  املقري  بكر  أبو  رواه  بل  به،  ينفرد  مل  املصنف  أورده  الذي  واحلديث  احلافظ:  قال  احلجال. 
فوائده، عن أيب عروبة احلسني بن حممد احلراين، عن خملد بن مالك احلراين، عن الصنعاين، وهو 
حفص بن ميرسة به أماله احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف املجلس التاسع والسبعني من أماليه 

وقال: إنه حديث حسن، وإما حديث مسلمة فأخرجه الطرباين عنه. لسان امليزان )61/1(.
رقم   )280/3( األوسط  ويف   ،4055 رقم   )174/4( الكبري  يف  الطرباين  أخرجه  واحلديث   
أبا شعيب صاحب  الزوائد )211/1(: »رجاله موثوقون إال   3146، وقال اهليثمي يف جممع 

أيب أيوب مل أر فيه تعدياًل وال جترحًيا«. اهـ
وتضعيفه ببكر بن سهل أوىل من تضعيفه بأيب شعيب، ذلك أن أبا شعيب من التابعني، واجلهالة   
قواعده،  والتعديل، واستقرت  اجلرح  انترش علم  اجلهالة يف من دوهنم حيث  فيهم أخف من 

وكان له أئمته املعروفون.
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حدثني أيب، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخربين ابن خالد، 

أنا أباه سمع من النبي × يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثالث مرات.

]ضعيف[ )1(.

  الدليل السادس:

)1449-191( ما رواه أمحد، قال: ثنا عيل بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، 
عن األعمش، عن أيب سفيان، 

عن جابر قال: قال رسول اهلل ×: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالًثا)2(.

]إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر، ورواه أبو الزبري عن جابر يف 
مسلم، ومل يقل: ثالًثا[ )3(.

اجلرح  يف  حاتم  أيب  ابن  ذكره  الكناين  احلميد  عبد  بن  عيل  بن  حييى  غسان  أيب  والد  إسناده  يف   )1(
والتعديل، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيًئا. اجلرح والتعديل )175/9(. 

وكذلك ذكره البخاري، وسكت عليه. التاريخ الكبري )297/8(، ومل يوثقه أحد.  
املسند )400/3(.   )2(

قال وكيع، عن شعبة: حديث أيب سفيان عن جابر إنام هي صحيفة، ويف رواية إنام هو كتاب.   )3(
وقال أبو خيثمة، عن سفيان بن عيينة: حديث أيب سفيان عن جابر إنام هي صحيفة.  

وقال شعبة: سمع أبو سفيان من جابر أربعة أحاديث، قال: ويقال إن أبا سفيان أخذ صحيفة   
جابر وصحيفة سليامن اليشكري. جامع التحصيل )ص: 202(.

قلت: ولعلها هي األحاديث التي أخرجها البخاري عنه يف صحيحه مقروًنا بغريه.  
واحلديث أخرجه ابن أيب شيبة )143/1( حدثنا أبو معاوية.  

وأخرجه ابن خزيمة )76( من طريق جرير وعيسى بن يونس، وسفيان الثوري.  
وأخرجه البيهقي )103/1( من طريق جابر، كلهم عن األعمش به.  

وتابع أبو الزبري طلحة بن نافع، فأخرجه عبد الرزاق )9804(، ومن طريقه أمحد )294/3(   
ومسلم )239(، وأبو عوانة )219/1( حدثنا ابن جريج، أخربين أبو الزبري، أنه سمع جابر بن 

عبد اهلل يقول: إذا استجمر أحدكم فليوتر. ومل يقل أبو الزبري ثالًثا.
إذا تغوط أحدكم  بلفظ:  به،  الزبري  أبو  ابن هليعة، حدثنا  وأخرجه أمحد )336/3( من طريق   

فليمسح ثالث مرات. وهذا إسناد فيه ابن هليعة.
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  الدليل السابع:

)1450-192( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن نمري وعبدة، عن هشام 
ابن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عامرة بن خزيمة، 

عن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول اهلل ×: االستطابة بثالثة أحجار، ليس 
فيها رجيع)1(.

]ضعيف[ )2(.

املصنف )142/1( رقم 1652.   )1(
يف إسناده عمرو بن خزيمة،   )2(

ذكره ابن حبان يف الثقات )220/7(.  
الكبري  التاريخ  تعدياًل.  وال  جرًحا  فيه  يذكرا  فلم  حاتم،  أيب  وابن  البخاري  عليه  وسكت   

)327/6(، اجلرح والتعديل )229/6(.
ويف التقريب: مقبول: أي حيث يتابع، ومل أعلم أحًدا تابعه يف هذا اإلسناد.  

]ختريج احلديث[  
أخرجه أمحد )213/5( من طريق حممد بن برش.  

وأخرجه أمحد )213/5(، وابن ماجه )315( من طريق وكيع.   
وأخرجه أمحد )214/5( وابن أيب شيبة يف املصنف )1652( عن ابن نمري.  

وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )1652( عن عبدة.   
وأخرجه الدارمي )671( من طريق عيل بن مسهر.  

وأخرجه الطحاوي )121/1( من طريق عبد الرمحن بن سليامن، كلهم عن هشام بن عروة،   
عن عمرو بن خزيمة به.

واختلف عىل هشام بن عروة.  
فرواه عنه من سبق: ابن نمري، وعبدة، وحممد بن برش ووكيع، وعيل بن مسهر، وعبد الرمحن بن   

سليامن، كلهم عن هشام، عن عمرو بن خزيمة، عن عامرة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت.
ورواه مالك كام يف املوطأ )28/1(.  

وأمحد يف املسند )215/5( عن حييى بن سعيد، كالمها عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول   
اهلل × سئل عن االستطابة، فقال: أوال جيد أحدكم ثالثة أحجار. وهذا مرسل.

ورواه سفيان بن عيينة، عن هشام، واختلف عىل سفيان،                 =  



موسوعة أحكام الطهارة 304

  الدليل الثامن:

ما ثبت من فعله × أنه اكتفى باحلجارة يف االستنجاء، من ذلك: 

فرواه ابن ماجه )315( حدثنا حممد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا هشام به، كرواية   =
اجلامعة )ابن نمري وعبدة ووكيع(.

وواه الشافعي يف مسنده )ص: 13( عن سفيان بن عيينة، أخربين هشام بن عروة، قال: أخربين   
أبو َوْجزة، عن عمران بن حدير، عن عامرة بن خزيمة، عن أبيه به.

ورواه احلميدي يف مسنده )432( بمثل طريق الشافعي، إال أنه سقط منه عمران بن حدير.  
ووراه أبو معاوية، واختلف عليه:   

ثنا  النفييل،  حممد  بن  اهلل  عبد  حدثنا   )103/1( البيهقي  طريقه  ومن   )41( داود  أبو  فرواه    
أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عامرة بن خزيمة، عن خزيمة بن 

ثابت، بمثل حديث اجلامعة.
وأخرجه الطرباين يف الكبري )86/4( رقم 3723 من طريق عثامن بن أيب شيبة، وإسحاق بن   
راهوية كالمها عن أيب معاوية، عن هشام، عن عبد الرمحن بن سعد، عن عمرو بن خزيمة، عن 

عامرة بن خزيمة به. فجعلوا بني هشام وبني عمرو بن خزيمة عبد الرمحن بن سعد.
وأخرجه أمحد )315/5( عن حييى بن سعيد، قال: أخربين رجل، عن عامرة بن خزيمة به. وهذا   

إسناد ضعيف؛ ألن فيه مبهاًم.
بن  ثنا إسامعيل  الكبري )87/4( رقم 3729 من طريق هشام بن عامر،  الطرباين يف  وأخرجه   

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عامرة بن خزيمة، عن خزيمة به.
وساق الرتمذي االختالف يف إسناده، ثم قال: »سألت حممًدا عن هذا احلديث؟ فقال: الصحيح   

ما روى عبدة ووكيع، وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي × صحيح أيًضا«. اهـ
ويف العلل البن أيب حاتم )54/1(: »سئل أبو زرعة عن اختالف الرواة يف خرب هشام بن عروة   
بن  بن خزيمة، عن عامرة  بن عروة، عن عمرو  رواه وكيع وعبدة، عن هشام  االستنجاء،  يف 
خزيمة، عن أبيه خزيمة، عن النبي × قال: ثالثة أحجار ليس فيها رجيع، ومنهم من يقول: 
عن هشام بن عروة، عن من حدثه، عن عامرة بن خزيمة، عن أبيه عن النبي × فقال أبو زرعة: 

احلديث حديث وكيع وعبدة«. اهـ
ويف سنن البيهقي )103/1( عن عيل بن املديني أنه قال: »الصواب رواية اجلامعة، عن هشام   

ابن عروة، عن عمرو بن خزيمة ...«. يعني رواية وكيع وعبدة وابن نمري ومن تابعهم.
وإذا كان الراجح يف إسناده أنه من رواية عمرو بن خزيمة، فقد علمت أن عمرو بن خزيمة مل   

يوثق أحد إال ابن حبان، فيكون اإلسناد فيه ضعف، إال أنه صالح يف الشواهد، واهلل أعلم.
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البخاري رمحه اهلل، قال: حدثنا موسى بن إسامعيل،  )1451-193( ما رواه 
حدثنا عمرو بن حييى بن سعيد، قال: أخربين جدي، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أنه كان حيمل مع النبي × إداوة لوضوئه وحاجته، 
فبينام هو يتبعه هبا فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجاًرا أستنفض 
هبا، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعت إىل 
جنبه، ثم انرصفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: مها من 
طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم 

أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاًما)1(.

  الدليل التاسع:

)1452-194( ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهري، عن 
أيب إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة،  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين،  فوجدت 

احلجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس)2(.

من  النجاسة  إزالة  يف  تكفي  احلجارة  أن  املسلم  جيزم  النصوص  هذه  فلجميع 
البول والغائط، مع أن احلجر قد ال ينقي املحل، فال بد أن يبقى به أثر ال يزيله إال املاء، 
وهذا من تيسري الرشيعة، ومن التخفيف الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل عن عباده، 
خاصة أن اإلنسان قد حيتاج إىل البول والغائط يف مكان ال يوجد فيه ماء، فكان من 

سعة اهلل عىل عبادة أن يرس هلم إزالتها بأي مزيل من أحجار ونحوها.

ولالستجامر باحلجارة رشوط، سوف نذكرها، ونذكر كالم أهل العلم حوهلا إن 
شاء اهلل تعاىل يف املباحث التالية.

صحيح البخاري )156(.  )1(
 . البيان والتحصيل )484/17(.        )2(
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q دليل من قال: االستجمار ال جيزي إال ملن عدم الماء:

ال أعلم له دلياًل من السنة عىل أن االستنجاء باحلجارة مرشوط بعدم القدرة عىل 
املاء، وأحاديث االستجامر مطلقة، وليست مقيدة.

قال ابن رشد: »ال اختالف يف أن من اكتفى يف استنجائه باألحجار دون املاء، 
فصىل أن صالته تامة، وال إعادة عليه يف وقت وال غريه، ملا جاء أن النبي عليه السالم 
سئل عن االستطابة، فقال: أو ال جيد أحدكم ثالثة أحجار، إال أن املاء أطهر وأطيب، 

ومن قدر عىل اجلمع بني األحجار واملاء فهو أوىل وأحسن«)1(.

e e e

البيان والتحصيل )484/17(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q اشرتاط ثالثة أحجار، هل يراد باحلجر معناه، فيكفي ثالث مسحات، أو يراد 
لفظه فال بد من أحجار ثالثة، وإذا كان االستجامر معقول املعنى باإلمجاع ترجح 

األول عىل الثاين. 

عىل  ذلك  يكون  أن  حيتمل  أحجار،  ثالثة  من  بأقل  االستنجاء  عن  النهي   q
ر ما هو أقل منه؛  االستحباب منه للوتر، وحيتمل أنه أراد به العدد الذي ال يطهِّ
الختالف احلجر عن املاء، فاملاء يزيل العني واألثر وداللته قطعية، فال يشرتط فيه 

عدد، بخالف احلجر فال يزيل األثر، وداللته ظنية، فاشرتط فيه العدد.

q لو كان املطلوب االيتار مطلًقا ملا نص عىل الثالث؛ ألن االيتار حيصل بأقل 
كالواحد وبأكثر كاخلمس.

]م-640[ اختلف الفقهاء هل يشرتط يف االستجامر ثالثة أحجار، أم ال؟

الفصل الثاني

يف شروط االستجمار
الشرط األول

يف اشرتاط ثالثة أحجار
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مذهب  وهو  أجزأ،  حصل  فكيف  اإلنقاء،  املعترب  بل  العدد،  جيب  ال  فقيل: 
احلنفية، واملالكية)1(.

واحلنابلة)2(،  الشافعية،  مذهب  وهو  فأكثر،  أحجار،  ثالثة  من  بد  ال  وقيل: 
واختيار ابن حزم)3(.

q دليل احلنفية والمالكية على االكتفاء حبجر واحد:

  الدليل األول:

)1453-195( ما رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه،

بثالثة أحجار،  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  أنه سمع عبد اهلل   
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين  فوجدت 

احلجرين، وألقى الروثة وقال: هذا ركس)4(.

وجه االستدالل:

مكان  يف  للغائط  قعد   × النبي  أن  يدل  ما  احلديث  هذا  ففي  الطحاوي:  قال 

الصنائع )19/1(،  بدائع  بعدها،  اآلثار )121/1( وما  انظر يف مذهب احلنفية: رشح معاين   )1(
تبيني احلقائق )76/1، 77(، البحر الرائق )253/1(.

التاج  الزرقاين عىل موطأ مالك )72/1(،  املنتقى )68/1(، رشح  املالكية:  وانظر يف مذهب   
مواهب   ،)17 )ص:  املدينة  أهل  فقه  يف  الكايف   ،)17/11( التمهيد   ،)270/1( واإلكليل 

اجلليل )290/1(، بداية املجتهد )62/1(. 
اإلقناع   ،)27/1( املهذب   ،)120/2( املجموع   ،)22/1( األم  الشافعية:  مذهب  يف  انظر   )2(

للرشبيني )54/1(، رشح زبد بن رسالن )ص: 52(، مغني املحتاج )45/1(.
املبدع   ،)340  ،339/1( الكربى  الفتاوى   ،)102/1( املغني  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
)94/1(، خمترص اخلرقي )ص: 17(، منار السبيل )23/1(، الكايف )52/1(، كشاف القناع 

)69/1(، جمموع فتاوى ابن تيمية )211/21(. 
املحىل )108/1(.  )3(

صحيح البخاري )156(.   )4(
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ليس فيه أحجار، لقوله لعبد اهلل: ناولني ثالثة أحجار، ولو كان بحرضته من ذلك 
يشء ملا احتاج إىل أن يناوله من غري ذلك املكان، فلام أتاه عبد اهلل بحجرين وروثة، 
أنه قد رأى  الروثة، وأخذ احلجرين، دل ذلك عىل استعامله احلجرين، وعىل  فألقى 
اكتفى  ملا  الثالث  دون  بام  االستجامر  جيزئ  ال  كان  ولو  جيزيء،  هبام  االستجامر  أن 
باحلجرين، وألمر عبد اهلل أن يبغيه ثالًثا، ففي تركه ذلك دليل عىل اكتفائه باحلجرين)1(.

وطريق آخر لالستدالل عىل جواز األقل من ثالثة:

أن  فإما  بحجرين،  فأتاه  أحجار،  ثالثة  مسعود  ابن  من  طلب   × الرسول  أن 
دليل عىل عدم  ففيه  احلالني  به، وعىل  أتاه  أنه  أو  بالثالث،  يأته  مل  ابن مسعود  يكون 
اشرتاط ثالثة أحجار؛ ألنه × اقترص يف املوضعني عىل ثالثة، فحصل لكل منهام أقل 

من ثالثة. 

q وأجيب عن هذا الدليل:

ثالًثا الحتامل أن يكون اكتفى باألمر  × مل يطلب حجًرا  قالوا: كون الرسول 
األول يف طلب ثالثة أحجار، فلم جيدد األمر بطلب الثالث، أو اكتفى بطرف أحدمها 
عن الثالث؛ ألن املقصود بالثالث أن يمسح هبا ثالث مسحات، وذلك حاصل ولو 

بواحد.

قال ابن حزم رمحه اهلل: »وليس يف احلديث أنه عليه السالم اكتفى باحلجرين، 
وقد صح أمره × له أن يأتيه بثالثة أحجار، فاألمر باق الزم، البد من إبقائه«)2(.

أما قولكم: إنه استعمل يف املوضعني ثالثة، فحصل لكل منهام أقل من ثالثة، 
فيحتمل أنه مل خيرج منه يشء إال من سبيل واحد، خاصة إذا علمنا أن الرسول × 
من عادته إذا أراد الغائط أبعد، حتى يسترت عن أعني الناس، بحيث ال يراه أحد، ومل 

رشح معاين اآلثار )122/1(.   )1(
املحىل )113/1(.   )2(
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× قائاًم، وحذيفة عند عقبه، فقول ابن مسعود:  يكن يفعل هذا يف البول، فقد بال 
)أتى الغائط، فأمرين( ظاهره أنه مل يأمره حتى أتى مكان قضاء احلاجة، وهذا يرجح 

أنه كان للبول فقط.

وقال احلافظ: وعىل تقدير أن يكون خرج منهام، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل 
باملسح يف األرض، وللدبر بالثالثة، أو مسح من كل منهام بطرفني.

وأجاب ابن حزم بجواب آخر، وقرص وجوب ثالثة أحجار للغائط فقط دون 
البول.

للغائط والبول  بثالثة أحجار، هو  قال رمحه اهلل: »فإن قيل: أمره عليه السالم 
مًعا، فوقع لكل منهام أقل من ثالثة أحجار.

قلنا: هذا باطل؛ ألن النص ورد بأن ال يستنجي بأقل من ثالثة أحجار، ومسح 
البول ال يسمى استنجاء«)1(.

وهذا أضعف األجوبة.

وقال ابن حزم أيًضا: »فإن بدأ بمخرج البول، أجزأت تلك األحجار بأعياهنا 
ملخرج الغائط، وإن بدأ بمخرج الغائط مل جيزه من تلك األحجار إال ما كان ال رجيع 

عليه فقط، واهلل أعلم«)2(.

)1454-196( وقد روى أمحد رمحه اهلل من طريق معمر، عن أيب إسحاق، عن 
علقمة بن قيس، 

بثالثة  يأتيه  أن  مسعود  ابن  فأمر  حلاجته،  ذهب   × النبي  أن  مسعود  ابن  عن 
أحجار، فجاءه بحجرين وبروثه، فألقى الروثة وقال: إهنا ركس ائتني بحجر)3(.

املحىل )110/1(.   )1(
املرجع السابق )108/1(.   )2(

املسند )450/1(.   )3(
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]منقطع[)1(.

  الدليل الثاين:

قال:  النعامن،  بن  رسيج  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  بام  استدلوا   )197-1455(
 حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد، عن حصني احلرباين، عن أيب سعد، عن 

أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل ×:

من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج عليه. ومن استجمر 
فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج، ومن أكل فام ختلل فليلفظ، ومن أكل 
بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن ال، فال حرج، ومن أتى الغائط فليسترت، 

 ،)55/1( والدارقطني   ،)9951( والطرباين  الباب،  حديث  يف  كام  أمحد  أخرجه  احلديث   )1(
والبيهقي يف السنن )103/1( من طريق عبد الرزاق، عن معمر به.

وأخرجه الدارقطني )55/1( من طريق أيب شيبة الواسطي، عن أيب إسحاق به.  
قال أبو زرعة وأبو حاتم: أبو إسحاق مل يسمع من علقمة شيًئا. املراسيل )ص: 145(.  

وروى ابن أيب حاتم بسند صحيح عن شعبة، قال: كنت عند أيب إسحاق، فقال له رجل: شعبة   
يقول إنك مل تسمع من علقمة؟ قال: صدق شعبة. املرجع السابق.

وقال حييى بن معني كام يف تارخيه )448/2(: رأى علقمة، ومل يسمع منه. اهـ  
 ،)257/1( الفتح  يف  احلافظ  عنه  نقله  فيام  علقمة  من  إسحاق  أيب  سامع  الكرابييس  وأثبت   
واألول أرجح، فقد نص كل من شعبة وحييى بن معني وأيب حاتم وأيب زرعة أربعة أئمة عىل 
عدم سامعه منه، ثم أبو أسحاق نفسه قد رصح بأنه مل يسمع من علقمة شيًئا، ويكفي هذا يف 

غلط الكرابييس.
وعىل التنزل أن يكون أبو إسحاق سمع من علقمة مع أن هذا افرتاض بعيد، فإن هذه الزيادة   
 ،)314( ماجه  وابن   )39/1( والنسائي   ،)156( البخاري  رواه  فقد  بشذوذها،   حيكم 
الكبري  يف  والطرباين   ،)122/1( اآلثار  معاين  رشح  يف  والطحاوي   ،)5127( يعىل  وأبو 
عن  إسحاق،  أيب  عن  معاوية،  بن  زهري  طريق  من   )108/1( السنن  يف  والبيهقي   ،)9953( 

عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه، عن عبد اهلل بن مسعود، وليس فيه هذه الزيادة.
مسنده  يف  والشايش   ،)17( والرتمذي   ،)388/1( وأمحد   ،)143/1( شيبة  أيب  ابن  ورواه   
)921(، والطرباين يف الكبري )9952( من طريق إرسائيل، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن 

عبد اهلل، وليس فيه زيادة علقمة. وأبو عبيدة وإن كان مل يسمع من أبيه فهو يف حكم املتصل.
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فإن مل جيد إال أن جيمع كثيًبا فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل 
فقد أحسن، ومن ال، فال حرج )1(.

]ضعيف، يرويه جمهول، عن جمهول[ )2(.

  الدليل الثالث:

اإلنقاء، فال معنى الشرتاط  املقصود من االستنجاء: هو  إن  قالوا:  النظر،  من 
الزيادة بالثالث بعد حصوله، وهلذا لو مل حيصل اإلنقاء بالثالث يزاد عليها إمجاًعا، 

لكونه هو املقصود.

وأجيب عن هذا:

قولكم: إن املقصود: هو اإلنقاء غري صحيح، فلو كان املقصود هو اإلنقاء خلال 
دل عىل  معنى،  به  اإلنقاء  وعلم  لفظا،  العدد  اشرتط  فلام  فائدة،  العدد عن  اشرتاط 
الرحم  براءة  العدد معترب، ولو حتققت  فإن  بالقروء،  العدة  إجياب األمرين، ونظريه 

بقرء.

ورد هذا اجلواب:

بأن العدة بالقروء فيها حكم كثرية غري براءة الرحم، منها زيادة األجل يف حق 
الزوج يف إرجاع زوجته، والنظر يف األصلح هلام.

q دليل الشافعية واحلنابلة على اشرتاط الثالث:

  الدليل األول:

أبو  حدثنا  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  حدثنا  قال:  مسلم،  رواه  ما   )198-1456(
معاوية ووكيع، عن األعمش ح

عن  األعمش،  عن  معاوية،  أبو  أخربنا  له،  واللفظ  حييى،  بن  حييى  وحدثنا 

املسند )371/2(.   )1(
سبق خترجيه يف حكم االستنجاء، انظر )ح 1262(.   )2(
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إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء حتى اخلراءة، قال: فقال: 
أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 

بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

وجه االستدالل:

التحريم،  النهي  بأقل من ثالثة أحجار(، واألصل يف  قوله: )هنانا أن نستنجي 
وال صارف له عنه.

  الدليل الثاين:

بن  حممد  حدثنا  سعيد،  بن  حييى  حدثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )199-1457(
عجالن، حدثني القعقاع بن حكيم، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إنام أنا لكم مثل الوالد 
أعلمكم، فإذا أتى أحدكم اخلالء فال تستقبلوها وال تستدبروها، وال يستنج بيمينه، 

وكان يأمر بثالثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)2(.

]حسن[ )3(.

وجه االستدالل:

قوله: )وكان يأمر بثالثة أحجار( واألصل يف األمر الوجوب، وال صارف له عنه.

  الدليل الثالث:

عن  قرط،  بن  مسلم  عن  حازم،  أيب  طريق  من  أمحد  رواه  ما   )200-1458(
عروة بن الزبري، 

مسلم )262(.   )1(
املسند )250/2(.   )2(

رجاله كلهم ثقات إال ابن عجالن، فإنه صدوق، وسبق خترجيه، انظر )ح 1263(  )3(
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عن عائشة، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إىل الغائط 
فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن، فإهنن جتزئ عنه)1(.

]فيه لني[)2(.

وجه االستدالل: 

قوله ×: فليذهب معه بثالثة أحجار. فهذا أمر، واألصل فيه الوجوب.

  الدليل الرابع:

ثنا  هاشم،  بن  عمرو  ثنا  بكر،  حدثنا  قال:  الطرباين،  رواه  ما   )201-1459(
اهلقل بن زياد، عن األوزاعي، عن عثامن بن أيب سودة، عن أيب شعيب احلرضمي، 

عن أيب أيوب األنصاري، قال: قال رسول اهلل ×: إذا تغوط أحدكم فليتمسح 
بثالثة أحجار، فإن ذلك كافيه)3(.

]ضعيف[)4(.

  الدليل اخلامس:

)1460-202( ما أخرجه الطرباين من طريق أيب غسان حممد بن حييى الكناين، 
حدثني أيب، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخربين ابن خالد، 

أنا أباه سمع من النبي × يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثالث مرات.

]ضعيف[)5(.

  الدليل السادس:

)1461-203( ما رواه أمحد، قال: ثنا عيل بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، 

املسند )133/6(.   )1(
سبق خترجيه انظر ح: 1261.   )2(

جممع البحرين )354(.   )3(
سبق خترجيه انظر ح: 1447.  )4(

سبق خترجيه، انظر )ح: 1448(.  )5(
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عن األعمش، عن أيب سفيان، 

عن جابر قال: قال رسول اهلل ×: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثالًثا)1(.

]إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر، ورواه أبو الزبري عن جابر يف 
مسلم، ومل يقل: ثالًثا[)2(.

  الدليل السابع:

)1462-204( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا ابن نمري وعبدة، عن هشام 
ابن عروة، عن عمرو بن خزيمة، عن عامرة بن خزيمة، عن خزيمة بن ثابت، قال: 

قال رسول اهلل ×: االستطابة بثالثة أحجار، ليس فيها رجيع)3(.

]إسناده فيه لني[ )4(.

  الدليل الثامن:

من النظر، قالوا: ليس احلجر كاملاء، إذا أنقى كفى؛ ألن املاء يزيل العني واألثر 
فداللته قطعية، فلم حيتج إىل االستظهار بالعدد، وأما احلجر فال يزيل األثر، وإنام يفيد 

الطهارة ظاهًرا ال قطًعا، فاشرتط فيه العدد )5(.

q جواب احلنفية والمالكية عن أدلة الشافعية واحلنابلة:

أجابوا عن األحاديث السابقة بأن ذكر األحجار الثالثة خرجت خمرج الغالب 
والعادة؛ ألن النقاء حيصل هبا غالًبا، أو أن الثالثة حتمل عىل الكامل واالستحباب)6(.

املسند )400/3(.   )1(
سبق خترجيه، انظر )ص: 302( ح: 1449.   )2(

املصنف )142/1( رقم 1652.   )3(
سبق خترجيه، انظر ح: )1450(.  )4(

معامل السنن )11/1، 12(، املجموع )122/2(.   )5(
انظر رشح معاين اآلثار )121/1(، مواهب اجلليل )290/1(.   )6(
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استنجى  لو  فإنه  ظاهرها،  مرتوك  األحاديث  من  رووه  وما  اهلامم:  ابن  وقال 
بحجر واحد له ثالثة أحرف جاز باإلمجاع)1(.

q وجياب عن هذا:

األمر  يف  األصل  إلن  األصل،  خالف  االستحباب  عىل  األحاديث  محل  بأن 
الوجوب، ويف النهي التحريم.

كام أن القول بأهنا خرجت خمرج الغالب حيتاج إىل دليل، وكام قلنا سابًقا، ملا كان 
املاء يطهر طهارة كاملة، مل يشرتط عدد، وملا كانت احلجارة يبقى منها أثر معفو عنه، 

اشرتط حلصول العفو عن هذا النجاسة عدد معني، وهو ثالثة أحجار. 

أما قولكم: إن األحاديث التي تنص عىل ثالثة أحجار مرتوك ظاهرها باإلمجاع 
كام لو استنجى بحجر واحد له ثالث شعب. 

وجوب  يريان  حزم  وابن  املنذر  ابن  فإن  دقيقة،  ليست  اإلمجاع  حكاية  فيقال: 
ثالثة أحجار، وال يكفي ثالث مسحات بحجر واحد له شعب.

وعىل التنزل فمن متسح بثالث مسحات ال يكون بمنزلة من متسح بحجر واحد 
مرة واحدة. فالقول الراجح أنه ال بد من ثالثة أحجار أو ثالث مسحات، واهلل أعلم.

e e e

رشح فتح القدير )214/1(.   )1(



317طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q اشرتاط ثالثة أحجار، هل يراد باحلجر معناه، فيكفي ثالث مسحات، أو يراد 
لفظه فال بد من أحجار ثالثة؟ وإذا كان االستجامر معقول املعنى باإلمجاع ترجح 

األول عىل الثاين.

ثالث  املطلوب  هل  أحجار،  ثالثة  باشرتاط  القائلون  اختلف  ]م-641[ 
بد من ثالثة  أو ال  إذا كان ذا ثالث شعب،  الواحد  مسحات، بحيث يكفي احلجر 

أحجار.

الشافعية،  مذهب  وهو  شعب،  ثالث  له  كان  إذا  الواحد  احلجر  يكفي  فقيل: 
واحلنابلة)1(.

انظر يف مذهب الشافعية: األم )22/1(، املهذب )27/1(، حتفة املحتاج )182/1(، املنهج   )1(
القويم )82/1(، اإلقناع للرشبيني )54/1(، التنبيه )ص: 18(، رشح زبد ابن رسالن )ص: 

.)52
وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )69/1(، املغني )105/1(، املبدع )94/1(، الفروع   

)90/1(، املحرر )10/1(، اإلنصاف )112/1(، مطالب أويل النهى )78/1(. 

املبحث األول

يف االكتفاء حبجر واحد له ثالث شعب
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وقيل: ال بد من ثالثة أحجار مطلًقا، هو رواية عن أمحد)1(، واختاره ابن املنذر)2(، 
ورجحه ابن حزم)3(.

q دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثالث شعب:

قالوا: إن الشارع ملا نص عىل ثالثة األحجار أراد من املستجمر أال يكتفي بمسح 
املحل مرة واحدة، بل يكرر املسح ثالث مرات، فكان املعنى ثالثة أحجار: أي ثالث 
والدليل عىل  وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصاًل ولو بحجر واحد،  مسحات، 
صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه، ثم جاء شخص آخر، فمسح بطرفه اآلخر 
ألجزأمها بال خالف، واعترب لكل واحد منهام مسحة. وأيًضا لو استجمر، ثم كرس 

املتنجس منها، واستجمر به ثانية لعد حجرين، وكذا لو غسله، ثم استنجى به.

q دليل من قال: ال بد من ثالثة أحجار:

  الدليل األول:

حديث سلامن ريض اهلل عنه: )وهنانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار( فمن 
استنجى بحجر واحد ثالث مسحات يكون قد استنجى بحجر واحد، وقد وقع يف ما 
هنى عنه رسول اهلل ×، ولو كان املقصود ثالث مسحات جلاء هبا النص، والرسول 
× أعطي جوامع الكلم، فلام مل يأت نص بالتعبري باملسح، لزم األخذ بظاهر النص، 

وأنه ال بد من ثالثة أحجار.

  الدليل الثاين:

قال ابن املنذر: ليس خيلو األمر بثالثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد 
النجاسة جيزي بحجر وغري حجر ولو  أزيلت  فبام  إزالة نجاسة، فإن كان هكذا  هبا 

أزيلت بحجر واحد.

املغني )105/1(، املحرر )10/1(.  )1(
األوسط )354/1(.   )2(

املحىل )108/1( مسألة: 122.   )3(
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أو يكون عبادة فال جيزي أقل من العدد. 

أو معنى ثالًثا.

هذان  إال  يبق  مل  األول  املعنى  بطل  فلام  وعبادة،  نجاسة  إزالة  هبا  أريد  فيقال: 
املعنيان، وال جيزي يف واحد من املعنيني إال بثالثة أحجار؛ ألن العبادات ال جيوز أن 
ينتقص عددها، واخلرب يدل عىل صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود يف حديث 
سلامن: )ال يكفي أحدكم دون ثالثة أحجار( وكلام أمر الناس بعدد يشء مل جيز أقل 
منه، وال جيزي أن ترمي اجلمرة مع سبع حصيات، مع أن قول رسول اهلل × مستغنى 

به عن غريه، وال تأويل ملا قال: )ال يكفي أحدكم دون ثالثة أحجار( ملتأول معه )1(.

وهذا الكالم جيد، إال أن قياسه عىل الرمي فيه نظر، فالرمي عبادة غري معقولة 
املعنى، بخالف إزالة النجاسة.

تكرار  األحجار  ثالثة  من  املقصود  وأن  واحلنابلة،  الشافعية  مذهب  فالراجح 
املسح ثالث مرات، كام أن املعترب بقطع االستنجاء عىل وتر إنام هو يف املسح، وليس 
يف عدد األحجار، فلو مسح املستنجي ست مرات من ثالثة أحجار مل يكن قد أتى 
بسنة اإليتار؛ ألن اإليتار املقصود به يف عدد املسحات، ال عدد األحجار، واهلل أعلم.

e e e

األوسط )354/1(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q رد الشارع الروثة، وعلل ذلك بأهنا ركس؛ هلذا عدي االستجامر إىل كل طاهر 
منق.

]م-642[ اختلف العلامء هل يشرتط طهارة ما يستجمر به؟ 

فقيل: يشرتط أن يكون طاهًرا، ال نجًسا، وال متنجًسا)1(، وهو مذهب املالكية، 
والشافعية، واحلنابلة)2(.

مذهب  وهو  ونجس،  طاهر  من  العني  يزيل  ما  بكل  االستجامر  جيزئ  وقيل: 

النجس: ما كانت عينه نجسة. واملتنجس: ما طرأت عليه النجاسة.   )1(
اجلليل  مواهب  واإلكليل )414/1(،  التاج  املنتقى )68/1، 69(،  املالكية:  انظر يف مذهب   )2(
)289/1(، حاشية الدسوقي )113/1(، حاشية الصاوي )101/1(، القوانني الفقهية )ص: 

42(، اخلريش )149/1(، منح اجلليل )106/1(.
وانظر يف مذهب الشافعية: األم )22/1(، حتفة املحتاج )176/1(، املهذب )28/1(، إعانة   

الطالبني )108/1(، حلية العلامء )164/1(، املجموع )132/2(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: مطالب أويل النهى )77/1(، املبدع )91/1(، دليل الطالب )ص:   

6(، الفروع )92/1(، املحرر )10/1(، كشاف القناع )68/1(، الكايف )53/1(. 

الشرط الثاني

أن تكون األحجار وحنوها طاهرة
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احلنفية)1(، وقول لإلمام الطربي رمحه اهلل)2(، واختاره ابن تيمية)3(. 

q الدليل على اشرتاط الطهارة:

  الدليل األول:

)1463-205( ما رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة،  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين  فوجدت 

احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)4(.

وجه االستدالل:

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس يف اللغة حيتمل أمرين:

األول: الركس بمعنى: الرجيع.

والثاين: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي × تركه بأنه رجس.

قال يف بدائع الصنائع )18/1(: »فإن فعل ذلك -يعني من االستنجاء بالعظم والروث-فإنه   )1(
يعتد به عندنا، فيكون مقياًم سنة، ومرتكًبا كراهة، وجيوز أن يكون لفعل واحد جهتان خمتلفتان، 
فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا .....«. وانظر العناية رشح اهلداية )216/1(، رشح فتح القدير 
)216/1(، اجلوهرة النرية )40/1(، والفتاوى اهلندية )50/1(، مراقي الفالح )ص: 19(، 
حاشية   ،)255/1( الرائق  البحر   ،)30  ،29 )ص:  الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي   حاشية 

ابن عابدين )339/1(.
انظر فتح الرب يف ترتيب التمهيد البن عبد الرب )92/3(.   )2(

للباجي  املنتقى  انظر  القايض،  احلسن  وأبو  املالكية  من  أشهب  بالروث  االستجامر  أجاز  كام   
.)68/1(

قال ابن تيمية كام يف الفروع )123/1(: وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كالمه وبام   )3(
هني عنه، قال: ألنه مل ينه عنه ألنه ال ينقي، بل إلفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، 

فهذا أوىل. 
صحيح البخاري )156(.   )4(
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ترك  فيه  وإنام  الطهارة،  اشرتاط  دليل عىل  احلديث  ليس يف  بعضهم:  قال  وقد 
االستنجاء  تركه  من  يلزم  مل  كام  النجاسة،  ذلك  من  يلزم  وال  بالروث،  االستنجاء 

بالعظم واملحرتمات.

فأجاب النووي بقوله: »إن االعتامد يف االستدالل عىل قوله ×: )إهنا ركس( 
إخبار  جمرد  أنه  عىل  حيمل  أن  جيوز  وال  قال:  هبا،  االستنجاء  تركه  جمرد  عىل  وليس 
بأهنا رجيع، فإن ذلك إخبار باملعلوم، فيؤدي احلمل عليه إىل خلو الكالم عن فائدة، 

فوجب محل الكالم عىل ما ذكرناه من تفسري الركس بمعنى: النجس«)1(.

  الدليل الثاين:

كاسب،  بن  محيد  بن  يعقوب  طريق  من  الدارقطني،  رواه  ما   )206-1464(
حازم  أيب  عن  أبيه،  عن  القزاز،  فرات  بن  احلسن  عن  رجاء،  بن  سلمة  أخربنا 
األشجعي، عن أيب هريرة، قال: إن النبي × هنى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: 

إهنام ال يطهران)2(.

]ضعيف[)3(.

  الدليل الثالث:

من جهة النظر، قالوا: إن النجس: نجس يف نفسه، فال يمكن أن يطهر غريه.

  الدليل الرابع:

املاء،  هو  النجاسة  إزالة  يف  األصل  ألن  عندهم؛  رخصة  االستجامر  إن  قالوا: 
والرخصة ال حتصل بحرام، يعني: بمالبسة النجاسة.

إزالة  ألن  رخصة،  هو  وليس  القياس،  وفق  عىل  االستجامر  أن  والصحيح 

املجموع )570/2(.   )1(
سنن الدارقطني )56/1(.   )2(

وسبق خترجيه، انظر ح: )1417(.   )3(
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النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل زال حكمها، وال خيتص هذا يف حمل االستجامر، كام 
قدمنا يف دلك النعل بالرتاب)1(، ويف تطهري ذيل املرأة)2(، ونحومها.

q دليل من قال: جيزئ االستجمار بكل مزيل ولو كان جنًسا:

مسعود  ابن  وحديث  حكمها،  زال  زالت  متى  خبيثة  عني  النجاسة  إن  قالوا: 
غايته عدم االستنجاء بالنجس، لكن إذا استنجى فقد طهر مع اإلثم، لكن ال يمكننا 
احلكم بنجاسة املحل، وقد ارتفعت النجاسة، فالنهي والصحة غري متالزمني، فقد 

جتتمع الصحة والتحريم.

q الراجح:

القول بصحة االستنجاء بالنجس، وال يقال هذا القول ابتداء، لكن لو استنجى 
أحد بام هني عن االستنجاء به، وجاء يسأل هل جيزئه ذلك؟ قلنا: جيزئك، وال تعد.

e e e

سبق خترجيه من حديث أيب سعيد، واحلديث صحيح انظر ح 1499.  )1(
انظر خترجيه من حديث أمرأة من بني عبد األشهل، ومن حديث أم سلمة، واحلديث صحيح   )2(

انظر: )ص: 389( ح: 1498.  



موسوعة أحكام الطهارة 324

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q النهي عن اليشء لذاته يقتيض فساد املنهي عنه، والنهي عنه لغريه ال يقتضيه.

وبعبارة أخرى: 

q كل منهي عنه له جهتان: أحدمها مأمور به، وهو االستنجاء، واألخرى منهي 
عنه كونه يف عظم أو روث، فإذا نفكت جهة األمر عن جهة النهي مل يقتض النهي 

الفساد. 

q احلكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

]م-643[ اختلف العلامء يف االستنجاء بالعظم والروث. 

من  حزم  وابن  واحلنابلة،  الشافعية،  مذهب  وهو  هبام،  يستنجي  ال  فقيل: 
الظاهرية)1(.

للرشبيني  اإلقناع   ،)65/1( العلامء  حلية   ،)28/1( املهذب  الشافعية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)54/1(، إعانة الطالبني )108/1(، التنبيه )ص: 18(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: الفروع )92/1(، كشاف القناع )69/1(، املبدع )92/1(، املحرر   
.)10/1(

وانظر قول ابن حزم يف املحىل )110/1(.  

الشرط الثالث

أن يكون املستنىج به غري عظم وروث
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وقيل: يستنجي هبام، وهو اختيار أشهب من املالكية)1(. 

وقيل: ال يستنجي هبام، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب احلنفية)2(، 
واملالكية)3(، وابن تيمية من احلنابلة)4(.

q دليل من قال: ال يستنيج بعظم وروث:

  الدليل األول:

)1465-207( ما رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة،  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين  فوجدت 

احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)5(.

  الدليل الثاين:

)1466-208( ما رواه مسلم من طريق وكيع وأيب معاوية، عن األعمش، عن 
إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد، 

عن سلامن قال: قيل له: قد علمكم نبيكم × كل يشء حتى اخلراءة، قال: فقال: 
أجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي 

قال أشهب كام يف املنتقى للباجي )68/1(: »ما سمعت يف العظم والروث هنًيا عاًما، وأما أنا يف   )1(
علمي فام أرى به بأسا«. اهـ فواضح أن النهي عن االستنجاء بالعظم والروثة مل يبلغه.

ذكرنا العزو إىل كتبهم يف املسألة السابقة يف اشرتاط طهارة ما يستنجى به، فانظره إن شئت.   )2(
قال يف اخلريش )151/1( »فإن أنقت -يعني: االستجامر بروث وعظم أجزأت«. اهـ وانظر   )3(
مواهب   ،)68/1( للباجي  املنتقى   ،)114/1( الكبري  الرشح   ،)289/1( واإلكليل  التاج 
القوانني   ،)102/1( الصاوي  حاشية   ،)114/1( الدسوقي  حاشية   ،)290/1( اجلليل 

الفقهية )ص:42(، منح اجلليل )106/1(.
السبيل  منار   ،)10/1(  ،)6 )ص:  الطالب  دليل   ،)92/1( املبدع   ،)123/1( الفروع   )4(

)23/1(، الكايف )53/1(، كشاف القناع )69/1(. 
صحيح البخاري )156(.   )5(
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بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم)1(.

  الدليل الثالث:

قال:  سعيد،  بن  حييى  بن  عمرو  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )209-1467(
أخربين جدي، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أنه كان حيمل مع النبي × إداوة لوضوئه وحاجته، 
فبينام هو يتبعه هبا فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجاًرا أستنفض 
هبا، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعت إىل 
جنبه، ثم انرصفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: مها من 
طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم 

أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاًما)2(.

  الدليل الرابع:

)1468-210( ما رواه مسلم من طريق زكرياء بن إسحق، حدثنا أبو الزبري، 

أنه سمع جابًرا يقول: هنى رسول اهلل × أن يتمسح بعظم أو ببعر)3(.

  الدليل اخلامس:

)1469-211( ما رواه أمحد من طريق حممد بن عجالن، حدثني القعقاع بن 
حكيم، عن أيب صالح، 

عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: إنام أنا لكم مثل الوالد 
أعلمكم، فإذا أتى أحدكم اخلالء فال تستقبلوها وال تستدبروها، وال يستنجي بيمينه، 

وكان يأمر بثالثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)4(.

مسلم )262(.   )1(
صحيح البخاري )3860(.   )2(

صحيح مسلم )263(.   )3(
املسند )250/2(.   )4(
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]حسن[)1(.

قال الطحاوي: الرمة: العظام.

  الدليل السادس:

)1470-212( ما رواه أمحد، قال: حدثنا حييى بن غيالن، قال: حدثنا املفضل، 
القتباين  شيبان  سمع  أنه  أخربه،  بيتان  بن  شييم  أن  عباس،  بن  عياش  حدثني  قال: 

يقول: 

استخلف مسلمة بن خملد رويفع بن ثابت األنصاري عىل أسفل األرض، قال: 
فرسنا معه قال: قال يل رسول اهلل ×: يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي، فأخرب 
الناس أنه من عقد حليته، أو تقلد وتًرا، أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن حممًدا × 

بريء منه)2(.

]ضعيف[ )3(.

سبق خترجيه، انظر )ح: 1263(.   )1(
املسند )109/4(.   )2(

يف إسناده شيبان القتباين، ذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )355/4(.  )3(
ويف التقريب: جمهول.  

ويف إسناده اختالف عىل عياش بن عباس:  
اآلحاد  يف  عاصم  أيب  وابن   ،)101/1( السنن  يف  البيهقي  طريقه  ومن   )36( داود  أبو  فرواه   
من   )4491( الكبري  يف  والطرباين   ،)2317( الزخار  البحر  يف  كام  والبزار   ،)2196( واملثاين 

طريق املفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن شييم، عن شيبان القتباين، عن رويفع.
وقيل: عن شييم، أنه سمع رويفع، بإسقاط شيبان.  

أخرجه أمحد )108/4( حدثنا حييى بن إسحاق.  
وأخرجه أيًضا )108/4( حدثنا حسن بن موسى فرقهام، عن ابن هليعة.  

وأخرجه النسائي يف السنن الكربى )9336( ويف املجتبى )5067(، والطحاوي يف رشح معاين   
اآلثار )123/1( من طريق حيوة بن رشيح، كالمها )ابن هليعة وحيوة( عن عياش بن عباس، 
عن شييم، قال: حدثنا رويفع.                   =
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  الدليل السابع:

)1471-213( ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخربين عبد الكريم 
ابن أيب املخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخربه، أن حممد بن قيس موىل 

سهل بن حنيف أخربه، 

أن سهل بن حنيف أخربه، أن رسول اهلل × قال له: أنت رسويل إىل أهل مكة. 
× أرسلني يقرأ السالم عليكم، ويأمركم بثالث ال حتلفوا بغري  قل: إن رسول اهلل 
اهلل، وإذا ختليتم فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها، وال تستنجوا بعظم وال ببعرة)1(.

]ضعيف جًدا[ )2(.

وقيل: عن شييم، عن أيب سامل، عن شيبان بن أمية، عن رويفع، فجعل بني شييم، وبني رويفع   =
رجلني.

أخرجه أمحد )108/4( حدثنا حييى بن إسحاق من كتابه، قال: أخربنا ابن هليعة، عن عياش بن   
عباس، عن شييم به، بذكر بعضه. وهذه األسانيد كلها عىل اختالفها فيها شيبان بن أمية، وهو 

جمهول كام قدمنا، واهلل أعلم.
فائدة: قال يف التطريف يف التصحيف )ص: 30(: »قال ثابت بن قاسم الرسقسطي يف كتاب   
الدالئل غريب احلديث: هكذا يف احلديث، من عقد حليته، وصوابه واهلل اعلم: من عقد حلاء، 
من قولك: حليت الشجر، وحلوته إذا قرشته، وكانوا يف اجلاهلية يعقدون حلاء احلرم، فيقلدونه 

)ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  تعاىل:  قوله  بذلك، وهو  فيأمنون  أعناقهم، 
السدي  تعاىل االسالم هنى عن ذلك من فعلهم، وروى أسباط، عن  فلام أظهر اهلل  ۓ( 
يف هذه اآلية، أماشعائر اهلل فحرم اهلل، وأما اهلدي والقالئد، فإن العرب كانوا يقلدون من حلاء 
الشجر شجر مكة فيقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت األشهر احلرم، وأراد أن يرجع إىل أهله 
قلد نفسه وناقته من حلاء الشجر، فيأمن حتى يأيت أهله. قال ابن دقيق العيد يف االمام: وما أشبه 

ما قاله بالصواب، لكن مل نره يف رواية مما وقفت عليه«. اهـ
مصنف عبد الرزاق )15920(.   )1(

يف إسناده عبد الكريم بن أيب املخارق، وهو ضعيف جًدا.  )2(
كام أن يف إسناده الوليد بن مالك ذكره ابن أيب حاتم، وسكت عليه. اجلرح والتعديل )17/9(.   

وذكره ابن حبان يف الثقات )552/7(.  
وقال ابن حجر: جمهول غري مشهور. تعجيل املنفعة )1155(.               =  
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والعلة يف النهي: إما أن يكون الروث والعظم طاهرين، أو نجسني:

فإن كانا طاهرين، فالعلة فيهام أهنام طعام إخواننا من اجلن وطعام دواهبم.

قال:  سعيد،  بن  حييى  بن  عمرو  طريق  من  البخاري  رواه  ملا   )214-1472(
أخربين جدي، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أنه كان حيمل مع النبي × إداوة لوضوئه وحاجته، 
فبينام هو يتبعه هبا فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجاًرا أستنفض 
هبا، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعت إىل 
جنبه، ثم انرصفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: مها من 
طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم 

أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاًما)1(.

وروى مسلم من طريق عبد األعىل، عن داود، عن عامر، عن علقمة،

معه،  فذهبت  اجلن،  داعي  أتاين   :× اهلل  رسول  قال  وفيه:  مسعود،  ابن  عن 
الزاد  وسألوه  نرياهنم،  وآثار  آثارهم  فأرانا  بنا،  فانطلق  قال:  القرآن  عليهم  فقرأت 
فقال: لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلاًم، وكل بعرة 

يف  احلافظ  وقال   .)349/5( امليزان  لسان  يعرف.  ال  املديني:  بن  عيل  قال  قيس،  بن  وحممد   =
تعجيل املنفعة )969(: ليس بمشهور. 

]ختريج احلديث[:  
احلديث رواه أمحد )487/3( عن عبد الرزاق به.  

وأخرجه الدارمي )664( واحلاكم )412/3( من طريق أيب عاصم.  
وأخرجه احلارث يف مسنده كام يف بغية الباحث )66( من طريق جرير، كالمها عن عبد الكريم   

بن أيب املخارق به.
بن  الكريم  عبد  وفيه  أمحد،  »رواه   :)177/4(  ،)205/1( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال    

أيب املخارق، وهو ضعيف«. اهـ
وقال ابن حجر يف التلخيص: رواه أمحد، وإسناده. اهـ  

صحيح البخاري )3860(.   )1(
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علف لدوابكم. فقال رسول اهلل ×: فال تستنجوا هبام؛ فإهنام طعام إخوانكم)1(.

 وإن كان العظم والروث نجسني، كان علة النهي النجاسة، 

)1473-215( ملا رواه البخاي من حديث ابن مسعود ريض اهلل عنه، قال: أتى 
× الغائط، فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث  النبي 
فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته هبا، فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)2(.

وسقنا إسناده يف أول دليل يف مسألتنا هذه. فقوله ×: هذا ركس: أي نجس كام 
بيناه من قبل، وال ينبغي أن يفرس الركس بمعنى الرجيع، فإن ذلك إخبار باملعلوم، 

فيؤدي احلمل عليه إىل خلو الكالم من فائدة، واهلل أعلم.

q دليل من قال: جيوز االستنجاء بالعظم والروث:

أنه  بأنه ال يعلم فيه هنًيا، وهذا دليل عىل  ال أعلم له دلياًل، وقد رصح أشهب 
مل يبلغه النهي، ولو بلغه لقال به؛ ألن النهي ثابت يف صحيح البخاري ومسلم من 

حديث أيب هريرة وابن مسعود وغريمها كام سقناه يف أدلة القول األول.

q دليل من قال: ال يستنيج، وإذا استنىج أجزأ:

قالوا: إن كان العظم والروث طعام إخواننا من اجلن، فإن هذا ال يمنع من صحة 
االستنجاء، كام لو استنجى بثوب غريه، فكونه قد اعتدى عىل ثوب غريه مل يمنع من 
صحة  من  يمنع  ال  أيًضا  هذا  فإن  نجسني  والروث  العظم  كان  وإن  به،  االستنجاء 
االستنجاء؛ ألن العظم نجاسته ال تتعدى كام لو كان خالًيا من الرطوبة، وكذلك البعر 
الناشف ال تتعدى نجاسته إىل البدن، فهو يزيل النجاسة، وال ينجس غريه، وبالتايل 
فإن النهي عن االستنجاء منهام منفك عن كوهنام ينظفان املحل، وكيف نحكم عىل 

املحل بالنجاسة وقد زالت عينها؟

وهذا أقرب األقوال، أنه ال يستنجي هبام، وإن فعل أجزأ إذا أنقت املحل، واهلل أعلم.

مسلم )450(.   )1(
صحيح البخاري )156(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف النهي التحريم. 

أنه طعام  بسبب  االنتفاعات  النهي عن سائر  يعني  االستنجاء ال  النهي عن   q
اجلن ودواهبم.

q ظاهر النهي عن االستنجاء يشمل اململوك واملباح. 

q اإلخبار بالغيبيات الواجب فيه التسليم؛ ألنه خرب من ال ينطق عن اهلوى.

فيها  جيب  التي  بالغيبيات  اإلخبار  من  والروث  بالعظم  االستنجاء  عن  النهي 
التسليم، والسؤال: هل يشمل النهي اململوك أو خيتص باملباح؟ 

ملا كان  النهي  باملباح؛ ألن  يقال: إن هذا خاص  النصوص اإلطالق، فقد  ظاهر 
من أجل طعام اجلن ودواهبم فهو معارض بامللكية السابقة، ومن ملك شيًئا اختص به.

وقد يقال: حتى املباح فهو ملن سبق، ووضع اليد عليه جتعل املستجمر أحق به 
من غريه، ومع ذلك ملا هني عن االستنجاء هبام مع سبق يده عليهام دل عىل أنه منهي 

عن االستنجاء هبام، ولو كان يملكهام. 

وقد يقال: إن هذا التفصيل يصح يف حال االضطرار إىل العظم والروث، فيقدم 
املالك وواضع اليد عىل غريه، أما يف حال االختيار ففي احلجارة غنية عنهام، والنهي 
أنه طعام اجلن  النهي عن سائر االنتفاعات األخرى بحجة  عن االستجامر ال يعني 

فرع

النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم
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ودواهبم فحاجة اإلنسان مقدمة عىل غريه؛ ألن األصل أن اهلل أباح لنا مجيع ما عىل 
األرض إال ما هني عنه.

يعني  أنه ال  إال  لنا  مل يكشف  غيبي  أمر  فهذا  اجلن ودواهبم  يطعمه  وأما كيف 
االستهالك كام يفعل اآلدمي بطعامه؛ ألننا نشاهد العظام والروث تبىل وتفسد، ومع 

ذلك فاملسلم منهي عن االستنجاء هبام، ولو فسدتا، واهلل أعلم.

إذا علم ذلك نأيت إىل بحث ما كلفنا به، وما مل نكلف به فالواجب التفويض؛ 
ألنه خرب من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، فأقول: 

]م-644[ اختلف الفقهاء هل النهي عن االستجامر بالروث والعظام هل هو 
للكراهة أم للتحريم؟

فقيل: يكره، اختاره بعض احلنفية)1(.

وقيل: يكره يف العظم والروث الطاهرين، وهو مذهب املالكية)2(.

وقيل: حيرم، اختاره بعض احلنفية)3(، وبعض املالكية)4(، وهو مذهب الشافعية)5(، 
واحلنابلة)6(.

كتب احلنفية نصت عىل كراهة االستنجاء بعظم أو روث كام يف بدائع الصنائع )18/1(، وتبيني   )1(
احلقائق )78/1(، واجلوهرة النرية )40/1(، والبحر الرائق )255/1( وأكثر كتبهم مل تفرس 
الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه، إال أن ابن عابدين قال يف حاشيته )339/1(: »أما العظم 
الزاد، فقال: لكم كل عظم  والروث فالنهي ورد فيهام رصحًيا يف صحيح مسلم ملا سأله اجلن 
ذكر اسم اهلل عليه يقع يف أيديكم أوفر ما كان حلاًم، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي ×: 
فال تستنجوا هبام؛ فإهنام طعام إخوانكم، وعلل يف اهلداية للروث بالنجاسة، وإليه يشري قوله يف 

حديث آخر: )إهنا ركس( لكن الظاهر أن هذا ال يفيد التحريم«. اهـ
مواهب اجلليل )288/1(، الرشح الكبري )114/1(.   )2(

مراقي الفالح )ص: 21(.   )3(
الكايف يف فقه أهل املدينة )17/1(.   )4(

الطالبني  إعانة   ،)54/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)65/1( العلامء  حلية   ،)28/1( املهذب   )5(
)108/1(، التنبيه )ص: 18(. 

الفروع )92/1(، كشاف القناع )69/1(، املبدع )92/1(، املحرر )10/1(.   )6(
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q دليل من قال: يكره:

قالوا: إن األصل يف النهي التحريم، لكن مقتىض التعليل بأنه زاد إخواننا من 
اجلن جعلنا نحمل النهي عىل الكراهة دون التحريم.

q دليل من قال: حيرم:

قالوا: األصل يف النهي التحريم، وال توجد قرينة صارفة للنهي عن هذا األصل.

بل قالوا: إن مقتىض التعليل يقتيض التحريم؛ ألن العظم والروث ملا كان طعام 
إخواننا من اجلن، كان يف االستنجاء به، تعد وإفساد له، أما التعدي فظاهر، فألن كل 

عظم وروث جعل من طعامهم وطعام دواهبم، فكانوا أحق به.

وأما اإلفساد، فألن هذا الطعام إذا استنجي به أدى إىل إفساده عليهم، وما مجع 
بني التعدي واإلفساد كيف ال يكون حراًما؟

q دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين وحيرم إن كانا جنسني:

يف  كان  طاهرين  كانا  إن  والروث  العظم  إن  عندهم  التفريق  سبب  لعلهم 
االستنجاء هبام مالبسة للنجاسة، وهي مكروهة عندهم، بخالف ما إذا كانا طاهرين.

ولو عكسوا مل يبعدوا، ألن العظم والروث إن كانا نجسني فاستعامل النجاسة 
عىل وجه ال يتعدى ال يمنع منه، كام انتفع من شحم امليتة، فإنه يطىل به السفن ويدهن 

به اجللود ويستصبح به الناس كام يف حديث جابر املتفق عليه.

)1474-216( فقد روى البخاري من طريق الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، 
عن عطاء بن أيب رباح، 

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام أنه سمع رسول اهلل × يقول عام الفتح، 
وهو بمكة: إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام. فقيل: يا رسول 
هبا  ويستصبح  اجللود،  هبا  ويدهن  السفن،  هبا  يطىل  فإهنا  امليتة،  شحوم  أرأيت  اهلل 



موسوعة أحكام الطهارة 334

الناس؟ فقال: ال هو حرام، ثم قال رسول اهلل × عند ذلك: قاتل اهلل اليهود؛ إن اهلل 
ملا حرم شحومها مجلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، ورواه مسلم)1(.

وأما إذا كان العظم والروث طاهرين فإن فيه كام بينا سابًقا تعدًيا وإفساًدا فينبغي 
أن يكون حراًما، لو قيل هذا مل يبعد.

q الراجح:

 أن النهي للتحريم، ألنه األصل يف هني رسول اهلل ×، وإذا خالف، واستنجى 
به، فهل جيزئه أم ال؟

فيه  ال  أم  يصح  فهل  بالتحريم  القائلون  وأما  فظاهر،  بالكراهة  القائلون  أما 
خالف بيناه يف مسألة مستقلة يف اشرتاط أن يكون املستنجى به طاهًرا، ويف ما سبق 

من الفصول، واهلل أعلم.

e e e

صحيح البخاري )2236(، ومسلم )1581(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ملا خص النهي بالعظم والروثة دل عىل جواز غريمها، ولو مل يكن حجًرا.

q تعليل الشارع الروثة بأهنا ركس، يقتيض اعتبار غري احلجر، وإال لعلل بأهنا 
ليست بحجر.

باملزيل. فلم يتعني  املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال  q االستنجاء عبادة معقولة 
احلجر. 

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

الفقهاء هل يشرتط أن يكون االستجامر من األحجار، أو  ]م-645[ اختلف 
جيوز أن يكون من اخلشب والورق ونحومها؟

فقيل: جيوز االستجامر بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، 
وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )253/1(، درر احلكام رشح غرر األحكام )48/1(،   )1(
الفتاوى النهدية )48/1(، حاشية ابن عابدين )337/1(، اجلوهرة النرية )40/1(، حاشية 
الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص: 29(.                  =

الشرط الرابع

يف اشرتاط أن يكون املستجمر به من األحجار
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وقيل: ال جيوز إال املاء أو باألحجار ونحوها مما هو من جنس األرض، وال جيوز 
بالورق واخلشب وغريها من غري جنس األحجار، وهو اختيار أصبغ من املالكية)1(، 

وابن حزم من الظاهرية)2(.

q دليل اجلمهور على جواز الورق واخلشب:

  الدليل األول:

قال:  سعيد،  بن  حييى  بن  عمرو  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )217-1475(
أخربين جدي، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أنه كان حيمل مع النبي × إداوة لوضوئه وحاجته، 
فبينام هو يتبعه هبا فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجاًرا أستنفض 
هبا، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعت إىل 

جنبه، ثم انرصفت. احلديث)3(.

فقوله: )وال تأتني بعظم وال روثة( ملا خص النهي بالعظم والروثة دل عىل جواز 
غريمها، ولو مل يكن حجًرا كالورق واخلشب. 

وانظر يف مذهب املالكية: املنتقى )67/1، 68(، حاشية الدسوقي )113/1(، مواهب اجلليل   =
خليل  خمترص   ،)101  ،100/1( الصاوي  حاشية   ،)286/1( واإلكليل  التاج   ،)286/1(

)ص: 15(.
وانظر يف مذهب الشافعية: األم )22/1(، املهذب )28/1(، حلية العلامء )164/1(، اإلقناع   
املجموع   ،)48/1( وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)50/1( املطالب  أسنى   ،)54/1( للرشبيني 

.)130/2(
وانظر يف مذهب احلنابلة: املبدع )91/1(، الفروع )92/1(، املحرر )10/1(، الكايف يف فقه   
أمحد )53/1(، املغني )103/1(، كشاف القناع )68(، اإلنصاف )109/1(، مطالب أويل 

النهى )76/1(. 
مواهب اجلليل )286/1(.   )1(

املحىل )108/1(.   )2(
صحيح البخاري )3860(.  )3(
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  الدليل الثاين:

)1476-218( ما رواه البخاري من طريق عبد الرمحن بن األسود، عن أبيه 

أحجار،  بثالثة  آتيه  أن  فأمرين  الغائط،   × النبي  أتى  يقول:  اهلل  عبد  سمع  أنه 
فأخذ  هبا،  فأتيته  روثة،  فأخذت  أجده،  فلم  الثالث  والتمست  حجرين  فوجدت 

احلجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس)1(.

وجه االستدالل:

ليست  بكوهنا  يعلل  ومل  ركًسا،  بكوهنا  هبا  االستنجاء  منع  علل   × النبي  أن 
حجًرا. وهذا يعني جواز االستنجاء بكل طاهر منق ما مل يكن رجًسا أو حمرتًما.

  الدليل الثالث:

بن  بن حييى  اهلل  عبد  أبو حممد  أخربنا  قال:  البيهقي،  رواه  ما   )219-1477( 
اهلل  عبد  بن  عباس  ثنا  الصفار،  حممد  بن  إسامعيل  نا  ببغداد،  السكري  اجلبار  عبد 

الرتقفي، نا حييى بن يعىل، نا أيب، عن غيالن، عن أيب إسحاق، 

عن موىل عمر يسار بن نمري، قال كان عمر ريض اهلل عنه إذا بال قال: ناولني 
يمس  أو  به،  يتمسح  حائًطا  يأيت  أو  واحلجر،  العود  فأناوله  قال:  به،  أستنجي  شيئا 

األرض ومل يكن يغسله. 

قال البيهقي: وهذا أصح ما روي يف هذا الباب وأعاله)2(.

]رجاله ثقات إال أن غيالن بن جامع مل أقف هل سمع من أيب إسحاق قبل أو 
بعد تغريه[ )3(.

صحيح البخاري )156(.   )1(
سنن البيهقي )111/1(.   )2(

غيالن بن جامع من رجال مسلم، ومع ذلك مل خيرج مسلم حديث أيب إسحاق من رواية غيالن،   )3(
وال أحد من الكتب الستة إال النسائي فقد أخرج له حديًثا واحًدا قد توبع عليه )5077( بلفظ: 

)أفضل ما غريتم به الشمط احلناء والكتم(.
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  الدليل الرابع:

)1478-220( ما رواه الدارقطني من طريق مبرش بن عبيد، حدثني احلجاج 
ابن أرطاة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: مر رساقة بن مالك املدجلي عىل رسول اهلل × 
فسأله عن التغوط، فأمره أن يتنكب القبلة وال يستقبلها وال يستدبرها، وال يستقبل 
الريح، وأن يستنجي بثالثة أحجار ليس فيها رجيع، أو ثالثة أعواد، أو ثالث حثيات 

من تراب.

قال الدارقطني: مل يروه إال مبرش بن عبيد، وهو مرتوك احلديث)1(.

  الدليل اخلامس:

الباقي بن قانع، أخربنا  )1479-221( ما رواه الدارقطني، قال: أخربنا عبد 
سلمة  عن  صالح،  بن  زمعة  أخربنا  عاصم،  أبو  أخربنا  املرضي،  احلسن  ابن  أمحد 

ابن وهرام، عن طاوس، 

فليستنج  حاجته  أحدكم  قىض  إذا   :× اهلل  رسول  قال  قال:  عباس  ابن  عن 
 بثالثة أعواد، أو ثالثة أحجار، أو بثالث حثيات من الرتاب. قال زمعة: فحدثت به 

ابن طاوس، فقال: أخربين أيب عن ابن عباس هبذا سواء)2(.

]موضوع[ )3(.

سنن الدارقطني )56/1(، وانظر ح: )1359(.   )1(
سنن الدارقطني )57/1(.   )2(

عاصم،  أيب  عن  يرويه  وغريه  مرتوك،  كذاب  وهو  املرضي،  غري  يسنده  مل  الدارقطني:  قال   )3(
 عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس مرساًل، ليس فيه عن ابن عباس، وكذلك رواه 
عبد الرزاق وابن وهب ووكيع وغريهم عن زمعة. ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن 
طاوس قوله، وقد سألت سلمة )السائل ابن عيينة( عن قول زمعة: أنه عن النبي × فلم يعرفه. 
عىل هذا فاملرفوع ضعيف جًدا أو موضوع، واملرسل ضعيف؛ ألن فيه زمعة بن صالح، وهو   
ضعيف، واملعروف أنه من قول طاوس موقوًفا عليه.                =
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  الدليل السادس:

بأي مزيل زال حكمها،  النجاسة عني خبيثة، متى زالت  إن  قالوا:  النظر،  من 
وليس التعبد باملزيل، ولكن التعبد باإلزالة، فاحلجر وما كان مثله أو أنقى منه حيصل 

به املقصود، وهو طهارة املحل، واهلل أعلم.

q دليل ابن حزم على وجوب االقتصار على الماء أو احلجارة:

يرى ابن حزم أن االستنجاء يقترص عىل ما ورد فيه النص، وقد جاء االستنجاء 
باملاء يف أحاديث كثرية سوف نسوق ما وقفنا عليه منها يف باب االستنجاء باملاء، وجاء 
االستنجاء باحلجارة، وقد ذكرنا ما وقفت عليه منها يف باب االستجامر باحلجارة، ومل 
يرد النص يف االستنجاء إال باملاء أو احلجارة، فطلب االستنجاء بغريمها مل يدل عليه 
الدليل، فال جيوز االستنجاء به، وال يرى ابن حزم القياس حتى يقيس عىل احلجارة 

غريها مما يزيل النجاسة، أو ربام يكون أنقى منها يف اإلزالة.

q ويرد عىل ابن حزم: 

كيف جوزت االستجامر بالرمل والرتاب مع أنه مل يأت به نص، فإن كان الدليل 
كان  وإن  القياس،  ترى  ال  وأنت  القياس،  من  باب  فهذا  باحلجارة،  االستجامر  هو 

وهو كذلك يف مصنف ابن أيب شيبة )142/1( قال: حدثنا هشيم، قال: أخربنا أبو برش، عن   =
فثالثة  قال:  ثالثة أحجار؟  أجد  مل  فإن  قلت:  قال:  بثالثة أحجار،  االستنجاء  قال:  طاووس، 
إىل  صحيح  وسنده  تراب.  من  حفنات  فثالث  قال:  أعواد؟  ثالثة  أجد  مل  فإن  قلت:  أعواد، 

طاووس.
ورواه البيهقي )111/1( من طريق هشيم به. وقال: »هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله،   
وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس. ورواه زمعة بن صالح، عن 
سلمة، فرفعه مرساًل ...« ثم ساقه البيهقي بإسناده )111/1( من طريق عبد الرزاق، عن زمعة 

ابن صالح، عن سلمة بن وهرام، قال: سمعت طاووًسا قال: قال رسول اهلل × فذكره. 
وصله  يصح  وال  قال:  حتى  زمعة.  عن  وغريهم  ووكيع  وهب  ابن  رواه  هكذا  البيهقي:  قال   

وال رفعه«. 
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اتباًعا للدليل فال أعلم نًصا يف السنة يف االستجامر بالرمل والرتاب.

واستدل بعضهم من وجه آخر، فقال: إن االستجامر رخصة، فيقترص هبا عىل 
ما ورد)1(.

وقال ابن املنذر: »ال نحفظ عن رسول اهلل شيًئا من األخبار أنه أمر باالستنجاء 
بام عليه،  أتى  فقد   × اهلل  به رسول  أمر  باحلجارة كام  استنجى  بغري احلجارة، ومن 
وإن استنجى بغري احلجارة، فالذي نحفظ عن مجاعة من أهل العلم أهنم قالوا: ذلك 

جائز، واالستنجاء باحلجارة أحوط«)2(.

e e e

مواهب اجلليل )286/1(.   )1(
األوسط )353/1(.   )2(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي: 

q االستنجاء بام ال ينقي خمالف ملقصود الشارع.

]م-646[ اشرتط الفقهاء أن يكون احلجر أو ما يقوم مقامه منقًيا)1(.

ألن املقصود من االستجامر هو اإلنقاء، فالذي ال ينقي ال حاجة إىل االستجامر 
به، وعليه:

 فقيل: يكره االستجامر بزجاج، وهو مذهب احلنفية)2(.

البحر الرائق )252/1( نور اإليضاح )ص: 14(، الدر املختار )337/1( وقال ابن عابدين يف   )1(
حاشيته )337/1(: »مل يرد به حقيقة اإلنقاء، بل تقليل النجاسة«. 

قلت: الذي يقلل النجاسة حيصل به اإلنقاء تدرجيًيا.  
الرشح   ،)286/1( واإلكليل  التاج   ،)286/1( اجلليل  مواهب  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   

الكبري )113/1(، خمترص خليل )ص: 15(.
وقال النووي من الشافعية يف املجموع )134/2( »اتفق األصحاب عىل أن رشط املستنجى به   

أن يكون قالًعا لعني النجاسة«. اهـ
وانظر يف مذهب احلنابلة املبدع )93/1(، الفروع )92/1(، املحرر )10/1(.  

وقال يف كشاف القناع )69/1(: »واإلنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العني اخلارجة من السبيلني   
حتى ال يبقى أثر ال يزيله إال املاء. الخ وقد بينا يف مسألة مستقلة صفة اإلنقاء باحلجر، فارجع 

إليه إن شئت، غري مأمور«. اهـ
تبيني احلقائق )78/1(، الدر املختار مع حاشية ابن عابدين )340/1(.   )2(

الشرط اخلامس

أن يكون احلجر وحنوه منقًيا
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وقيل: ال جيوز االستجامر بالزجاج، وهو مذهب اجلمهور)1(.

q علة الكراهة عند احلنفية:

بينا يف حكم االستنجاء أن احلنفية ال يرونه واجًبا، وإنام يرون تركه مكروًها، 
فإذا استنجى بأداة ال تنقي بقي حكم الكراهة مل يرتفع، واهلل أعلم.

q علة النهي عن االستنجاء بالزجاج:

علل الفقهاء النهي عن االستنجاء بالزجاج بأمرين:

األول: أنه ال ينقي، واملقصود من االستجامر هو اإلنقاء، فإذا كان الزجاج ال 
ينقي املحل كان االستنجاء به عبًثا.

الثاين: أن الزجاج قد يرض باملقعدة.

بالزجاج  االستنجاء  النهي عن  يوجد نص يف  أنه ال  التعليل  يظهر من  والذي 
أو باحلجر األملس، وإذا استنجى به فإن تم املقصود، وأزل عني النجاسة فقد طهر 

املحل، وإن مل ينق فإنه يكون مطالًبا باالستنجاء حتى يطهر املحل، واهلل أعلم.

e e e

واإلكليل  التاج   ،)150/1( اخلريش   ،)113/1( الدسوقي  حاشية  املالكية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)286/1(، مواهب اجلليل )286/1(، خمترص خليل )ص: 15(.

وانظر يف مذهب الشافعية: روضة الطالبني )68/1(. وقال النووي يف املجموع )134/2(:   
»واتفقوا - يعني أصحاهبم- عىل أن الزجاج والقصب األملس وشبهها ال جيزئ«.

وانظر يف مذهب احلنابلة: كشاف القناع )69/1(، املغني )104/1(، املبدع )93/1(، رشح   
العمدة )159/1(.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ما قارب اليشء هل يعطى حكمه؟

q االستجامر هل هو رخصة، أو عزيمة؟ 

أو بمعنى آخر: 

فيقاس  أو ال  فيقترص عىل احلجارة،  q االستجامر هل هو عىل خالف األصل 
عليه غريه؟

عىل  القياس  يصح  أنه  فالصواب  القياس،  خالف  عىل  ثبت  بأنه  التسليم  وعىل 
ما ثبت خالًفا لألصل إذا كان معلاًل )1(.

وعىل القول بأنه رخصة: 

q هل النجاسة القريبة من حمل االستنجاء، يكفي فيها االستجامر باحلجارة؛ ألن 
ما قارب اليشء يعطى حكمه.

أو ال بد من غسلها باملاء؛ ألن الرخصة يف االستجامر باحلجارة قارصة عىل حمل 
االستنجاء، دون ما قرب منه؟

]م-647[ اختلف الفقهاء يف هذه املسألة:

انظر قواطع األدلة للسمعاين )119/1(.   )1(

فرع

يف تعني االستنجاء بالماء على من استنىج بالزجاج



موسوعة أحكام الطهارة 344

فقيل: إن كان حني استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت حملها، فإن 
املاء يتعني يف هذه احلالة، وإال فتكفيه احلجارة، وهذا مذهب املالكية)1(، والشافعية)2(.

ويف مذهب احلنابلة ثالثة أقوال فيام إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح:

فقيل: ال جيزئ مطلًقا، ويتعني املاء.

وقيل: جيزئ مطلًقا االستجامر باحلجارة.

وقيل: إن أزال شيًئا أجزأ، وإال تعني املاء)3(.

فإنه  املعتاد،  خمرجها  النجاسة  تعدت  ولو  جمزئ،  االستجامر  أن  يرى  من  وأما 
ليس بحاجة إىل هذا التفصيل، وهو الراجح، وسوف يأيت الكالم يف مسألة مستقلة: 
خالف الفقهاء فيام إذا جتاوزت النجاسة خمرجها املعتاد، يف بحث: متى يتعني املاء، 

فانظره إن شئت.

e e e

اخلريش )150/1(.   )1(
املجموع )134/2(.   )2(

انظر تصحيح الفروع )123/1(.   )3(



345طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

باملزيل، فلم يتعني  املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال  q االستنجاء عبادة معقولة 
احلجر. 

q النجاسة عني خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

فيقاس  أو ال  فيقترص عىل احلجارة،  q االستجامر هل هو عىل خالف األصل 
عليه غريه؟

عىل  القياس  يصح  أنه  فالصواب  القياس،  خالف  عىل  ثبت  بأنه  التسليم  وعىل 
ما ثبت خالًفا لألصل إذا كان معلاًل )1(.

وقيل: 

q كل مائع غري املاء ال يدفع النجاسة عن نفسه فال يدفعها عن غريه.

أو  جامًدا،  يكون  أن  يشرتط  هل  به  يستجمر  فيام  الفقهاء  اختلف  ]م-648[ 
جيزئ االستنجاء بكل رطب أو مائع غري املاء؟

انظر قواطع األدلة للسمعاين )119/1(.   )1(

الشرط السادس

يف اشرتاط أن يكون املستجمر به جامًدا
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فقيل: جيزئ كل مزيل للنجاسة سواء كان مائًعا أو جامًدا أو رطًبا، وهذا مذهب 
احلنفية، واختيار ابن تيمية)1(.

فال جيزئ  املاء  واملائع من غري  الرطب  أما  كان جامًدا،  ما  إال  وقيل: ال جيزئ 
االستنجاء به، وهو مذهب املالكية، والشافعية، واحلنابلة)2(.

q دليل احلنفية على إزالة االستجمار بكل مائع ورطب:

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة، قياًسا عىل إزالة النجاسة باملاء بناء 
عىل أن الطهارة باملاء معلولة بعلة كونه قالًعا لتلك النجاسة، واملائع قالع فهو حمصل 

ذلك املقصود فتحصل به الطهارة.

 وقيدوا املائع بكونه مزياًل ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ ألن 
اإلزالة إنام تكون بأن خيرج أجزاء النجاسة مع املزيل شيئا فشيًئا، وذلك إنام يتحقق 
فيام ينعرص بالعرص بخالف اخلل وماء الباقالء الذي مل يثخن فإنه مزيل، وكذا الريق، 

البحر الرائق )254/1(، حاشية ابن عابدين )337/1(، اهلداية رشح البداية )34/1(.  )1(
متى  النجاسة  أن  املسألة  هذه  يف  »الراجح   :)475/21( الفتاوى  جمموع  يف  تيمية  ابن  قال   
زالت بأي وجه كان زال حكمها؛ فإن احلكم إذا ثبت بعلة زال بزواهلا، لكن ال جيوز استعامل 
جيوز  ال  كام  األموال  فساد  من  ذلك  يف  ملا  حاجة؛  لغري  النجاسة  إزالة  يف  واألرشبة  األطعمة 

االستنجاء هبا«. اهـ
انظر يف مذهب املالكية: منح اجلليل )106/1(، حاشية الدسوقي )113/1(، التاج واإلكليل   )2(

)286/1(، مواهب اجلليل )287/1(، القوانني الفقهية )ص: 29(.
ويف مذهب الشافعية، قال يف املهذب )28/1(: »أما غري املاء من املائعات فال جيوز االستنجاء   

به؛ ألنه ينجس بمالقاة النجاسة فيزيد يف النجاسة«. اهـ
وانظر املجموع )132/2(، حتفة املحتاج )176/1(، دقائق املنهاج )ص: 33(، املنهج القويم   
)ص: 81(. وقال يف حلية العلامء )146/1(: »وجيوز االستنجاء باحلجر وما يقوم مقامه: وهو 

كل جامد طاهر منق. الخ فنص عىل اشرتاط اجلامد«.
 ،)92/1( املبدع   ،)111/1( اإلنصاف   ،)69/1( القناع  كشاف  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   

املحرر )10/1(، الكايف يف فقه أمحد )53/1(.
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وعىل هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القيء)1(، 
وكذا إذا حلس أصبعه من نجاسة هبا حتى ذهب األثر، أو رشب مخًرا ثم تردد ريقه يف 

فيه مراًرا طهر)2( حتى لو صىل صحت صالته)3(.

q دليل اجلمهور على اشرتاط الماء أو اجلامد:

باملاء)4(، كام جاءت أحاديث كثرية  قالوا: جاءت أحاديث كثرية يف االستنجاء 
إال  تزال  أهنا ال  كلها  النجاسات  قالوا: واألصل يف  باحلجارة)5(،  بجواز االستجامر 
باملاء، جاء االستجامر باألحجار عىل خالف األصل فقبلناه يف حمله، وال نتعداه لغريه، 
فال نزيل النجاسة باألحجار إذا كانت النجاسة عىل غري املخرج، وال نزيلها بامئع غري 
املاء لعدم الدليل، بل إن املائع غري املاء قد ينرش النجاسة أكثر؛ ألنه سوف يتنجس 

املائع بمجرد املالقاة، فيكون ما يصيب البدن منه يكون نجًسا، والنجس ال يطهر.

q والدليل على أن النجاسة ال تزال إال بالماء أدلة كثرية منها: 

قوله تعاىل: )ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]األنفال: 11[.

وجه االستدالل: 

قال النووي: ذكر اهلل سبحانه امتناًنا، فلو حصل -يعني التطهري- بغريه مل حيصل 
االمتنان)6(.

  الدليل الثاين:

)1480-222( ما رواه البخاري من طريق حييى بن سعيد، قال: 

هذا بناء عىل القول بنجاسة القيء، والصحيح طهارته، وسوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل يف أحكام   )1(
النجاسات بلغنا اهلل إياه بلطفه ورمحته. 

وهذا بناء عىل أن اخلمر نجسة، والصحيح أن نجاستها معنوية، وأن عينها طاهرة.   )2(
البحر الرائق )233/1( مع ترصف يسري.   )3(

ذكرت ما وقفت عليه منها يف باب االستنجاء باملاء.  )4(
ذكرت ما وقفت عليه منها يف باب االستجامر باحلجارة.  )5(

املجموع )143/1(.   )6(
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سمعت أنس بن مالك: قال جاء أعرايب، فبال يف طائفة املسجد، فزجره الناس، 
فنهاهم النبي ×، فلام قىض بوله أمر النبي × بذنوب من ماء، فأهريق عليه. ورواه 

مسلم)1(.

وجه االستدالل:

يف  لقوله  باملاء  أمر  األعرايب  بول  من  املسجد  تطهري  أراد  حني   × النبي  أن 
احلديث: )أمر النبي × بذنوب من ماء( فهذا األمر دال عىل اختصاص املاء بالتطهري.

  الدليل الثالث:

)1481-223( ما رواه البخاري من طريق هشام، قال: حدثتني فاطمة، 

عن أسامء قالت: جاءت امرأة النبي × فقالت: أرأيت إحدانا حتيض يف الثوب 
كيف تصنع؟ قال: حتته، ثم تقرصه باملاء، وتنضحه وتصيل فيه، ورواه مسلم)2(.

وجه االستدالل:

أن النبي × أرشد يف تطهري الثوب من دم احليض إىل املاء، ومل يرشد إىل غريه، 
فتعني املاء إلزالة النجاسة من دم احليض، لكونه منصوًصا عليه، وباقي النجاسات 

مقيسة عليه.

q وأجيب عن هذه األدلة:

بأن هذه األدلة تدل عىل أن املاء يزيل النجاسة، وهذا ال إشكال فيه، وهو حمل 
إمجاع، لكن ليس فيها داللة عىل أن النجاسة ال تزال إال باملاء .. وفرق بني املسألتني.

  الدليل الرابع:

إزالة  فكذلك  وجوده،  مع  باملاء  إال  تكون  ال  احلدث  طهارة  كانت  إذا  قالوا: 
النجاسة ال تكون إال باملاء.

صحيح البخاري )219(، ومسلم )284(.   )1(
صحيح البخاري )227(، مسلم )291(.   )2(
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وأجيب: بأن القياس عىل طهارة احلدث قياس مع الفارق.

أواًل : طهارة احلدث من باب فعل املأمور، وأما طهارة اخلبث فمن باب ترك 
املحضور.

بخالف  للحنفية،  خالًفا  الصحيح  عىل  النية  هلا  تشرتط  احلدث  طهارة  ثانًيا: 
طهارة اخلبث فهي من باب الرتوك ال تشرتط هلا النية كرتك الزنا واخلمر ونحوها.

املحدث  فبدن  املعنى،  معقولة  غري  حمضة  تعبدية  طهارة  احلدث  طهارة  ثالًثا: 
وعرقه وريقه طاهر، وأما طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية.

بأعضاء خمصوصة، ربام ليس هلا عالقة  الصغرى ختتص  رابًعا: طهارة احلدث 
باحلدث، فاحلدث: الذي هو البول والغائط موجب لغسل األعضاء األربعة الطاهرة، 

بينام طهارة اخلبث تتعلق بعني النجاسة أينام وجدت.

خامًسا: طهارة احلدث ال تسقط باجلهل والنسيان عىل الصحيح بخالف طهارة 
اخلبث.

q دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل:

  الدليل األول:

االستجامر ليس رخصة عىل خالف القياس فال نتعداه إىل غريه، بل يقال: إذا 
صح االستجامر باحلجارة صح إزالة النجاسة بأي مزيل قياًسا عليه.

  الدليل الثاين:

صح تطهري النعلني بالرتاب، وهو غري املاء، وليس يف حمل االستجامر، 

 )1482-224( فقد روى أمحد من طريق محاد بن سلمة، عن أيب نعامة، عن 
أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري، 

قال:  فلام انرصف  نعاهلم،  الناس  نعليه، فخلع  × صىل، فخلع  اهلل  أن رسول 
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مل خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول اهلل رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جربيل أتاين 
فأخربين أن هبام خبًثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى هبا 

خبًثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهام)1(.

]صحيح[)2(.

وصح تطهري ذيل املرأة بغري املاء، ويف غري حمل االستجامر أيًضا.

)1483-225( روى أمحد، قال: ثنا أبو كامل، ثنا زهري -يعني ابن معاوية- ثنا 
عبد اهلل بن عيسى، عن موسى بن عبد اهلل، قال: وكان رجل صدق، عن امرأة من بني 

عبد األشهل قالت: قلت: 

يا رسول اهلل إن لنا طريًقا إىل املسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بىل. قال: فهذه هبذه)3(.

]إسناده صحيح[)4(.

القياس،  خالف  عىل  باحلجارة  االستجامر  يف  النجاسة  إزالة  أن  دعوى  فسقط 
وأنه ال يتعدى فيها حملها، بل تزال النجاسة بأي مزيل كان.

  الدليل الرابع:

من النظر، قالوا: إن النجاسة عني خبيثة هلا طعم أو لون أو رائحة، واملطلوب 
زال حكمها وأصبح  مزيل  بأي  ورائحتها  فإذا ذهب طعمها ولوهنا  ذلك  إزالة كل 

املحل طاهًرا. وهذا هو القول الراجح، واهلل أعلم.

e e e

املسند )20/3، 92(.   )1(
انظر خترجيه  ح: )1499(.   )2(

املسند )435/6(.   )3(
انظر خترجيه )ص: 389( ح: 1498.    )4(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف العادات اإلباحة إال بدليل.

q االستجامر عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال باملزيل.

q االستجامر عني خبيثة متى زالت زال حكمها. 

]م-649[ وقع خالف بني الفقهاء يف حكم االستنجاء باحلمم، ومثله الرماد)1(.

فقيل: يكره االستنجاء به، وهو مذهب احلنفية، وقول يف مذهب املالكية)2(.

وقيل: ال جيزئ مطلًقا، اختاره العراقيون من الشافعية)3(.

قال النووي يف املجموع )135/2(: »احلممة: بضم احلاء، وفتح امليمني خمففتني: وهي الفحم،   )1(
وكذا قاله أصحابنا يف كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب احلديث«.

وقال اخلطايب: احلمم الفحم، وما أحرق من اخلشب والعظام ونحوها.  
وقال البغوي: »املراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فال يقلع النجاسة«. اهـ   

انظر يف مذهب احلنفية: نور اإليضاح )ص: 16(، حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح )ص:   )2(
33(، مراقي الفالح )ص: 20(، حاشية ابن عابدين )341/1(. 

باحلممة«.  االستنجاء  »ويكره   :)17 )ص:  الكايف  يف  الرب  عبد  ابن  قال  املالكية،  مذهب  ويف   
وانظر مواهب اجلليل )288/1(.

قال النووي يف املجموع )134/2(: »وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه ال جيزئ«. وانظر املهذب   )3(
.)28/1(

الشرط السابع

أال يكون املستجمر به ُحَمَمة
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مل  يتفتت  رخًوا  كان  وإن  به،  االستنجاء  أجزأ  يتفتت  ال  صلًبا  كان  إن  وقيل: 
جيزئ، اختاره اخلرسانيون من الشافعية)1(.

وقيل: جيزئ االستنجاء باحلممة، وهو قول يف مذهب املالكية)2(.

q دليل من قال: بالكراهة أو املنع:

ثنا  احلميص،  رشيح  بن  حيوة  حدثنا  قال:  داود،  أبو  رواه  ما   )226-1484( 
ابن عياش، عن حييى بن أيب عمرو السيباين، عن عبد اهلل بن الديلمي، 

عن عبد اهلل بن مسعود، قال: قدم وفد اجلن عىل رسول اهلل × فقالوا: يا حممد 
انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو محمة؛ فإن اهلل تعاىل جعل لنا فيها رزًقا. قال: 

فنهى النبي × عن ذلك)3(.

العظم  إال  فيه  وليس  مسلم  يف  مسعود  ابن  فحديث  شاذة،  احلممة  ]ذكر 

فيه -أي يف  الشافعي  اختلف نص  اخلرسانيون:  »وقال  املجموع )134/2(:  النووي يف  قال   )1(
ال  صلًبا  كان  فإن  حالتني:  عىل  أنه  منهام  الصحيح  طريقان:  وفيه  قالوا:  بالفحم-  االستنجاء 
يتفتت أجزأ االستنجاء به، وإن كان رخًوا يتفتت مل جيزئ. وقيل: فيه قوالن مطلًقا«. اهـ وانظر 

روضة الطالبني )68/1(، مغني املحتاج )43/1(.
قال يف مواهب اجلليل )288/1(: »مل يذكر املصنف محمة، وتقدم ذكرها يف كالم ابن احلاجب.   )2(
عدم  فيها  األصح  املصنف:  فقال  احلممة  وأما  قال:  ثم  الفحم،  احلمم:  التوضيح:  يف  وقال 
اجلواز. وقال التلمساين: إن ظاهر املذهب اجلواز، والنقل يؤيده، قال أشهب يف العتبية: سئل 
مالك عن االستنجاء بالعظم واحلممة؟ قال: ما سمعت فيها هنًيا، وال أرى هبا بأًسا يف علمي. 
النجاسة  التوضيح: قيل: وإنام منعت احلممة؛ ألهنا تسود املحل، وال تزيل  انتهى، ثم قال يف 
انتهى. قلت )القائل احلطاب(: ما ذكره عن التلمساين هو يف رشح اجلالب له، وأصله لصاحب 
الطراز، ونصه: »أما الفحم فظاهر املذهب جوازه، وقد تردد فيه قول مالك. قال ابن حبيب: 
استخف مالك ما سوى الروث والعظم، وقد كرهه مجاعة ملا فيه من التسخيم انتهى. وقال يف 
اإلكامل: املشهور عن مالك النهي عن االستنجاء باحلممة. قال يف كتاب الطهارة: فقد رجح كل 
واحد من القولني، فينبغي أن يكون يف ذلك خالف، وقد جزم يف الشامل باجلواز، واهلل تعاىل 

أعلم«. انتهى نقاًل من مواهب اجلليل.
سنن أيب داود )39(.   )3(
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والروثة[ )1(.

يف إسناده إسامعيل بن عياش، وهو وإن كانت روايته عن أهل بلده ال بأس هبا، إال أن حديث   )1(
ابن مسعود يف صحيح مسلم ومل يذكر احلممة، مما يدل عىل أن ذكرها ليس حمفوًظا، وجاء ذكر 
النهي عن طعام اجلن وطعام دواهبم يف حديث أيب هريرة، فلم يذكر إال العظم والروثة، هلذا 

أرى أن ذكر احلممة ليس حمفوًظا. 
فقد  عنعن،  وقد  مدلس،  أنه  إال  الوليد،  بن  بقية  فيه  تابعه  عياش،  بن  إسامعيل  فيه  توبع  وقد   
األوزاعي، عن  بقية، عن  رقم 872 من طريق  الشاميني )37/2(  مسند  الطرباين يف  أخرجه 
حييى بن أيب عمرو السيباين به. فخرج إسامعيل بن عياش من عهدته. ومع ذلك يبقى اخلوف 

من الشذوذ وارًدا.
قال الدارقطني يف سننه )56/1(: إسناد شامي ليس بثابت. والذي يظهر أنه حلظ فيه الشذوذ،   
وإال فإسناد أيب داود رجاله كلهم ثقات إال إسامعيل بن عياش، وهو صدوق يف ما روى عن 

أهل الشام، وقد توبع، واهلل أعلم.
]ختريج احلديث[.  

السنن  يف  البيهقي  أخرجه  داود  أيب  طريق  ومن  الباب،  إسناد  يف  كام  داود  أبو  رواه  احلديث   
)109/1(، والبغوي )180( من طريق حيوة بن رشيح.

ورواه الدارقطني )56/1( من طريق هشام بن عامر، كالمها عن إسامعيل بن عياش به.  
ورواه الطرباين يف مسند الشاميني من طريق بقية، عن األوزاعي، عن حييى بن أيب عمرو السيباين   

به. وسبق اإلشارة إليها.
كام جاء حديث ابن مسعود من طريق آخر، فقد أخرجه أمحد )457/1( عن عتاب وعيل بن   
إسحاق، عن عبد اهلل، أخربنا موسى بن عيل بن رباح، قال: سمعت أيب يقول: عن ابن مسعود 
أن رسول اهلل × أتاه ليلة اجلن، ومعه عظم حائل، وبعرة، وفحمة، فقال: ال تسنجني بيشء من 

هذا إذا خرجت إىل اخلالء.
حدثني  وهب،  ابن  طريق  من   )109/1( السنن  يف  والبيهقي   ،)56/1( الدارقطني  ورواه   

موسى بن عيل بن رباح به. واهلل أعلم.
هو  وإنام  هليعة،  ابن  هو  اهلل:  عبد  أن  فاعتقد   )346/1( التنقيح  يف  اهلادي  عبد  ابن  ووهم    
وعيل  عتاب  لكن  هليعة،  ابن  عنه  روى  قد  كان  وإن  رباح  بن  عيل  بن  وموسى  املبارك،   ابن 

ابن إسحاق إنام رويا عن عبد اهلل بن املبارك، كام يف هتذيب املزي، واهلل أعلم.
يثبت سامعه من  الدارقطني: ال  فيه  قال  رباح  بن  ُعيل  أن  إال  ثقات  كلهم  أمحد  إسناد  ورجال    
ابن مسعود، وال يصح.                    =
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  الدليل الثاين:

)1485-227( ما رواه البزار، من طريق أيب األسود، قال: أخربنا ابن هليعة، 
عن ابن املغرية -يعني عبيد اهلل- عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، 

أن   × اهلل  رسول  هنى  قال:  عنه  اهلل  ريض  جزء  بن  احلارث  بن  اهلل  عبد  عن 
يستنجي أحد بعظم أو روثة أو محمة)1(.

]ضعيف[ )2(.

  الدليل الثالث:

من النظر: قالوا: إن احلممة إن كانت صلبة فقد تسود اجلسم، وإن كانت تتفتت 
فال حيصل منها اإلنقاء املطلوب.

q دليل من قال جيزئ االستنجاء باحلممة:

  الدليل األول: 

مل يثبت هني عن االستنجاء باحلممة، واألصل اجلواز، فقد نقل عن مالك أنه 
قال: ما سمعت فيها هنًيا)3(.

وحاول ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي )109/1( أن يدفع كالم الدارقطني، فقال: »إن مسلاًم   =
أنكر يف ثبوت االتصال اشرتاط السامع، وادعى اتفاق أهل العلم عىل أنه يكفي إمكان اللقاء 
والسامع، وعيل هذا ولد سنة مخس عرشة كذا ذكره أبو سعيد بن يونس، فسامعه من ابن مسعود 

ممكن بال شك؛ ألن ابن مسعود تويف سنة 32، وقيل: سنة 33 من اهلجرة«. اهـ
فقوله:  يصح،  وال  سامعه  يثبت  ال  قال:  حيث  السامع،  بعدم  اجلزم  الدارقطني  كالم  قلت:   
وال يصح دليل عىل أنه علم أنه مل يسمع منه، وال كل من أمكن لقيه جزم بسامعه، فإذا علمنا بأن 

الراوي مل يسمع، فالعلم بعدم السامع، كالعلم بالسامع، لكن عدم العلم هو الذي فيه نقاش.
مسند البزار املسمى بالبحر الزخار )3783(.   )1(

وفيه  لفظه،  وهذا  والبزار،  الكبري  الطرباين يف  رواه  الزوائد )209/2(:  جممع  اهليثمي يف  قال   )2( 
ابن هليعة، وهو ضعيف. 

مواهب اجلليل )288/1(.   )3(
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  الدليل الثاين:

إىل  الفقهاء  من  كثري  ذهب  فقد  املنع،  يف  دلياًل  يكفي  ال  هذا  تتفتت  قد  كوهنا 
االستنجاء بالرمل، وهو أكثر نعومة من الفحم إذا تتفتت، ومع ذلك فالرمل ينقي، 
وكوهنا قد تسود اجلسم، فإهنا عني طاهرة ال تنجس البدن حتى يتقى هذا، وقد حيتاج 
إىل االستنجاء هبا، ويكفي أن الكالم هذا ال يصح أن يكون دلياًل رشعًيا يف املنع من 

االستنجاء هبا.

q الراجح: 

إن ثبت النهي عن االستنجاء باحلممة قلت به، وإن كان النهي غري حمفوظ، وهو 
الظاهر، فاألصل اجلواز، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q  كل ما يؤدي إىل إضاعة املال سوى املاء واحلجارة يف االستنجاء فاملسلم منهي 
عنه. 

q كل حمرتم غري املاء سواء كان لرشفه، أو لكونه مطعوًما أو لتعلق حق الغري به 
ال جيوز االستنجاء به.

الكراهة  أو  التحريم  عىل  هو  وهل  الرشعية،  بالكتب  يستنجي  ال  ]م-650[ 
خالف؟ 

فقيل: يكره، وجيزئ، وهو مذهب احلنفية)1(.

وقيل: حيرم وجيزئ، وهو مذهب املالكية)2(.

حاشية ابن عابدين )340/1(، نور اإليضاح )ص: 16(.   )1(
قال العدوي يف حاشيته عىل اخلريش )151/1(: »أما املحرتم من مطعوم، ومكتوب، وذهب،   )2(
وفضة حيرم عليه -يعني االستنجاء هبا- سواء أراد االقتصار عليه أم ال؟ ولكن إذا أنقى جيزئ«. 
اهـ وانظر مواهب اجلليل )286/1(، التاج واإلكليل )286/1(، خمترص خليل )ص: 15(، 

التمهيد )347/1(.

الشرط الثامن

أن يكون املستجمر به غري محرتم
املبحث األول

االستنجاء بالكتب الشرعية
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وقيل: حيرم وال جيزئ، وهو أصح الوجهني يف مذهب الشافعية، واحلنابلة)1(.

q تعليل الكراهة أو املنع:

قالوا: إن الكتب الرشعية جيب احرتامها، ملا فيه من علم حمرتم، واالستنجاء هبا 
إهانة، وهذا منهي عنه.

وألن الكتب الرشعية تعترب من املال، فهي هلا قيمة رشًعا، واالستنجاء هبا إفساد 
هلذا املال، وإفساد األموال منهي عنه.

وألن الكتب الرشعية ال ختلو من أسامء اهلل سبحانه وتعاىل ومن أحاديث رشيفة 
جيب توقريها، وال جيوز إهانتها.

وقياًسا عىل النهي عن االستنجاء بالعظم والروث؛ ألنه طعام إخواننا من اجلن 
العلوم  من  األرواح  زاد  فكذلك  عنه،  منهًيا  األبدان  زاد  كان  فإذا  دواهبم،  وطعام 

الرشعية.

والكراهة التي عند احلنفية ال يبعد أن تكون كراهة حتريم، ال كراهة تنزيه.

q تعليل من قال: إن استنىج بها، فأنقى أجزأ:

قالوا: إن النجاسة قد زالت، فال يمكن أن نحكم للمحل بالنجاسة وقد زالت 
عني النجاسة، والتحريم والصحة غري متالزمني، خاصة أن النهي عن االستنجاء هبا 
ملعنى آخر وهو احرتام ما فيها، فكام نصحح الصالة يف األرض املغصوبة، والصالة 
يف الثوب املرسوق؛ ألن النهي ليس عائًدا للصالة، وإنام لوصف الغصب والرسقة، 

حيرم  التي  املحرتمة  األشياء  من   :)137/2( املجموع  يف  النووي  قال  الشافعية،  مذهب  يف   )1(
االستنجاء هبا الكتب التي فيها يشء من علوم الرشع، فإن استنجى بيشء عامًلا أثم. ويف سقوط 
 ،79 القويم )ص:  املنهج  الوسيط )306/1(،  وانظر  جيزئه.  ال  الصحيح  الوجهان:  الفرض 

80(، رشح زبد ابن رسالن )ص: 55(، روضة الطالبني )68/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: املغني )105/1(، اإلنصاف )110/1، 111(، املبدع )93/1(،   

املحرر )10/1(.
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وهذا ال خيتص بالصالة، فكذلك االستنجاء بالكتب الرشعية، واهلل أعلم.

q تعليل من قال: ال جيزئ:

  الدليل األول:

أن االستجامر بغري املاء رخصة؛ ألن األصل أن االستنجاء يكون باملاء وحده، 
والرخصة ال تستباح بمعصية.

  الدليل الثاين:

أن هذا خمالف ألمر اهلل ورسوله، والنهي يقتيض فساد املنهي عنه، فإذا صححنا 
الفعل املحرم نكون بذلك قد رتبنا عىل الفعل املحرم أثًرا صحيًحا، وهذا فيه مضادة 
هلل ولرسوله ×، وألن تصحيح الفعل املحرم فيه تشجيع عىل فعله، بخالف ما إذا 

جعل لغًوا، فهذا حيمله عىل تركه.

)1486-228( وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن 
حممد، قال 

فهو  أمرنا  عليه  ليس  عماًل  عمل  من  قال:   × اهلل  رسول  أن  عائشة  أخربتني 
رد)1(. 

وقد سبق أن نقلنا كالم ابن القيم يف رشحه لقوله: فهو رد. وأن الرد: َفْعل بمعنى 
املفعول، أي فهو مردود، ومعلوم أن املردود هو الباطل بعينه، بل كونه رًدا أبلغ من 
كونه باطاًل، إذ الباطل قد يقال ملا ال نفع فيه أو منفعته قليلة جًدا، وقد يقال ملا ينتفع به 
ثم يبطل نفعه، وأما املردود فهو الذي مل جيعله شيًئا ومل يرتتب عليه مقصوده أصاًل )2(.

q الراجح من اخلالف:

وإذا  الراجح،  القول  هو  الرشعية  بالكتب  االستجامر  بتحريم  القول  أن  أرى 

صحيح مسلم )1718(.  )1(
هتذيب السنن )99/3(.  )2(
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خالف فعليه التوبة وعدم العود إىل هذا الفعل، مع اإلجزاء، وقوهلم: إن االستنجاء 
وال  مقدمتها  يف  ال  مسلم  غري  باملعصية  تستباح  ال  والرخصة  رخصة،  املاء  بغري 
أن  الصحيح  فنقول:  رخصة،  االستجامر  إن  قوهلم:  وهو  املقدمة:  أما  نتيجتها،  يف 
االستجامر ليس برخصة، وأن النجاسة إذا زالت بأي مزيل زال حكمها، وقد ناقشنا 
هذا يف مسألة مستقلة، وقدمت أدلة كثرية عىل إزالة النجاسة بغري املاء، فإذا مل تصح 
النتيجة،  املقدمة صحيحة فال نسلم  النتيجة، وعىل فرض أن تكون  املقدمة مل تسلم 
وأن الرخصة ال تستباح بمعصية، بل الرخصة إذا حصل سببها أبيحت، ففي املسح 
عىل اخلفني يمسح املسافر مطلًقا سواء كان املسافر يف سفر طاعة أم معصية، وكذلك 
يقرص الصالة ويفطر يف رمضان؛ ألن النصوص مطلقة غري مقيدة، وال يقيد النص 
الرشعي إال نص مثله، وقد ناقشت هذه املسألة بيشء من التفصيل يف كتايب املسح عىل 

احلائل، فلرياجعه من شاء، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل حمرتم غري املاء سواء كان لرشفه، أو لكونه مطعوًما، أو لتعلق حق الغري 
به، ال جيوز االستنجاء به.

q النهي عن االستنجاء بام هو طعام للجن ودواهبم تنبيه عىل ما هو أعىل منه من 
النهي عن االستنجاء بطعام اآلدمي ودوابه.

]م-651[ ذهب األئمة األربعة إىل حتريم االستنجاء بالطعام.

وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل اإلنقاء عند احلنفية واملالكية.

وقيل: ال جيزئ، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة)1(.

الفالح )ص: 20( قال: »ويكره االستنجاء بعظم وطعام آلدمي...  الكراهة يف مراقي  أطلق   )1(
حترياًم  »وكره   )339/1( املختار  الدر  يف  املوجود  فإن  كاجلمهور،  حتريم  كراهة  ولعلها  الخ. 

بعظم وطعام وروث ..« إلخ. وقال يف البحر الرائق )255/1(: »والظاهر أهنا كراهة حتريم«.
وقال ابن عبد الرب من املالكية يف كتابه الكايف )ص: 17(: »وما جيوز أكله ال جيوز االستنجاء   
التاج   ،)286/1( اجلليل  مواهب   ،)151/1( اخلريش  عىل  العدوي  حاشية  وانظر  اهـ  به«. 

واإلكليل )286/1(، خمترص خليل )ص: 15(.
وال  خبز  وال  بعظم  االستنجاء  جيوز  »ال   :)135/2( املجموع  يف  قال  الشافعية:  مذهب  ويف   
غريمها من املطعوم، فإن خالف واستنجى به عىص، وال جيزئه هكذا نص عليه الشافعي، وقطع 
به اجلمهور ..... وإذا مل جيزئه املعطوم كفاه بعده احلجر إن مل ينرش النجاسة«. اهـ وانظر إعانة 

الطالبني )108/1(، اإلقناع للرشبيني )54/1(، رشح زبد بن رسالن )ص:55(.
اإلنصاف   ،)104/1( املغني   ،)69  ،67/1( القناع  كشاف  انظر:  احلنابلة  مذهب  ويف   

)110/1، 111(، املبدع )93/1(، املحرر )10/1(.

املبحث الثاني

أال يكون املستنىج به مطعوًما
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ومثل طعام اآلدمي طعام البهيمة فال يستنجي به)1(.

q دليل املنع من االستنجاء بالطعام:

  الدليل األول: 

)1487-229( ما رواه مسلم، قال: حدثنا حممد بن املثنى، حدثنا عبد األعىل، 
عن داود، عن عامر قال: 

سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهلل × ليلة اجلن، قال: فقال 
× ليلة  أنا سألت ابن مسعود، فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول اهلل  علقمة: 
اجلن؟ قال: ال، ولكنا كنا مع رسول اهلل × ذات ليلة، ففقدناه، فالتمسناه يف األودية 
والشعاب، فقلنا: استطري أو اغتيل. قال: فبتنا برش ليلة بات هبا قوم، فلام أصبحنا إذا 
هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول اهلل فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا 
القرآن  أتاين داعي اجلن، فذهبت معه، فقرأت عليهم  ليلة بات هبا قوم، فقال:  برش 
قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 
فقال  لدوابكم.  علف  بعرة  وكل  حلاًم،  يكون  ما  أوفر  أيديكم  يف  يقع  عليه  اهلل  اسم 

رسول اهلل ×: فال تستنجوا هبام؛ فإهنام طعام إخوانكم)2(.

وجه االستدالل:

إذا هنى الشارع عن االستنجاء بالعظم والروث؛ ألنه طعام اجلن وطعام دواهبم، 
فالنهي عن طعام اإلنس وطعام دواهبم من باب أوىل.

  الدليل الثاين:

أن االستنجاء بالطعام مناف لشكر النعمة وتعظيمها، وعدم امتهاهنا، وقد ينتفع 

نص عىل طعام البهيمة احلنفية يف نور اإليضاح )ص: 16(، حاشية ابن عابدين )339/1(.  )1(
اإلنصاف   ،)93/1( املبدع   ،)24/1( السبيل  ومنار   ،)6 )ص:  الطالب  دليل  احلنابلة  ومن   

)110/1(، كشاف القناع )69/1(. 
مسلم )450(.   )2(
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هبا حيوان أو طري أو غريمها من دواب األرض، وعىل هذا ما يفعله بعض الناس من 
وضع بقايا الطعام مع حفائظ األطفال املتنجسة، ودفعها عىل عامل النظافة واختالطها 

هبا من املنكر الذي جيب االبتعاد عنه شكًرا لنعمة اهلل، وحرًصا عىل املحافظ عليها.

وأما أدلة اخلالف هل جيزئ فيام لو خالف واستنجى بطعام وأنقى املحل فانظره 
يف املسألة التي قبل هذه، وهي االستنجاء بالكتب الرشعية؛ فإن األدلة فيها واحدة، 

بجامع أن كال منهام حمرتم رشًعا.

والراجح يف هذه املسألة هو ما رجحته يف املسألة التي قبل هذه، من صحته مع 
اإلثم، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل حمرتم غري املاء سواء كان لرشفه، أو لكونه مطعوًما أو لتعلق حق الغري به 
ال جيوز االستنجاء به.

q هل املعدوم رشًعا كاملعدوم حًسا؟ 

q هل النهي يقتيض فساد املنهي عنه؟ 

q النهي عن اليشء ملعنى يف غريه هل يقتيض فساده.

q حتريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر عىل صحة الطهارة، وهي 
خطاب وضعي.

املباح ويراد به غري  املباح يف مقابلة املحرم، وتارة يطلق  تارة يطلق  ]م-652[ 
اململوك، وهو املقصود به هنا. 

فاجلمهور عىل صحة االستنجاء باملغصوب)1(. 

البناية رشح اهلداية )759/1(، حاشية ابن عابدين )341/1(، التمهيد يف ختريج الفروع عىل   )1(
عىل  البجريمي  حاشية   ،)49/1( املطالب  أسنى  عىل  الرميل  حاشية   ،)294 )ص:  األصول 

اخلطيب )184/1(. 

املبحث الثالث

أن يكون املستنىج به مباًحا
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واختار احلنابلة بأنه ال يصح االستجامر بيشء مغصوب كورق وحجر ونحوها، 
قال املرداوي: وهو من املفرادت)1(.

q دليل اشرتاط اإلباحة:

  الدليل األول: 

قالوا: إن االستجامر رخصة، والرخص ال تسباح بمحرم.

واليشء املغصوب كسبه حمرم باالتفاق، 

)1488-230( فقد روى البخاري من طريق أيوب، عن حممد، عن ابن أيب بكرة،

قال حممد: وأحسبه  فإن دماءكم وأموالكم،  قال:   × النبي  بكرة ذكر  عن أيب 
قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، أال ليبلغ الشاهد 

منكم الغائب)2(.

  الدليل الثاين: 

أثًرا صحيًحا،  املحرم  الفعل  رتبنا عىل  فقد  باملغصوب  إذا صححنا االستجامء 
وهذا فيه مضادة هلل ولرسوله ×. 

)1489-231( وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن 
حممد قال: 

أخربتني عائشة أن رسول اهلل × قال: من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد)3(.

قال يف اإلنصاف )109/1( »ظاهر كالم املصنف جواز االستجامر باملغصوب ونحوه، وهو   )1(
قول يف الرعاية، ورواية خمرجة.

واختار الشيخ تقي الدين يف قواعده عىل الصحيح من املذهب ـ وعليه األصحاب- اشرتاط   
القناع  كشاف   ،)160/1( العمدة  رشح  وانظر  اهـ  املفردات«.  من  وهو  به،  املستجمر  إباحة 

 .)69/1(
البخاري )105(، ومسلم )1679(.   )2(

صحيح مسلم )1718(.   )3(
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ومعنى رد: أي مردود عليه، والوضوء باملاء املغصوب خالف أمر اهلل ورسوله ×.

قال ابن حزم رمحه اهلل: »من توضأ بامء مغصوب، أو أخذ بغري حق، أو اغتسل 
به، أو من إناء كذلك، فال خالف بني أحد من أهل اإلسالم أن استعامله ذلك املاء 
وذلك اإلناء يف غسله ووضوئه حرام، وبرضورة يدري كل ذي حس سليم أن احلرام 
املنهي عنه هو غري الواجب املفرتض عمله، فإذ ال شك يف هذا فلم يتوضأ الوضوء 
الذي أمره اهلل تعاىل به، والذي ال جتزئ الصالة إال به، بل هو وضوء حمرم، هو فيه 
عاص هلل تعاىل، وكذلك الغسل، والصالة بغري الوضوء الذي أمر اهلل تعاىل به وبغري 
املخالفني  فيه. ونسأل  إشكال  أمر ال  به ال جتزئ، وهذا  تعاىل  اهلل  أمر  الذي  الغسل 
أيام،  صيام  عليه  من  أو  غريه،  مال  فأطعمهم  مساكني،  إطعام  كفارة  عليه  عمن  لنا 
فصام أيام الفطر والنحر والترشيق، ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غريه، أجيزيه ذلك 
مما افرتض اهلل تعاىل عليه؟ فمن قوهلم: ال. فيقال هلم: فمن أين منعتم هذا وأجزتم 
عمل  عليه  مفرتض  هؤالء  وكل  مغصوب؟  وإناء  مغصوب  بامء  والغسل  الوضوء 
موصوف يف مال نفسه، حمرم عليه ذلك من مال غريه بإقراركم سواء بسواء. وهذا ال 
سبيل هلم إىل االنفكاك منه. وليس هذا قياًسا، بل هو حكم واحد داخل حتت حتريم 
األموال، وحتت العمل بخالف أمر اهلل تعاىل وقد قال رسول اهلل ×: من عمل عمال 
ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل هؤالء عمل عمال ليس عليه أمر اهلل تعاىل وأمر رسول 

اهلل × فهو مردود بحكم النبي ×«)1(.

q وجياب عن كالم ابن حزم: 

ُتُلِقَي كان  فتلقي اجللب منهي عنه، وإذا  التحريم والصحة غري متالزمني،  أن 
البيع؛  فرع عن صحة  اخليار  فثبوت  السوق،  أتى  إذا  اخليار  وللبائع  البيع صحيًحا، 

وألن النهي ليس بسبب الطهارة، وإنام عائد إىل أمر خارج، وهو الغصب.

املحىل )207/1، 208(.   )1(
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الصيام  عائد يف  النهي  أن  ذلك  فال يصح،  الفطر  أيام  القياس عىل صيام  وأما 
إىل ذات العبادة، فال يصح صومه فيها، بخالف االستجامر باملغصوب، فالنهي ليس 

عائًدا إىل الطهارة، وإنام هو إىل أمر خارج، وهو الغصب. 

وأما القياس عىل ما إذا وجب عليه طعام فأطعم املساكني طعام غريه، فإن كان 
الطعام قد ترصف فيه املساكني فيصح إطعامه هلم، ويستقر عليه الضامن، وال فائدة 
من القول بأنه ال يصح إطعامه إياهم مع القول بجوب ضامنه؛ ألنه بضامنه ما دفع قد 
ملك هذا الطعام، فصح إخراجه إياه، وأما اإلعتاق فال يملكه، وال يكون العبد حًرا، 
فعتقه إياه كعدمه؛ ألنه مل يصادف ملًكا، فالعبد باق عىل ملك صاحبه، وتبقى ذمته 

مطالبة باإلعتاق، واهلل أعلم.

وانظر بقية األقوال وأدلتها ومناقشتها يف باب املياه، يف الوضوء باملاء املحرم. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q حرمة احليوان بمنع إيالمه، ال بمنع ابتذاله بخالف املطعوم.

q تنجس بدن احليوان يف مقابلة منفعة اآلدمي ال يوجد ما يمنع منها مع احلاجة.

وقيل:

q النهي عن األدنى يتضمن النهي عن األعىل. 

االستنجاء  عن  النهي  عىل  تنبيه  اجلن  دواب  بطعام  االستنجاء  عن  النهي   q
بحيوان اآلدمي من باب أوىل؛ ألنه أشد حرمة. 

كالذنب  باحليوان  متصل  بيشء  االستنجاء  يف  الفقهاء  اختلف  ]م-653[ 
والصوف واألذن ونحوها:

فقيل: يكره االستجامر بيشء متصل بحيوان، وهو مذهب املالكية)1(.

الرشح الكبري )113/1(، مواهب اجلليل )290/1(.   )1(

املبحث الرابع

أال يكون املستنىج به حيواًنا
الفرع األول

االستنجاء بيشء من احليوان متصاًل به
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مذهب  من  واملشهور  الشافعية)1(،  أكثر  وعليه  هبا،  االستنجاء  جيوز  ال  وقيل: 
احلنابلة)2(.

من  والشايش  املاوردي  واختاره  باحليوان،  اتصل  بام  االستجامر  يصح  وقيل: 
الشافعية)3(، واألزجي من احلنابلة)4(.

q دليل من حرم االستنجاء بما هو متصل حبيوان:

  الدليل األول:

قالوا: إن احليوان حمرتم فأشبه االستنجاء بالطعام.

  الدليل الثاين:

القياس عىل النهي عن االستنجاء بعلف الدواب، فإذا كان قد هني عن االستنجاء 
بعلف الدواب، فاالستنجاء هبا أوىل بالنهي.

q دليل من قال: باجلواز:

  الدليل األول:

قالوا: األصل اجلواز، ومن منع كلف الدليل، وقد هني عن االستنجاء بالروث 
والعظام، ومل يأت هني عن االستنجاء باحليوان. 

قال النووي يف املجموع )138/2(: الصحيح عند األصحاب حتريم االستنجاء بأجزاء احليوان   )1(
يف حال اتصاله، كالذنب واألذن، والعقب والصوف والوبر والشعر وغريها. إلخ كالمه. وانظر 
أسنى املطالب )51/1(، حاشيتي قليويب وعمرية )48/1(، ومغني املحتاج )43/1(، املنهج 
القويم )ص: 80(، وأما احلنفية فلم أجد أحًدا نص عىل هذه املسألة، وقد نقلها ابن عابدين عن 

الشافعية وأقرها، انظر حاشية ابن عابدين )340/1(. 
رشح العمدة )160/1(، الكايف يف فقه أمحد )53/1(، املغني )105/1(، مطالب أويل النهي   )2(

)76/1(، اإلنصاف )111/1(. 
املجموع )138/2(.   )3(

اإلنصاف )111/1(.   )4(
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  الدليل الثاين:

قالوا: إن حرمة احليوان بمنع إيالمه، ال منع ابتذاله بخالف املطعوم.

  الدليل الثالث:

إذا صححنا االستنجاء بالشعر والصوف إذا جز من احليوان، صح االستنجاء 
هبام ومها عىل احليوان، غاية ما هنالك أن احليوان قد تنجس، وتنجس بدن احليوان يف 

مقابلة منفعة اآلدمي ال يمنع منها.

q دليل من قال: يكره االستنجاء باحليوان:

حاجة  بال  وتنجيسه  الطاهر،  احليوان  لبدن  تنجيًسا  به  االستنجاء  يف  إن  قال: 
مكروه.

q الراجح: 

إليه اإلنسان كام لو مل جيد بقربه إال ذيل حيوان  به إذا احتاج  جواز االستنجاء 
طاهر، لكن مع احلاجة قد يتجه القول بأنه خالف األوىل، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q االستنجاء عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة، ال باملزيل. 

q النجاسة عني خبيثة، متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

الكالم يف االستنجاء باجللد يرجع إىل مسألتني سبق بحثهام: 

األوىل: اشرتاط طهارة املستنجى به، وقوله يف الروث إهنا ركس. 

وعليه جاء التفريق بني املدبوغ وغريه عىل القول بأن الدباغ يطهر.

وأما عىل القول بأن الدباغ ال يطهر نجس العني، فهل منع االستجامر بالنجس 
مطلًقا، أو أن املنع خاص بالنجاسة التي تتعدى؟ 

املسألة الثانية: هل تشرتط احلجارة يف االستجامر، أو جيوز االستجامر بكل مطهر 
منق، ولو كان من غري احلجارة؟

]م-654[ إذا علم ذلك أقول: اختلف الفقهاء يف االستنجاء باجللد.

فقيل: جيوز باجللد املدبوغ دون غريه، وهو املشهور من مذهب الشافعية)1(.

قال يف األم )22/1(: »فأما اجللد املدبوغ فنظيف طاهر فال بأس أن يستنجي به«.اهـ وقال يف   )1(
املجموع )139/2(: أصحها عند األصحاب جيوز باملدبوغ دون غريه، وهو نصه يف األم. اهـ 
وانظر أسنى املطالب )50/1(، رشح البهجة )125/1(، حاشيتي قليويب وعمرية )49/1(، 

مغني املحتاج )44/1(.

الفرع الثاني 

االستنجاء جبلد احليوان املنفصل
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مذهب  يف  قول  وهو  مدبوغ،  غري  أو  كان  مدبوًغا  مطلًقا  باجللد  جيوز  وقيل: 
الشافعية)1(، وقول يف مذهب احلنابلة)2(.

وقيل: ال جيوز مطلًقا، وهو قول يف مذهب الشافعية)3(.

وقيل: ال جيوز إن كان مذكى، وهو قول يف مذهب احلنابلة)4(.

وقيل: ال جيوز إن كان مدبوًغا)5(.

q وجه من قال: جيوز باجللد إن كان مدبوًغا:

قال: بالدباغ خرج اجللد من كونه من اللحوم إىل كونه من الثياب، واالستنجاء 
بالثياب جائز.

أشبه  منق  بجلد طاهر  فيكون االستنجاء  الراجح،  له عىل  الدباغ مطهر  إن  ثم 
االستنجاء باخلزف.

q وجه من قال: ال يستنىج به إن كان غري مدبوغ:

إن كان من ميتة فامنع االستنجاء به هو النجاسة، واالستنجاء بالنجس عنده ال 
جيوز، وقد ناقشت هذه املسألة يف مبحث مستقل، وهو اشرتاط طهارة ما يستنجى به، 

فلرياجع.

وإن كان من حيوان مذكى فإنه رطب، فينرش النجاسة، وال يزيلها، وقد ذكرنا 
يف مبحث مستقل هل يشرتط أن يكون جامًدا، واجلمهور عىل اشرتاطه، والصحيح 

خالفه.

املجموع )139/2(.   )1(
اإلنصاف )112/1(.   )2(
املجموع )139/2(.   )3(

الفروع )123/1(، اإلنصاف )112/1(.   )4(
انظر املراجع السابقة.   )5(
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q دليل من قال: يشرتط أن يكون مذكى:

من اشرتط أن يكون مذكى حتى خيرج من كون اجللد نجًسا؛ ألن النجس عنده 
ال يطهر، والصحيح أن النجس إن كان منقًيا جاز االستجامر به، إال العظم والروث.

q دليل من قال باجلواز مطلًقا:

قال: إن املقصود هو اإلنقاء، فإذا أنقى اجللد وطهر املحل حكمنا بطهارة املحل، 
سواء كان اجللد مدبوًغا أم غري مدبوغ.

q والراجح:

 جواز االستنجاء به مطلًقا، وال يوجد دليل يمنع من االستنجاء به. وعىل فرض 
أن يكون االستنجاء به ينجسه، فإن تنظيفه ممكن، كام لو وقع عىل الثوب نجاسة، واهلل 

أعلم.
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q منع األدنى تنبيه عىل منع األعىل.

والعظم  كالروث  حلرمته:  به  االستنجاء  منع  ما  عىل  يبول  ال  ]م-655[ 
والطعام)1(.

q وجه القول باملنع:

إذا هني عن االستنجاء به، فالبول عليه من باب أوىل، وهذا ما يسميه الفقهاء 
بالقياس اجليل.

e e e

حتفة   ،)48/1( املطالب  أسنى   ،)109/2( املجموع   ،)343/1( عابدين  ابن  حاشية  انظر   )1(
املحتاج )171/1، 172(.

وقال ابن قدامة يف املغني )108/1(: »وال يبول عىل ما هني عن االستجامر به؛ ألن هذا أبلغ من   
االستجامر به، فالنهي ثم تنبيه عىل حتريم البول عليه«. اهـ وانظر اإلنصاف )99/1، 100(، 

كشاف القناع )64/1(، مطالب أويل النهى )71/1(.

الفرع الثالث

ما منع االستنجاء به حلرمته ال جيوز البول عليه
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q احلكم بنجاسة يشء، وما يوجبه متلقى من الشارع، ال من النظر.

باإلمجاع ويوجب  والبول نجس  الغسل  الصحيح ويوجب  املني طاهر عىل   q
الوضوء.

q كل يشء جيب االستنجاء منه فهو نجس كالبول واملذي. 

باملاء أو  البول والغائط،  ]م-656[ أمجع العلامء عىل مرشوعية االستنجاء من 
باألحجار عىل خالف بينهم هل هو واجب أو مستحب -عىل التفصيل املذكور يف 
حكم االستنجاء- وذلك لإلمجاع عىل نجاسة البول والغائط، وقد نقل اإلمجاع عىل 

نجاستهام خلق كثري من العلامء:

منهم الطحاوي والرسخيس والعيني وعيل القارئ، وابن عبد الرب وابن جزي 
وابن رشد، وابن املنذر والنووي واخلطايب وابن تيمية وغريهم، وإليك النقول عنهم:

الباب اخلامس

يف ما يستنىج منه
الفصل األول

يف االستنجاء من البول والغائط
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حرام  أبواهلم  وأن  طاهرة،  حلوم  أهنا  أمجع  قد  آدم  بني  حلوم  الطحاوي:  قال 
نجسة)1(.

وقال العيني: »بول اآلدمي الكبري فحكمه أنه نجس مغلظ بإمجاع املسلمني من 
أهل احلل والعقد«)2(.

وقال عيل القاري: »قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي ألوجبت الغسل بالبول؛ أي 
ألنه نجس متفق عليه، والوضوء باملني؛ ألنه نجس خمتلف فيه«)3(.

وقال ابن عبد الرب: »أمجع املسلمون عىل أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس«)4(.

وقال ابن رشد: »وأما أنواع النجاسات فإن العلامء اتفقوا من أعياهنا عىل أربع ... 
وذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه«)5(.

وقال ابن جزي: »وأما األبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إمجاًعا«.

آدم  ابن  بول  عرشة:  اثنتا  املذاهب  يف  عليها  املجمع  »النجاسات  أيًضا:  وقال 
الكبري ورجيعه«)6(.

وقال ابن املنذر: »وأمجعوا عىل إثبات نجاسة البول«)7(.

وقال النووي: »فأما بول اآلدمي الكبري فنجس بإمجاع املسلمني، نقل اإلمجاع 
فيه ابن املنذر وأصحابنا وغريهم، ودليله األحاديث السابقة مع اإلمجاع«)8(.

رشح معاين اآلثار )109/1(، وانظر املبسوط للرسخيس )60/1(.   )1(
البناية )738/1(.   )2(

رشح مشكاة املصابيح )365/1(.   )3(
التمهيد )109/9(.   )4(

بداية املجتهد )175/2، 192(.   )5(
القوانني الفقهية )ص: 35، 36(.   )6(

اإلمجاع )34(.   )7(
 )8(
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وقال أبو اخلطاب: »البول جممع عىل نجاسته«)1(.

وحكى اإلمجاع الزركيش يف رشحه)2(.

وقال ابن تيمية: »قد أمجع املسلمون عىل جواز االستجامر«)3(.

وجاءت أحاديث كثرية تدل عىل نجاسة البول، منها:

)1490-232( ما رواه البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن جماهد، 

فسمع  مكة،  أو  املدينة  حيطان  من  بحائط   × النبي  مر  قال:  عباس  ابن  عن 
صوت إنسانني يعذبان يف قبورمها، فقال النبي ×: يعذبان، وما يعذبان يف كبري، ثم 
قال: بىل، كان أحدمها ال يسترت من بوله، وكان اآلخر يميش بالنميمة. احلديث ورواه 

مسلم بنحوه)4(.

والطهارة  كيف  الذنوب،  كبائر  من  كبرية  االستنجاء  ترك  أن  احلديث  فظاهر 
تتعلق بأعظم أركان اإلسالم العملية، أال وهي الصالة.

)1491-233( وروى البخاري من طريق الزهري، قال: أخربين عبيد اهلل بن 
عبد اهلل بن عتبة بن مسعود، 

النبي  فقال هلم  الناس،  فتناوله  املسجد،  فبال يف  أعرايب،  قام  قال:  أبا هريرة  أن 
×: دعوه وهريقوا عىل بوله سجال من ماء أو ذنوبا من ماء؛ فإنام بعثتم ميرسين ومل 

تبعثوا معرسين)5(.

وجاء قصة بول األعرايب من مسند أنس يف الصحيحني)6(.

اإلنتصار )485/1(.   )1(
رشح الزركيش )146/1(.   )2(

جمموع الفتاوى )167/22(.   )3(
صحيح البخاري )216(، ومسلم )292(.   )4(

صحيح البخاري )220(.   )5(
البخاري )6025(، ومسلم )284(.   )6(
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)1492-234( وروى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت أيت رسول اهلل × بصبي، فبال عىل ثوبه، فدعا 
بامء، فأتبعه إياه، ورواه مسلم)1(.

e e e

صحيح البخاري )222(، وصحيح مسلم )286(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q احلكم بنجاسة يشء وما يوجبه متلقى من الشارع، ال دخل للنظر فيه.

q كل يشء جيب االستنجاء منه فهو نجس، كالبول، واملذي. 

q األمر بالغسل دليل عىل اإلجزاء به، ال عىل حرص اإلجزاء به.

]م-657[ ذهب األئمة األربعة إىل مرشوعية االستنجاء من املذي عىل خالف 
بينهم هل جيب املاء، أو تكفي احلجارة؟

والشافعية)2(،  احلنفية)1(  مذهب  وهو  فقط،  احلشفة  موضع  غسل  جيب  فقيل: 
ونسبه النووي للجمهور)3(، ورجحه ابن عبد الرب)4(.

وقيل: جيب غسل الذكر كله، وال جيزئ األحجار يف املذي، وعليه أكثر أصحاب 
مالك)5(.

رشح معاين اآلثار )48/1(، رشح فتح القدير )72/1(، املبسوط )67/1(.   )1(
املجموع )164/2(، روضة الطالبني )67/1(، مغني املحتاج )79/1(.   )2(

املجموع )164/2(.   )3(
فتح الرب برتتيب التمهيد )323/3(.   )4(

الرب  فتح   ،)112/1( الدسوقي  حاشية   ،)149/1( اخلريش   ،)285/1( اجلليل  مواهب   )5(
برتتيب التمهيد )323/3(. 

الفصل الثاني

يف االستنجاء من املذي
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من  وذكروه  احلنابلة،  مذهب  وهو  األنثيني،  مع  كله  الذكر  غسل  جيب  وقيل: 
املفردات)1(، وهو مذهب ابن حزم)2(.

وقيل: جيزئ االستجامر، وهو قول يف مذهب الشافعية)3(.

وقيل: املذي طاهر، وهو رواية عن أمحد)4(.

q أما الدليل على مشروعية االستنجاء من املذي:

حكي اإلمجاع عىل نجاسته، وعىل وجوب الوضوء.

قال ابن عبد الرب: »وأما املذي املعهود املتعارف عليه، وهو اخلارج عند مالعبة 
الرجل أهله ملا جيده من اللذة، أو لطول عزبة، فعىل هذا املعنى خرج السؤال يف حديث 
عيل هذا، وعليه وقع اجلواب، وهو موضع إمجاع ال خالف بني املسلمني يف إجياب 

الوضوء منه، وإجياب غسله لنجاسته«)5(.

وقال النووي: »أمجعت األمة عىل نجاسة املذي والودي«)6(.

وسبق لنا أن اإلمام أمحد يف رواية عنه يرى أن املذي طاهر، فاخلالف حمفوظ، 
لكنه خالف شاذ.

q دليل من قال: يغسل موضع احلشفة:

عن  وهشيم،  معاوية  وأيب  وكيع  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )235-1493(

الفروع )214/1(، رشح منتهى اإلرادات )21/1(، اإلنصاف )330/1(، املبدع )249/1(،   )1(
املغني   ،)56/1( أمحد  فقه  يف  الكايف   ،)87/1( الشيباين  حنبل  ابن  بمفردات  الرباين  الفتح 

 .)112/1(
املحىل )118/1(.   )2(

املجموع )164/2(.   )3(
أبو اخلطاب يف  اختاره  كاملني،  املذي طاهر  أن  أمحد  املقنع )149/1(: »وعن  املبدع رشح  يف   )4(

خالفه؛ ألنه خارج بسبب الشهوة«. اهـ وانظر املغني )413/1(، واإلنصاف )341/1(. 
االستذكار )199/1(.   )5(

املجموع )571/2(.   )6(
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األعمش، عن منذر بن يعىل -ويكنى أبا يعىل- عن ابن احلنفية، 

عليه  اهلل  النبي صىل  أسأل  أن  أستحيي  مذاًء، وكنت  قال كنت رجاًل  عن عيل 
وسلم ملكان ابنته فأمرت املقداد بن األسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، ورواه 

البخاري بنحوه)1(.

وجه االستدالل:

قالوا: إن من غسل خمرج املذي من الذكر يصدق عليه أنه غسل ذكره، وليس 
املقصود غسل الذكر كله.

  الدليل الثاين:

أن ابن عباس تارة يقول: )يغسل ذكره( وتارة يقول: )يغسل حشفته( فدل عىل 
أن مراده بقوله: )يغسل ذكره( أي احلشفة، وفهم الصحايب أوىل من فهم غريه؛ ألنه 
الذكر من  العجمة، وهو ممن روى عن عيل حديث غسل  عريب قح مل تدخل لسانه 
ابن عباس أوىل بفهم ذلك من  الذكر كله لكان  املذي، فلو كان يقتيض ذلك غسل 
فلو كان غسل األنثيني حمفوًظا من  ابن عباس مل يذكر غسل األنثيني،  أن  غريه، كام 
حديث عيل لقال به، خاصة أنه كام قلنا: ممن روى عن عيل حديثه يف طهارة املذي، 

وإليك ختريج الروايات التي جاءت عن ابن عباس.

)1494-236( روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن جماهد، 

عن ابن عباس .. من املني الغسل، ومن املذي والودي الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ)2(.

]إسناده صحيح[.

ابن أيب شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن  وهذا يفرس ما رواه 
منصور، عن جماهد، 

صحيح مسلم )303(، وصحيح البخاري )269(.   )1(
املصنف )608(.   )2(
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ففيهام  والودي  املذي  وأما  الغسل،  ففيه  املني  فأما  قال:...  عباس،  ابن  عن 
الوضوء، ويغسل ذكره)1(.

]إسناده صحيح[)2(.

فصار مقصود ابن عباس بقوله: يغسل ذكره، أي: يغسل حشفته.

  الدليل الثالث:

من النظر، قال الطحاوي يف رشح معاين اآلثار: رأينا خروج املذي حدًثا، فأردنا 
أن ننظر يف خروج األحداث ما الذي جيب به؟ فكان خروج الغائط جيب به غسل 
وكذلك  للصالة،  التطهر  إال  ذلك  سوى  ما  غسل  جيب  وال  منه،  البدن  ما أصاب 
خروج الدم يف أي موضع خرج -يف قول من جعل ذلك حدًثا- فالنظر عىل ذلك أن 
يكون كذلك خروج املذي، الذي هو حدث، وال جيب غسل غري املوضع الذي أصاب 

مصنف ابن أيب شيبة )89/1( رقم 984.   )1(
ورواه عبد الرزاق يف املصنف )610( عن الثوري، عن منصور به.  )2(

واختلف عىل الثوري فيه، فرواه وكيع وعبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن جماهد، عن   
ابن عباس.

ورواه الطحاوي )47/1( من طريق مؤمل بن إسامعيل، عن الثوري، عن منصور، عن جماهد،   
عن مؤرق العجيل، عن ابن عباس، فزاد مؤرًقا يف اإلسناد.

ومؤمل يسء احلفظ، وتابع مؤمل بن إسامعيل كل من:   
األول: عبد اهلل بن الوليد العدين كام يف األوسط البن املنذر )135/1( والعدين هذا قال عنه يف   

التقريب: صدوق ربام أخطأ.
  الثاين: احلسني بن حفص، كام يف سنن البيهقي )115/1(، وهو صدوق.

عن  عوانة،  أبو  حدثنا  قال:  مسلم،  بن  حييى  بن  هالل  طريق  من   )47/1( الطحاوي  ورواه   
منصور به. بزيادة مؤرق العجيل. وهالل له ترمجة يف لسان امليزان، قال ابن حبان: كان خيطئ 
كثرًيا عىل قلة روايته، ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد. فاملحفوظ رواية وكيع وعبد الرزاق، وكل 
من خالف وكيًعا يف هذا اإلسناد فهو دونه يف احلفظ، وعىل فرض أن يكون ذكر مؤرق العجيل 
حمفوًظا، فإنه ثقة، وثقه النسائي وابن سعد، وزاد: عابد. ووثقه الذهبي يف الكاشف، والعجيل، 

ويف التقريب: ثقة عابد.
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 من البدن غري التطهر للصالة، فثبت ذلك أيًضا بام ذكرنا من طريق النظر، وهذا قول 
أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن رمحهم اهلل تعاىل)1(. 

q دليل من قال: جيب غسل ذكره كله وال يكفي االستجمار:

أيب  عن  حصني،  أيب  عن  زائدة،  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )237-1495( 
عبد الرمحن،

عن عيل قال كنت رجاًل مذاًء فأمرت رجاًل أن يسأل النبي × ملكان ابنته فسأل 
فقال توضأ واغسل ذكرك)2(.

فقوله ×: اغسل ذكرك، حقيقة يف مجيع الذكر، فهو مفرد مضاف، فيعم مجيع 
الذكر.

الذكر فهل غسله تعبدي غري  بقية  أما  النجاسة،  الذكر من أجل  فيغسل خمرج 
معقول املعنى، بحيث حيتاج األمر إىل نية؟ أو غسله من أجل قطع مادة املذي، فهو 

كغسل النجاسات، ال يفتقر إىل نية، قوالن يف مذهب مالك)3(.

ابن  قال  يكفي،  االستجامر ال  أن  دليل عىل  ذكره(  )يغسل  احلديث:   وقوله يف 
عبد الرب: »وليس يف أحاديث املذي عىل كثرهتا ذكر االستجامر«)4(.

ألن  األحجار؛  دون  فيه  املاء  تعني  عىل  دليل  »احلديث  العيد:  دقيق  ابن  وقال 
ظاهره يعني الغسل، واملعني ال يقع االمتثال إال به«)5(.

رشح معاين اآلثار )48/1(.   )1(
صحيح البخاري )269(، ومسلم )303(.   )2(

قال يف حاشية الدسوقي )112/1(: »واعلم أن غسل الذكر من املذي وقع فيه خالف، قيل:   )3(
إنه معلل بقطع املادة، وإزالة النجاسة.

وقيل: إنه تعبد، واملعتمد الثاين. ثم قال: ويتفرع أيًضا، هل جتب النية يف غسله أو ال جتب، فعىل   
القول بالتعبد جتب، وعىل القول بأنه معلل ال جتب، واملعتمد وجوهبا«. اهـ

رشح الزرقاين )125/1(، التمهيد )205/21(.   )4(
إحكام األحكام رشح عمدة األحكام )77/1(.   )5(
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q دليل من قال: يغسل ذكره وأنثيي�ه:

  الدليل األول:

)1496-238( ما رواه أمحد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، 

 × النبي  أسأل  أن  أستحي  وكنت  مذاًء،  كنت رجاًل  قال عيل  قال:  أبيه:  عن 
ملكان ابنته، فأمرت املقداد، فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ)1(.

]إسناده منقطع، وذكر غسل األنثيني ليس حمفوًظا[)2(.

املسند )124/1(.   )1(
جاء األمر بغسل األنثيني من حديث عيل، ومن حديث رافع بن خديج.   )2(

أما حديث عيل فورد من ثالثة طرق، األول: عن عروة بن الزبري عن عيل، وهو منقطع كام سأبني   
ذلك إن شاء اهلل تعاىل. 

ومن طريق رشيك، عن الركني بن الربيع، عن حصني بن قبيصة، عن عيل، وهو منكر، تفرد به   
رشيك، وخالفه من هو أوثق منه يف ركني بن الربيع.

ومن طريق سليامن بن حيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سريين، عن عبيدة السليامين، عن   
عيل بن أيب طالب، وهو طريق شاذ.

اختالف،  إسناده  بن خديج، وهو ضعيف، ويف  رافع  األنثيني من حديث  بغسل  األمر  وجاء   
وإليك بيان هذه الطرق.

الطريق األول: طريق عروة، عن عيل.  
أبو  السامع  بعدم  رصح  وممن  طالب،  أيب  بن  عيل  من  يسمع  مل  عروة  أن  عىل  العلامء  نص  فقد   
والعلل   ،)149 )ص:  حاتم  أيب  البن  املراسيل  انظر  وغريهم،  حجر  وابن  زرعة  وأبو   حاتم 

البن أيب حاتم )54/1(، وتلخيص احلبري )117/1(. 
واحلديث أخرجه عبد الرزاق )602، 603( عن معمر وابن جريج.  

وأخرجه أمحد )126/1( حدثنا حييى بن سعيد.  
وأخرجه أبو داود )208( من طريق زهري.  

وأخرجه النسائي يف الكربى )148(، ويف املجتبى )153( من طريق جرير، كلهم عن هشام به.   
ويف لفظ جرير، قال: )يغسل مذاكريه( بداًل من قوله: )يغسل أنثييه(.

عن  أبيه،  عن  عروة،  بن  هشام  عن  إسحاق،  ابن  ورواه   :)208( حديث  بعد  داود  أبو  وقال   
املقداد، عن النبي × ومل يذكر أنثييه.                  =



موسوعة أحكام الطهارة 384

من  وهم  املقداد  ذكر  أن  إال  احلديث،  يف  الراجح  هو  األنثيني  ذكر  عدم  كان  وإن  قلت:   = 
ابن إسحاق، وذلك ألن حييى بن سعيد القطان، ووكيًعا، وزهرًيا، ومعمًرا، وابن جريج رووه 
بدون ذكر املقداد كام سبق يف التخريج، وذكر أبو داود أيًضا أن الثوري وابن عيينة واملفضل بن 

فضالة رووه عن هشام، ومل يذكروا املقداد.
أما طريق عبيدة السليامين، عن عيل.  

فقد رواه أبو عوانة )273/1( من طريق سليامن بن حيان، عن هشام بن حسان، عن حممد بن   
سريين، عن عبيدة السليامين، 

عن عيل بن أيب طالب، قال: كنت رجاًل مذاًء، فاستحييت أن أسأل النبي × فأرسلت املقداد،   
فسأل النبي ×، فقال النبي ×: يغسل أنثييه وذكره، ويتوضأ وضوءه للصالة.

وسليامن بن حيان األمحر روى له البخاري متابعة، ووثقه ابن سعد والعجيل وابن املديني.  
وقال ابن معني: صدوق، وليس بحجة.  

وقال ابن عدي: إنام أيت من سوء حفظه، فيغلط، وخيطئ.  
وقال أبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه مل يكن حافًظا، وأنه روى عن األعمش وغريه   

أحاديث مل يتابع عليها.
وقال النسائي: ليس به بأس.  
ويف التقريب: صدوق خيطئ.  

وباقي رجال اإلسناد ثقات، فهذا أحسن إسناًدا جاء األمر فيه بغسل األنثيني، إال أن أبا خالد   
األمحر ال حتتمل خمالفته للجمع الكثري ممن روى احلديث بدون ذكرها كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل 

تعاىل.
وأما طريق رشيك.  

فأخرجه أمحد )145/1(، قال: حدثنا يزيد، أنبأنا رشيك، عن الركني بن الربيع، عن حصني بن   
قبيصة، 

فأمرت  ابنته،  أجل  من   × اهلل  رسول  أسأل  أن  فاستحييت  مذاًء،  رجاًل  كنت  قال:  عيل  عن   
الفحل، ولكل فحل ماء،  × عن الرجل جيد املذي فقال: ذلك ماء  املقداد، فسأل رسول اهلل 

فليغسل ذكره وأنثييه، وليتوضأ وضوءه للصالة.
وزيادة غسل األنثيني منكر يف هذا الطريق، تفرد هبا رشيك، عن الركني، وهو يسء احلفظ، وقد   

رواه من هو أوثق منه عن الركني، ومل يذكروا فيه غسل األنثيني، منهم:
األول: زائدة بن قدامة، كام يف صحيح البخاري )269(، ومسند أيب داود الطياليس )145(،   
والطحاوي   ،)112  ،111/1( والنسائي   ،)125/1( وأمحد   ،)89/1( شيبة  أيب  وابن 
)46/1(، وابن خزيمة )18(.                  =
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داود  أيب شيبة )89/1(، وأيب  وابن  املسند )109/1(،  التيمي، كام يف  بن محيد  عبيدة  الثاين:   =
)206(، والنسائي )193(، وابن خزيمة )20(.

فلو انفرد رشيك بغسل األنثيني مل يقبل تفرده، فكيف وقد خالف من هو أوثق منه.  
وأما حديث رافع بن خديج:.  

فأخرجه النسائي )155( أخربنا عثامن بن عبد اهلل، قال: أنبأنا أمية، قال: حدثنا يزيد بن زريع،   
إياس بن خليفة، عن رافع بن  ابن أيب نجيح، عن عطاء، عن  القاسم حدثه، عن  أن روح بن 

خديج أن علًيا أمر عامًرا أن يسأل رسول اهلل × عن املذي، فقال: يغسل مذاكريه، ويتوضأ.
وقوله: مذاكريه: املراد به الذكر وما يتصل به، وإال فليس يف اجلسم إال ذكر واحد، انظر فتح   

الباري )369/1(، رشح معاين اآلثار )46/1(.
وهذا إسناد ضعيف، فيه إياس بن خليفة مل يوثقه إال ابن حبان، ومل يرو عنه أحد غري عطاء.  

وقال الذهبي يف امليزان: ال يكاد يعرف.  
وأما قول احلافظ فيه: صدوق، ففيه تساهل ال خيفى.  

وقد اختلف فيه عىل عطاء:   
فقيل: عن ابن أيب نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، كام سبق.  

وقيل: عن ابن جريج وعمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس البكري، عن عيل. وليس   
فيه غسل األنثيني.

وقيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وليس فيه أيًضا غسل األنثيني. وهاك بياهنا:  
أما طريق عائش بن أنس، عن عيل.  

أنس  بن  عائش  عن  عطاء،  عن  عمرو،  عن  سفيان،  حدثنا   )321  ،320/4( أمحد  فأخرجه   
سمعه عن عيل -يعني عىل منرب الكوفة- كنت أجد املذي، فاستحييت أن أسأله أن ابنته عندي، 

فقلت لعامر: سله، فسأله، فقال: يكفي منه الوضوء.
ومن طريق سفيان أخرجه احلميدي )39(، وأبو يعىل يف مسنده )456(، والنسائي يف الكربى   
الرب يف  عبد  وابن  اآلثار )47/1(،  معاين  والطحاوي يف رشح  املجتبى )154(،  )150( ويف 

التمهيد )203/21(.
وأخرجه عبد الرزاق )601(، والطرباين يف الكبري )238/20( من طريق معمر، عن عمرو بن   
دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، قال: قال عيل للمقداد، فجعله من مسند املقداد، وزاد: 

ليغسل ذكره، ثم ليتوضأ، ثم لينضح فرجه.
وأخرجه عبد الرزاق )597(.  

أنس  بن  عائش  عن  عطاء،  ثنا  جريج،  ابن  عن  كالمها  سعيد،  بن  حييى  حدثنا   )5/6( وأمحد   
البكري، قال: تذاكر عيل وعامر واملقداد املذي، فقال عيل: إين رجل مذاء، وإين استحيي أن    =
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أسأله من أجل أن ابنته حتتي، فذكر نحوه، وفيه: غسل الذكر ونضح الفرج.  =
الذهبي يف  ابن حبان، وجهله  إال  يوثقه أحد  يرو عنه أحد غري عطاء، ومل  أنس مل  بن  وعائش   

امليزان.
واختلف فيه عىل ابن جريج، فرواه عنه حييى بن سعيد القطان وعبد الرزاق، عن ابن جريج،   

عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن عيل كام تقدم.
سنن  يف  كام  عيل  عن  عباس،  ابن  عن  عطاء،  عن  جريج،  ابن  فرواه  يزيد،  بن  خملد  وخالفهام   

النسائي )435(، وليس فيه غسل األنثيني.
ورواه سعيد بن منصور كام يف التمهيد )203/21( عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء،   

عن ابن عباس، عن عيل.
هذا ما وقفت عليه من الروايات يف ذكر غسل األنثيني، فمن حديث عيل إما شاذة أو منكرة،   

فجاء ذكرها من حديث عروة، عن عيل، وهو منقطع.
شيخ  عن  فروياه  محيد،  بن  وعبيدة  زائدة  خالفه  وقد  احلفظ،  سيئ  وهو  رشيك،  طريق  ومن   

رشيك، وليس فيه ذكر غسل األنثيني.
وجاءت من مسند رافع بن خديج، تفرد هبا إياس بن خليفة، وهو يف حكم املجهول، مل يرو عنه   

إال عطاء، ومل يوثقه إال ابن حبان، وقد اختلف يف إسناده.
ومن طريق عائش بن أنس، عن عيل، واملعروف أنه ليس فيه غسل األنثيني عىل أنه قد اختلف   

عىل عائش، وعائش مل يرو عنه إال عطاء، ومل يوثقه إال ابن حبان.
وأحسن إسناد جاء فيه غسل األنثيني هو طريق سليامن بن حيان، عن هشام بن حسان، عن   

حممد بن سريين، عن عبيدة السليامين، عن عيل.
وال حيتمل خمالفة سليامن بن حيان جلمع من الرواة رووه عن عيل، مل يذكروا ما ذكره، وأخشى   
ويف  وخيطئ،  فيغلط  حفظه،  سوء  من  أيت  إنام  عدي:  ابن  قال  فقد  أخطائه،  من  هذا  يكون  أن 
التقريب: صدوق خيطئ، وهاك ما وقفت عليه من الرواة الذين رووا احلدث عن عيل، وليس 

فيه غسل األنثيني: 
األول: حممد بن احلنفية، عن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.  

كام يف صحيح البخاري )132، 178(، ومسلم )303(، وعبد الرزاق )604(، ابن أيب شيبة   
)87/1( رقم 968، وأمحد )82/1(، والنسائي يف الكربى )149(، والطحاوي )46/1(.

الثاين: ابن عباس، عن عيل.  
 ،)436  ،438( والنسائي   ،)104/1( أمحد  وأخرجه   ،)303( مسلم  صحيح  يف  وهو    
وابن خزيمة )22، 23(، والطحاوي )46/1(.                =
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الثالث: أبو عبد الرمحن السلمي، عن عيل.  =
وهو يف صحيح البخاري )296(، وأخرجه الطياليس )144(، وأمحد )129/1(، والنسائي   

)152/1(، وابن اجلارود يف املنتقى )6(، وابن خزيمة )18(.
الرابع: حصني بن قبيصة، عن عيل.  

كام يف مسند الطياليس )144(، وابن أيب شيبة )89/1(، وأمحد )109/1، 125(، وأيب داود   
)206(، والنسائي )193، 194(، وإسناده صحيح.

اخلامس: عبد الرمحن بن أيب ليىل، عن عيل.  
كام يف مسند أمحد )87/1(، وابن أيب شيبة )87/1(، والرتمذي )114(، وابن ماجه )504(،   
والبزار )630(، وأيب يعىل )314،457(، والطحاوي )46/1( أخرجوه من طرق عن يزيد 
بن  يزيد  أجل  من  ضعف  اإلسناد  ويف  عيل.  عن  ليىل،  أيب  بن  الرمحن  عبد  عن  زياد،  أيب   ابن 
أيب زياد، جاء يف التقريب: ضعيف، كرب، فتغري، وصار يتلقن، وكان شيعًيا. اهـ لكنه سند صالح 

يف املتابعات إن شاء اهلل تعاىل.
السادس: هانئ بن هانئ، عن عيل.  

كام يف مسند أمحد )108/1(، والطحاوي )46/1( من طريق إرسائيل، عن أيب إسحاق، عن   
هانئ بن هانئ، عن عيل.

السابع: عائش بن أنس، عن عيل.  
 ،)154( والنسائي   ،)39( واحلميدي   ،)321  ،320/4( و   ،)5/6( أمحد  مسند  يف  كام   

والطحاوي )47/1( وغريهم وقد سبق الكالم عىل هذا الطريق.
الثامن: سليامن بن يسار، عن املقداد.  

كام يف املوطأ )40/1(، وعبد الرزاق )600(، وأمحد )5/6(، وابن ماجه )505(، وابن اجلارود   
)5(، والبيهقي يف السنن )115/1(، وابن خزيمة )21(، وابن حبان )1101(، كلهم رووه 
من طريق سامل أيب النرض، عن سليامن بن يسار، عن املقداد بن األسود، أن عيل بن أيب طالب 
أمره أن يسأل رسول اهلل × عن الرجل إذا دنا من أهله، فخرج منه املذي، فذكر نحو ما تقدم، 

وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم، فلينضح فرجه باملاء، وليتوضأ وضوءه للصالة.
هذا لفظ مالك يف املوطأ، قال ابن عبد الرب: »هذا إسناد ليس بمتصل؛ ألن سليامن بن يسار مل   

يسمع من املقداد، وال من عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام«. اهـ
األنثيني، وقد رواه بكري بن عبد اهلل األشج، عن  أنه مل يذكر غسل  منه  الشاهد  قلت: موضع   
سند  وهذا   ،)303-19( مسلم  صحيح  يف  كام  عيل،  عن  عباس،  ابن  عن  يسار،  بن  سليامن 
متصل، وقد خرجت هذه الرواية يف ما سبق، وليس فيها ذكر األنثيني.               =
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  الدليل الثاين:

)1497-239( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخربنا 
عبد اهلل بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العالء بن احلارث، عن حزام 

ابن حكيم، 

عن عمه عبد اهلل بن سعد األنصاري، قال: سألت النبي × عام يوجب الغسل، 
فتغسل من ذلك  يمذي،  املذي، وكل فحل  فقال: ذلك  املاء؟  بعد  يكون  املاء  وعن 

فرجك وإنثييك، وتوضأ وضوءك للصالة)1(.

]ضعيف[)2(.

q دليل من قال: جيزئ االستجمار باحلجارة:

  الدليل األول:

البول، بجامع أن كاًل منهام سائل نجس، خرج من خمرج واحد،  القياس عىل 
فإذا ثبتت الطهارة من البول باحلجارة ثبتت الطهارة باحلجارة من املذي، وال فرق، 

وال جيمع الشارع بني متفرقني، وال يفرق بني متامثلني.

يف  جاءت  الطرق  وبعض  األنثيني،  ذكر  روايتهم  يف  ليس  عيل،  عن  رووه  رواة  ثامنية  فهؤالء   =
الرمحن  عبد  أيب  كطريق  وحده  البخاري  يف  وبعضها  احلنفية،  بن  حممد  كطريق  الصحيحني 
حتتمل  ال  واحدة  والقصة  عيل،  عن  عباس،  ابن  كطريق  وحده  مسلم  يف  وبعضها  السلمي، 

التعدد، ورواية األكثر الساملة من الضعف أوىل من غريها. واهلل أعلم.
سنن أيب داود )211(.   )1(

يف إسناده العالء بن احلارث، قد اختلط، ومل يتميز يل ما سمع منه قبل االختالط ممن سمع منه   )2(
بعد، كام أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العالء، وقد ضعفه احلافظ يف 

التلخيص )117/1(. 
واحلديث أخرجه ابن اجلارود )7(، واخلطيب يف موضح أوهام اجلمع والتفريق )111/1(،   
والبيهقي يف السنن الكربى )411/2(، واملقديس يف األحاديث املختارة )412/9( من طريق 

معاوية بن صالح به. وانظر ح: )1427(
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  الدليل الثاين:

أن املاء ال يتعني يف إزالة النجاسات، فالنجاسة تزال بأي مزيل كان سواء كانت 
النجاسة مذًيا أم بواًل أم غائًطا أم غريها من النجاسات، وقد دلت أحاديث كثرية عىل 

اعتبار التطهري بغري املاء، أسوق منها: 

تطهري ذيل املرأة، وتطهري النعل، وتطهري دم احليض، وغريها من النجاسات.

ابن  -يعني  زهري  ثنا  كامل،  أبو  ثنا  قال:  أمحد،  روى  فقد   )240-1498(
معاوية- ثنا عبد اهلل بن عيسى، عن موسى بن عبد اهلل، قال: وكان رجل صدق، عن 

امرأة من بني عبد األشهل قالت: قلت: 

يا رسول اهلل إن لنا طريًقا إىل املسجد منتنة، فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بىل. قال: فهذه هبذه)1(.

]صحيح[)2(.

املسند )435/6(.   )1(
رجاله ثقات، واجلهالة بالصحابية الترض.   )2(

وقد رواه أبو داود )384(، وابن اجلارود يف املنتقى )143(، والبيهقي يف السنن )434/2( من   
طريق زهري بن معاوية. 

وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )616( وعنه ابن ماجه )533(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد   
املنتقى )143(، والطرباين يف املعجم الكبري )184/25(  واملثاين )3406(، وابن اجلارود يف 
ح 452، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )8078( من طريق رشيك بن عبد اهلل، كالمها )زهري 

ورشيك( عن عبد اهلل بن عيسى به.
وخالفهم قيس بن الربيع، كام يف مصنف عبد الرزاق )105(، ومن طريقه الطرباين يف الكبري   
بن عيسى،  اهلل  فرواه عن عبد  الصحابة )8079(  معرفة  نعيم يف  وأبو  )184/25( ح 453 
فقال: عن سامل بن عبد اهلل، عن امرأة من بني عبد األشهل. ولعل الوهم من قيس بن الربيع، 

وال أعتقد أنه حتريف، فقد أشار إىل االختالف أبو نعيم يف معرفة الصحابة.
وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه مالك )24/1(، والشافعي يف املسند )ص 50(، وأمحد   
)290/6(، وأبو يعىل )6925، 6981(، وأبو داود )383(، والرتمذي )143(، وابن ماجه =
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عن  سلمة،  بن  محاد  أنا  يزيد،  ثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما  ومنها   )241-1499( 
أيب نعامة، عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري، 

أن رسول اهلل × صىل، فخلع نعليه، فخلع الناس نعاهلم، فلام انرصف قال: مل 
أتاين  قال: إن جربيل  يا رسول اهلل رأيناك خلعت فخلعنا.  فقالوا:  نعالكم؟  خلعتم 
فأخربين أن هبام خبًثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى هبا 

خبًثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهام)1(.

]صحيح[)2(.

للطرباين  الكبري  واملعجم   ،)142( اجلارود  البن  واملنتقى   ،)742( والدارمي   ،)531(  =
)359/23( من طريق حممد بن إبراهيم التيمي، عن أم ولد إلبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف 
أهنا سألت أم سلمة، فقالت: إين امرأة أطيل ذييل، وأميش يف املكان القذر، فقالت أم سلمة: قال 

رسول اهلل ×: يطهره ما بعده. 
إبراهيم  بن  يرو عنها إال حممد  الرمحن بن عوف. مل  إبراهيم بن عبد  أم ولد  السند جهالة  ويف   

التيمي. فهي جمهولة عينًا.
أن  وذكر  لني.  فيه  فحديثها  وإال  توبعت،  حيث  يعني:  مقبولة.  التقريب:  يف  حجر  ابن  وقال   
يف  السبب  ولعل  حال،  جهالة  جهالتها  اعترب  حجر  ابن  وكأن  بذلك.  جيزم  ومل  محيدة،  اسمها 
املعرفة  الفسوي يف  املوطأ، وقال  مالًكا قد أخرج احلديث يف كتابه  التابعني وأن  أهنا من  ذلك 
نفسه علم أن كل من ذكره مالك يف موطئه،  العلم، ونصح  )349/1(: »ومن كان من أهل 

وأظهر اسمه ثقة تقوم به احلجة«. انتهى 
وهذا الكالم قد يكون مقبواًل يف اجلملة، عىل أن احلديث له شاهد صحيح قد سقته أواًل. واهلل   

أعلم. 
املسند )20/3، 92(.   )1(

أبو نعامة، ثقة. روى له مسلم.   )2(
وثقه ابن معني. وقال أبو حاتم: ال بأس به. انظر اجلرح والتعديل )41/6(.   

وذكره ابن حبان يف الثقات )155/7(.   
وأبو نرضة العبدي. روى له مسلم.   

والتعديل:  اجلرح  انظر  زرعة.  وأبو  معني،  بن  حييى  ووثقه  خرًيا.  إال  علمت  ما  أمحد:  وقال   
=                    .)268/10(
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حدثنا  قال:  نعيم،  أبو  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما  ومنها   )242-1500(
إبراهيم بن نافع، عن ابن أيب نجيح، عن جماهد، قال: 

قالت عائشة: ما كان إلحدانا إال ثوب واحد حتيض فيه، فإذا أصابه يشء من دم، 
قالت بريقها، فقصعته بظفرها)1(.

ووثقه النسائي كام يف لسان امليزان )398/7(.   =
الطبقات  انظر  به.  أحد حيتج  احلديث، وليس كل  كثري  اهلل،  إن شاء  ثقة  كان  ابن سعد:  وقال   

الكربى )208/7(. 
وذكره ابن حبان يف الثقات )420/5( وقال: كان من فصحاء الناس، فلج يف آخر عمره، وكان   

ممن خيطي. 
واعتمد الذهبي كالم ابن حبان، فقال يف الكاشف )6532(: »فصيح بليغ مفوه ثقة خيطي«.   

ويف التقريب ثقة. وباقي رجاله مشهورون. 
]ختريج احلديث[   

الدارمي )1378(، وأبو يعىل )1194(، والبيهقي يف السنن )402/2( من  احلديث أخرجه   
طرق عن محاد بن سلمة به. وصححه احلاكم )260/1( ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود 
)650( من طريق محاد بن زيد، عن أيب نعامة به. ولعله خطأ؛ فإين مل أقف عىل أيب نعامة من 

شيوخ محاد بن زيد. واهلل أعلم. 
أما حديث أيب هريرة عند أيب داود )385(: إذا وطئ أحدكم بنعله األذى فإن الرتاب له طهور.   
فإنه حديث ضعيف قد اضطرب إسناده عىل األوزاعي، وعىل سعيد بن أيب سعيد. فاألوزاعي 

تارة يرويه عن ابن عجالن، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي. 
وتارة يرويه منقطًعا، فيقول: نبئت أن سعيد بن أيب سعيد كام عند أيب داود )386(.   

وتارة يرويه متصاًل دون واسطة عن سعيد بن أيب سعيد كام عند ابن حبان )1403(. وتارة يرويه   
عن حممد بن الوليد، عن سعيد بن أيب سعيد. وجيعله من مسند عائشة. كام عند أيب داود )1403(.
واختلف فيه أيًضا عىل سعيد بن أيب سعيد، فتارة يرويه عن أبيه، عن أيب هريرة. وتارة يرويه عن   

القعقاع بن حكيم، عن عائشة. كام يف سنن أيب داود )386،387(. 
يف  اختلف  يثبت،  ال  اإلسناد،  مضطرب  )103/13(:»حديث  التمهيد  يف  الرب  عبد  ابن  قال   
فيكفي  اهـ  به«.  االحتجاج  يسقط  اختالًفا  سعيد  أيب  بن  سعيد  وعىل  األوزاعي،  عىل  إسناده 

االحتجاج بحديث أيب سعيد.
صحيح البخاري )312(.   )1(
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  الدليل الثالث:

من النظر: أن النجاسة عني خبيثة هلا طعم، أو لون، أو رائحة. واملطلوب هو 
إزالة كل ذلك، فإذا ذهب طعمها، ولوهنا ورائحتها بأي مزيل زال حكمها، وأصبح 

املحل طاهًرا، واحلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما.

هذا ما وقفت عليه من أدلة كل قول، واحلق أن غسل األنثيني ال يثبت األمر 
فيه، وأحاديث الصحيحني ليس فيها غسل األنثيني، وأما هل تكفي احلجارة أم ال؟ 
فاحلديث نص عىل املاء، فمن عمل به، فهو أسعد بالدليل، ومن طهره بغريه، فالقياس 

جوازه، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل يشء يوجب االستنجاء منه فهو نجس كالبول واملذي. 

q األمر بالغسل دليل عىل االجتزاء به، ال عىل حرص اإلجزاء به.

]م-658[ الودي نجس، وهو مذهب األئمة األربعة)1(. 

وقيل: طاهر، وهو رواية عن أمحد)2(.

وعىل القول بنجاسته، فهل جيب املاء يف االستنجاء منه، أم يكفي فيه احلجارة؟ 
اختلف الفقهاء، 

انظر يف مذهب احلنفية: بدائع الصنائع )60/1(، وحكى احلطاب من املالكية يف مواهب اجلليل   )1(
)104/1( »أن شاًسا نقل اإلمجاع عىل نجاسة الودي«. اهـ وانظر اخلريش )92/1(، حاشية 

الدسوقي )56/1(.
وقال الشافعي يف األم )72/1(: »كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو   

ما ال يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خال املني«. اهـ
بل قال النووي يف املجموع )571/2(: »أمجعت األمة عىل نجاسة املذي والودي«. اهـ   

وانظر الفروع )248/1(، اإلنصاف )341/1(، كشاف القناع )193/1(.  
املبدع )249/1(، اإلنصاف )341/1(.   )2(

الفصل الثالث

يف االستنجاء من الودي
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فقيل: جيب منه ما جيب من البول، وهو قول اجلمهور)1(.

وقيل: ال بد من املاء يف إزالته، وهو قول يف مذهب املالكية)2(، وقول يف مذهب 

وجاء يف املدونة )121/1(: »قال مالك: املذي عندنا أشد من الودي؛ ألن الفرج يغسل عندنا   )1(
من املذي، والودي عندنا بمنزلة البول«. اهـ

واختلف أصحاب مالك يف فهم عبارة إمامهم:  
الودي،  بخالف  كله،  الذكر  غسل  جيب  أنه  الودي،  من  أشد  املذي  مالك  قول  حيتمل  فقيل:   

فيغسل رأس احلشفة منه.
وقال بعضهم: معنى املذي أشد من الودي؛ ألن الودي يستنجى منه باألحجار، واملذي ال بد   
من غسله. انظر التمهيد البن عبد الرب )205/21(، اخلريش )149/1(، حاشية العدوي عىل 

كفاية الطالب )133/1(.
قال يف الفواكه الدواين )112/1(: »وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر خيرج بأثر البول جيب منه   
ما جيب من البول«. قال النفرواي يف رشح هذه العبارة: »جيب منه ما جيب من البول: أي إنام 

يغسل منه حمل األذى فقط، وجيزي فيه االستجامر باحلجر كالبول«.
ويف مذهب الشافعية، قال يف املهذب )47/1(: »وأما الودي فهو نجس، ملا ذكرت من العلة،   
وألنه خيرج مع البول فكان حكمه حكمه«. اهـ وانظر املجموع )571/2(، واإلقناع للرشبيني 

)55/1(، حتفة املحتاج )181/1(، حاشية اجلمل )97/1(.
وقال يف مغني املحتاج )160/1(: »وجيب االستنجاء: إزالة للنجاسة من كل خارج ملوث،   
إزالة  األصل يف  )بامء( عىل  إليه،  احلاجة  عند  بل  الفور  وودي، ال عىل  ومذي  كدم  نادًرا  ولو 

النجاسة )أو حجر(«. اهـ
النجاسة  تتعد  مل  »إذا   :)156/1( العمدة  رشح  يف  تيمية  ابن  قال  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
موضع احلاجة فإنه جيزئه االستجامر اذا أنقى وأكمل العدد، سواء يف ذلك مجيع ما يستنجى منه 

من البول واملذي والودي والدم وغري ذلك«. اهـ
البول، حكمه حكم  أبيض خيرج عقيب  ماء  »والودي:  الكايف )86/1(:  قدامة يف  ابن  وقال   

البول؛ ألنه يف معناه«. اهـ
وقال يف املغني )413/1(: »أما الودي: فهو ماء أبيض خيرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم   

البول سواء؛ ألنه خارج من خمرج البول، وجار جمراه«. اهـ
إمامهم:  عبارة  تفسري  يف  اختلفوا  مالك  أصحاب  وأن  املالكية،  مذهب  األول  القول  يف  سبق   )2(

املذي أشد من الودي عىل قولني:
األول: املذي جيب منه غسل الذكر كله، والودي جيب غسل رأس احلشفة، وعىل هذا التفسري =  



395طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

الشافعية)1(.

q دليل من قال: يتعني الماء:

  الدليل األول:

)1501-243( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا حسني بن عيل، عن زائدة، 
عن الركني، عن حصني بن قبيصة الفزاري، 

فكنت   ،× اهلل  رسول  بنت  حتتي  وكانت  مذاء،  رجال  كنت  قال:  عيل  عن 
أستحي أن أسأله، فأمرت رجاًل فسأله فقال: إذا رأيت املذي فتوضأ، واغسل ذكرك، 

وإذا رأيت الودي فضخ املاء فاغتسل)2(.

]رجاله ثقات إال أن ذكر الودي فيه غري حمفوظ[ )3(.

جيب غسل رأس احلشفة باملاء من الودي.  =
والثاين: قالوا: إن الودي يستنجى منه باألحجار، واملذي جيب فيه املاء. انظر اخلريش )149/1(،   

والتمهيد البن عبد الرب )205/21(. 
واملذي  والودي  والقيح  كالدم  نادًرا  اخلارج  كان  إذا   :)144/1( املجموع  يف  النووي  قال   )1(

وشبهها فهل جيزئه احلجر؟ فيه طريقان: 
الصحيح منهام - وبه قطع العراقيون أنه عىل قولني: أصحهام جيزئه احلجر، نص عليه يف املخترص   
وحرملة؛ ألن احلاجة تدعو إليه، واالستنجاء رخصة، والرخص تأيت ملعنى ثم ال يلزم وجود 

ذلك املعنى يف مجيع صورها كالقرص وأشباهه. وانظر املهذب )29/1(.
القول الثاين: يتعني املاء.   

املصنف )89/1(.   )2(
املاء  فضخ  املني  رأيت  وإذا  العبارة  فتكون  املني،  عن  حترفت  الودي  لفظة  تكون  أن  وأخشى   )3(
فاغتسل، خاصة أن الودي جممع عىل أنه ال يوجب الغسل، وال يوجب الغسل يشء سوى املني، 
وقد وقفت عىل رواية أيب بكر بن أيب شيبة من رواية ابن بشكوال يف غوامض األسامء املبهمة 
)513/2( فقد روى احلديث من طريق ابن أيب شيبة، وقال: وإذا رأيت نضح املاء فاغتسل. 

وهذا أرجح.
وقد اختلف فيه عىل زائدة بن قدامة:   

فرواه عنه حسني بن عيل بزيادة ذكر الودي أو املني عىل اخلالف السابق.               =  
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  الدليل الثاين:

)1502-244( ما رواه ابن أيب شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، 
عن منصور، عن جماهد، 

املني ففيه الغسل، وأما املذي  املني والودي واملذي، فأما  ابن عباس، قال:  عن 
والودي ففيهام الوضوء، ويغسل ذكره)1(.

]صحيح[ )2(.

q دليل من قال: يكفي فيه االستجمار:

ذكرنا أدلتهم يف باب اخلالف يف االستنجاء من املذي، فارجع إليها إن شئت، 
فال داعي إلعادهتا هنا، واهلل أعلم.

q دليل من قال: إن الودي طاهر:

قالوا: ال نعلم يف الكتاب، وال يف السنة املرفوعة نًصا بأن الودي نجس، وإذا 
كان كذلك فاألصل طهارته، وال يكفي يف كونه خيرج من من خمرج البول حتى يعطى 
حكمه، فهذا املني خيرج من نفس املخرج، ومع ذلك فهو طاهر، وإذا كان خيرج عقب 

البول، كان االستنجاء منه بسبب البول، ال بسببه.

قلت: ال شك أن أكثر األقوال عىل أن الودي خيرج عقب البول، لكن قال بعض 

ورواه أبو داود الطياليس يف مسنده )144(.  =
ورواه البخاري )269( وابن حزم يف املحىل )106/1( من طريق أيب الوليد الطياليس.  

ورواه أمحد )125/1( وأبو يعىل املوصيل )352( عن عبد الرمحن بن مهدي.  
ورواه الطحاوي )46/1( من طريق عبد اهلل بن رجاء كلهم رووه عن زائدة به، بذكر الوضوء.   

وغسل الذكر، ومل يتعرضوا للودي وال للمني.
وتابع أبو بكر بن عياش زائدة كام يف صحيح ابن خزيمة )18( ومل يذكر إال الوضوء  

مصنف ابن أيب شيبة )89/1(رقم 984.   )1(
وسبق خترجيه، انظر ح: )1494(.   )2(
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الفقهاء أن خروج الودي بعد البول غالب ال دائم، فقد خيرج بعد محل يشء ثقيل، 
وقد خيرج وحده بال سبب)1(.

e e e

قال يف حاشية ابن عابدين )165/1(: الودي ماء ثخني أبيض كدر، خيرج عقب البول.   )1(
من  االغتسال  بعد  خيرج  ماء  وقيل:  غليظ.  بول  »الودي   :)10/1( اهلندية  الفتاوى  يف  وقال   

اجلامع وبعد البول. كذا يف التبيني«. اهـ
أنه حينئذ  إال  البول  بأثر  أيضا  املرأة خيرج  أن ودي  وقال يف رشح خليل )152/1(: »واعلم   

ال حكم له نعم يكون ناقًضا فيام إذا خرج بأثر سلس بول، أو خرج عند محل يشء ثقيل«. اهـ
 ،)571/2( املجموع  يف  النووي  فتعقبه  البول،  مع  خيرج  الودي   :)29/1( املهذب  يف  وقال   

وقال: األجود أن يقال: عقبه. أي عقب البول.
وقال نحوه يف مطالب أويل النهى )234/1(.  
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل يف األشياء الطهارة.

q كل يشء مل نؤمر بغسله، ال جيب االستنجاء منه. 

األمر  األحاديث  يف  يصح  ومل  الوجوب،  عىل  يدل  ال  فعل  جمرد  املني  غسل   q
بغسله. 

q املني أصل اآلدمي فكان طاهًرا كالرتاب.

وقيل: 

q ال يعترب اليشء بفرعه فاملني كالعلقة أصل احليوان الطاهر، ومها نجسان.

q وسبب اخلالف:

بخروج  يشبه  أن  وبني  البدن،  من  اخلارجة  باألحداث  يشبه  أن  بني  املني  تردد 
الفضالت الطاهرة كالعرق ونحوه:

فمن محل الغسل، وهو جمرد فعل عىل النظافة، واستدل من الفرك عىل الطهارة 
وعىل أصله يف أن الفرك ال يطهر املتنجس أحلقه بالعرق فلم يره نجسا.

ومن رجح حديث الغسل عىل الفرك، وفهم منه النجاسة، أو كان من أصله أن 
النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل عىل نجاسته كام يدل الغسل.

الفصل الرابع

يف االستنجاء من املين
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]م-659[ إذا علم ذلك نأيت إىل حترير األقوال بأدلتها: 

اختلف العلامء يف االستنجاء من املني الختالفهم يف طهارته.

االستجامر  يكفي  وال  مزيل)1(،  مائع  بكل  رطًبا  كان  إن  منه  يستنجي  فقيل: 
باحلجارة، وإن كان يابًسا ففيه قوالن يف مذهب احلنفية: 

فقيل: يكفي فركه، اختاره الكرخي من احلنفية.

وقيل: ال يكفي بل ال بد من غسله، وهو رواية احلسن عن أيب حنيفة)2(.

وإنام قلت املائع، ومل أقل املاء؛ ألن احلنفية يرون أن النجاسة تزال بكل مائع، بخالف احلدث   )1(
فيشرتط املاء، قال الزيلعي يف تبيني احلقائق )70/1(: »وأما الثاين: وهو ما يطهر به النجس، 

فبكل مائع يمكن إزالته كاخلل ونحوه«. اهـ
وقال الكاساين يف بدائع الصنائع )83/1(: »وأما ما سوى املاء من املائعات الطاهرة، فال خالف   
يف أنه ال حتصل به الطهارة احلكمية: وهي زوال احلدث. وهل حتصل به الطهارة احلقيقية، وهي 
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، اختلف فيه، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف حتصل. وقال حممد 

وزفر والشافعي: ال حتصل ...«. إلخ كالمه.
قال يف بدائع الصنائع )84/1(: وإن جف -يعني: املني- فهل يطهر باحلت؟ روى احلسن عن   )2(
أيب حنيفة أنه ال يطهر. وذكر الكرخي أنه يطهر. وجه رواية احلسن أن القياس أن ال يطهر يف 
أنه ال  البدن مع  بالفرك، فبقي  الثوب  الثوب إال بالغسل، وإنام عرفناه باحلديث. وأنه ورد يف 

حيتمل الفرك عىل أصل القياس. 
األوىل؛ ألن  البدن من طريق  وارًدا يف  يكون  الثوب  الوارد يف  النص  أن  الكرخي:  قول  وجه   
البدن أقل ترشًبا من الثوب، واحلت يف البدن يعمل عمل الفرك يف الثوب يف إزالة العني. انظر 
البحر   ،)53/1( اآلثار  معاين  رشح   ،)32/1( املختار  لتعليل  االختيار   ،)81/1( املبسوط 

الرائق )235/1، 236(. 
كان  كأن  حشفة  رأس  طهر  إن  بفرك  يابس  مني  »ويطهر   :)312/1( املختار  الدر  يف  وقال   

مستنجًيا بامء«. اهـ
قال ابن عابدين يف حاشيته رشًحا هلذا النص: »قوله: إن طهر رأس حشفة. قيل: هو مقيد أيًضا   
بام إذا مل يسبقه مذي، فإن سبقه فال يطهر إال بالغسل. وعن هذا قال شمس األئمة احللواين: 
مسألة املني مشكلة؛ ألن كل فحل يمذي ثم يمني إال أن يقال: إنه مغلوب باملني، مستهلك فيه، 
فيجعل تبًعا. وهذا ظاهر، فإنه إذا كان كل فحل كذلك، وقد طهره الرشع بالفرك يابًسا يلزم أنه 
اعترب مستهلًكا للرضورة، بخالف ما إذا بال فلم يستنج حتى أمنى لعدم امللجئ.              =
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احلنفية)1(،  أبو يوسف من  اختاره  الفرك،  املاء وحده، وال جيزئ  يتعني  وقيل: 
وهو مذهب املالكية)2(.

وقيل: ال يستنجي منه بناء عىل أن املني طاهر، وهو مذهب الشافعية)3(، واحلنابلة)4(، 

باحلجر؛ ألنه  البول، واحرتز عن االستنجاء  بعد  أي  بامء:  قال: وقوله: كأن كان مستنجًيا  ثم   =
مقلل للنجاسة ال قالع هلا«. اهـ

وعليه فمذهب احلنفية يكفي فرك املني من رأس احلشفة برشط أن يكون قد استنجى بامء، فإن   
كان استنجاؤه بحجر، فيجب غسل املني. واهلل أعلم. 

قال يف تبيني احلقائق )70/1(: »وعن أيب يوسف أنه ال جيوز تطهري البدن إال باملاء؛ ألهنا نجاسة   )1(
جيب إزالتها فال جيوز بغري املاء كاحلدث«. اهـ

وقال يف بدائع الصنائع )83/1(: »وروي عن أيب يوسف أنه فرق بني الثوب والبدن، فقال يف   
الثوب حتصل -يعني: الطهارة بكل مائع مزيل- وقال يف البدن: ال حتصل إال باملاء«. اهـ

وفيه قول ثان عن أيب يوسف كقول أيب حنيفة، واهلل أعلم.   
قال ابن عبد الرب يف االستذكار )113/3(: »وال جيزئ عند مالك وأصحابه يف املني وال يف سائر   )2(

النجاسات إال الغسل باملاء، وال جيزئ فيه عنده الفرك، وأنكره، ومل يعرفه«. اهـ
وال  املني  من  باحلجارة-  -يعني:  االستجامر  41(: »ال جيوز  )ص:  الفقهية  القوانني  يف  وقال   
الدسوقي  اهـ وانظر حاشية  أو ما قرب منهام«.  النجاسة املخرجني  املذي، وال إن تعدت  من 
)111/1(، مواهب اجلليل )284/1(، خمترص خليل )ص: 15(، التاج واإلكليل )284/1، 

285(، املفهم للقرطبي )548/1(، واملدونة )128/1(، املنتقى رشح املوطأ )103/1(.
قال النووي يف املجموع )146/1(: »واملني طاهر ال جيب االستنجاء منه، وهو حممول عىل من   )3(
خرج منه مني، ومل خيرج غريه، وصىل بالتيمم ملرض، أو فقد املاء فإنه تصح صالته وال إعادة، 
كام ذكرنا يف دم احليض، أما إذا اغتسل من اجلنابة فال بد من غسل رأس الذكر، واهلل أعلم«. اهـ 
انظر مسائل أمحد رواية أيب داود )32/1( رقم 148، 149، 150. وقال أمحد يف مسائله رواية   )4(
صالح )46/3(: »قلت أليب الفراش يصيبه املني، يبسط عليه؟ فقال: املني يشء آخر، وسهل 
يف املني جًدا، وقال: أين املني من البول، البول شديد، واملني يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة املخاط، 
يقوله ابن عباس«. اهـ وانظر مسائل أمحد رواية ابن هانئ )25/1(، ورواية عبد اهلل )49/1( 

رقم 52. ومسائل أمحد وإسحاق )157/1، 192، 247(.
وعن أمحد ثالث روايات يف املني:  

األوىل: أنه طاهر، قال يف املغني: وهو املشهور.                =  
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ورجحه ابن حزم)1(.

q دليل من قال يستنىج من املين وأنه جنس:

  الدليل األول:

)1503-245( ما رواه البخاري من طريق سامل بن أيب اجلعد، عن كريب، عن 
ابن عباس، عن ميمونة، 

ثم  احلائط،  هبا  دلك  ثم  بيده،  فرجه  فغسل  اجلنابة،  من  اغتسل   × النبي  أن 
غسلها، ثم توضأ وضوءه للصالة، فلام فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري 

ومسلم واللفظ لألول)2(.

الدوام،  عىل  وأصحابه   × النبي  فعل  املني  من  االستنجاء  تيمية:  ابن  قال 
وال أعلم إخالهلم به بحال)3(.

الثانية: أنه نجس كالدم، ويعفئ عن يسريه.   =
الثالثة: أنه ال يعفى عن يسريه، وجيزئ فرك يابسه من الرجل واملرأة. وقيل: من الرجل دون   

املرأة. انظر املغني )416/1(، اإلنصاف )340/1، 341(.
قال يف املحىل )134/1( مسألة: 131: »املني طاهر يف املاء كان أو يف اجلسد أو الثوب ال جتب   )1(

إزالته، والبصاق مثله وال فرق«. اهـ
صحيح البخاري )260(، ومسلم )317(.   )2(

رشح العمدة )162/1(، وقال أيًضا يف جمموع الفتاوى )594/21(: »االستنجاء منه مستحب   )3(
كام يستحب إماطته من الثوب والبدن، وقد قيل: هو واجب، كام قد قيل: جيب غسل األنثيني 
من املذي، وكام جيب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج اخلارج من الفرج، فهذا كله طهارة وجبت 
البدن،  سائر  منه  يغسل  كام  آخر،  سبب  بل  وتنجيسه  إماطته  هبا  املقصود  يكن  مل  وإن  خلارج، 
طهارة  يوجب  فقوهلم:  آخر،  سبب  بل  النجاسة  هو  ليس  منه  االستنجاء  سبب  أن  فاحلاصل 
اخلبث وصف ممنوع يف الفرع، فليس غسله من الفرج للخبث، وليست الطهارات منحرصة يف 
ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل، وغسل امليت واألغسال املستحبة، وغسل األنثيني، 
البول؛  قياسه عىل  فيبطل  الثالث،  القسم  قيل بوجوهبا، فهي من  إن  الطهارة  وغري ذلك فهذه 

لفساد الوصف اجلامع«. اهـ 
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  الدليل الثاين:

مرشوًعا،  منه  االستنجاء  كان  نجًسا  كان  وإذا  املني،  نجاسة  عىل  الدالة  األدلة 
ومن هذه األدلة.

)1504-246( ما رواه أبو يعىل من طريق ثابت بن محاد أيب زيد، حدثنا عيل بن 
زيد، عن سعيد بن املسيب، 

فأصابت  فتنخمت،  يل  ناقة  أسقي  وأنا   ،× اهلل  رسول  يب  مر  قال:  عامر،  عن 
نخامتي ثويب، فأقبلت أغسل ثويب من الركوة التي بني يدي، فقال النبي ×: يا عامر 
ما نخامتك وال دموع عينيك إال بمنزلة املاء الذي يف ركوتك، إنام تغسل ثوبك من 

البول والغائط واملني من املاء األعظم والدم والقيء)1(.

]ضعيف جًدا[ )2(. 

مسند أيب يعىل )1611(.   )1(
يف إسناده ثابت بن محاد،   )2(

قال الدارقطني: ثابت بن محاد ضعيف جًدا. سنن الدارقطني )127/1(.  
وقال ابن عدي بعد أن ساق له مجلة من أحاديثه التي خيالف فيها: وثابت بن محاد له غري هذه   
الكامل  ومقلوبات.  مناكري  وأحاديثه  الثقات،  أسانيدها  ويف  فيها  خيالف  أحاديث  األحاديث 

.)98/2(
وقال العقييل: حديثه غري حمفوظ، جمهول بالنقل. الضعفاء الكبري )176/1(.  

وقال البيهقي: هذا باطل ال أصل له، وإنام رواه ثابت بن محاد، عن عيل بن زيد، عن ابن املسيب،   
عن عامر، وعيل بن زيد غري حمتج به، وثابت بن محاد متهم بالوضع. سنن البيهقي )14/1(.

وقال ابن تيمية: »هذا احلديث كذب عند أهل املعرفة باحلديث«، نقله عنه ابن عبد اهلادي يف   
التنقيح )314/1(.

وقال أيًضا يف جمموع الفتاوى )594/21(: »أما حديث عامر بن يارس، فال أصل له«. اهـ  
ختريج احلديث:  

احلديث أخرجه أبو يعىل كام يف إسناد الباب والطرباين يف األوسط كام يف جممع البحرين )513(،   
والعقييل يف الضعفاء )176/1(، وابن عدي يف الكامل )98/2( من طريق حممد بن أيب بكر.

محاد  بن  ثابت  عن  كالمها  عرعرة،  بن  إبراهيم  طريق  من   )98/2( أيًضا  عدي  ابن  وأخرجه    
أيب زيد به.                     =
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ورواه إبراهيم بن زكريا، واختلف عليه:   =
فرواه الدارقطني )127/1( من طريق حممد بن شوكر بن رافع الطويس.  

والبزار كام يف كشف األستار )248(: حدثنا يوسف بن موسى، كالمها عن إبراهيم بن زكريا،   
عن ثابت بن محاد به، كرواية حممد بن أيب بكر وإبراهيم بن عرعرة.

ورواه الطرباين يف املعجم الكبري كام يف نصب الراية )211/1( ومسند عامر لعله يف املفقود من   
املعجم الكبري رواه من طريق عيل بن بحر، ثنا إبراهيم بن زكريا، ثنا محاد بن سلمة، عن عيل بن 

زيد به سنًدا ومتنًا.
وهذا االختالف من إبراهيم بن زكريا، وهو ضعيف، وزيادة محاد بن سلمة وهم منه، عىل أن   

رواية البزار ليس فيها ذكر املني.
وقد حاول الزيلعي يف نصب الراية أن يقوي حديث ثابت بن محاد بمتابعة إبراهيم بن زكريا،   
فقال )210/1(: »وجدت له متابًعا عند الطرباين رواه يف معجمه الكبري من حديث محاد بن 
سلمة، عن عيل بن زيد به سنًدا ومتنًا، وبقية اإلسناد حدثنا احلسني بن إسحاق التسرتي، ثنا 
ثنا إبراهيم بن زكريا العجيل، ثنا محاد بن سلمة به. واعلم أين وجدت احلديث  عيل بن بحر، 
يف نسختني صحيحتني من مسند البزار من رواية ثابت بن محاد، وليس فيه املني، وإنام قال: إنام 
يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم. انتهى. قال البزار: وثابت بن محاد كان ثقة، وال 
إبراهيم بن زكريا.  البزار ذلك عن شيخ شيخه  انتهى نقل  أنه روى غري هذا احلديث.  يعرف 
وقال البيهقي يف سننه الكربى يف باب التطهري باملاء دون املائعات: وأما حديث عامر بن يارس 
أن النبي × قال له: يا عامر ما نخامتك إىل آخره فهو باطل ال أصل له، إنام رواه ثابت بن محاد، 
عن عيل بن زيد، عن ابن املسيب، عن عامر، وعيل بن زيد غري حمتج به، وثابت بن محاد متهم 
بعد  أحًدا  رأيت  ما  الرتكامين-  ابن  -يعني:  الدين  عالء  شيخنا  وقال  قال:  ثم  بالوضع.انتهى 
الكشف التام جعله متهاًم بالوضع غري البيهقي، وقد ذكره يف كتاب املعرفة يف احلديث، ومل ينسبه 

إىل الوضع، وإنام حكى فيه قول الدارقطني وقول ابن عدي املتقدمني، واهلل أعلم«. 
تنفعه  وال  ضعيًفا،  احلديث  لكان  زكريا،  بن  إبراهيم  عىل  فيه  خيتلف  مل  لو  احلديث  أن  واحلق   
متابعة محاد بن سلمة؛ ألن علته حينئٍذ تكون من إبراهيم نفسه، ومن عيل بن زيد، فكيف وقد 
اختلف فيه عىل إبراهيم بن زكريا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ذكر الدارقطني والبيهقي 
وابن عدي وكلهم من احلفاظ ذوي االستقراء، نصوا عىل أن ثابت بن محاد تفرد به، فهذا دليل 

عىل أن طريق محاد بن سلمة وهم، واهلل أعلم.
إبراهيم بن زكريا، عن  البزار والطرباين من طريق  التلخيص )44/1(: »رواه  قال احلافظ يف   
بن  ثابت  يرويه  إنام  فيه،  غلط  وقد  ضعيف،  إبراهيم  ولكن  زيد،  بن  عيل  عن  سلمة،  بن  محاد 

محاد«. اهـ
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 )1505-247( ومنها أيًضا ما رواه مالك يف املوطأ، عن هشام بن عروة، عن 
أبيه، 

أنه اعتمر مع عمر بن اخلطاب يف ركب  عن حييى بن عبد الرمحن بن حاطب، 
فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن اخلطاب عرس ببعض الطريق قريًبا من بعض 
فركب حتى جاء  ماء،  الركب  مع  فلم جيد  يصبح  أن  كاد  وقد  فاحتلم عمر،  املياه، 
املاء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك االحتالم حتى أسفر، فقال له عمرو بن العاص: 
أصبحت ومعنا ثياب، فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن اخلطاب: واعجًبا لك يا عمرو 
ابن العاص، لئن كنت جتد ثياًبا أفكل الناس جيد ثياًبا؟ واهلل لو فعلتها لكانت سنة، بل 

أغسل ما رأيت، وأنضح ما مل أر)1(.

]إسناده منقطع[ )2(.

وجه االستدالل:

قال الباجي: قوله )فجعل يغسل ما رأى من االحتالم حتى أسفر( يريد أنه تتبع 
ما كان يف ثوبه من املني حتى أسفر الصبح، رأى أن تطهري ثوبه الذي هو فرض، أوىل 
املني؛ ألن اشتغاله  الذي هو أفضل، وهذا يدل عىل نجاسة  الوقت  من مبادرة أول 
به وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه، وأنكر عليه عمرو بن 
العاص التأخري، وأمره باستبدال ثوب دليل عىل نجاسة الثوب عندهم، ولو مل يكن 
نجًسا عندهم ملا اشتغل عمر بغسله، ولو اشتغل به لقيل له: تشتغل عن الصالة بإزالة 

ما مل تلزم إزالته)3(.

املوطأ )50/1(.   )1(
قال النووي يف املجموع )226/1(: حييى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد يف خالفة عثامن،   )2(
هذا هو الصواب، قال حييى بن معني: حييى بن عبد الرمحن بن حاطب عن عمر باطل، وكذا قاله 

غري ابن معني. إلخ كالمه رمحه اهلل، وانظر املجلد األول، ح: )77(. 
املنتقى )103/1(.   )3(
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q وجياب:

ربام كان مصحوًبا بمذي، فغسله من أجل ذلك، وقد كان يفرك من ثوب رسول 
اهلل × فرًكا فيصيل فيه. 

)1506-248( ومنها ما استدل به فقهاء احلنفية مما يروى عن النبي × أنه قال 
لعائشة: إذا وجدت املني رطًبا فاغسليه، وإذا وجدته يابًسا فحتيه.

]ال أصل له[ )1(.

أخربنا  قال:  عبدان،  حدثنا  قال:  البخاري،  رواه  ما  ومنها   )249-1507( 
عبد اهلل، قال: أخربنا عمرو بن ميمون اجلزري، عن سليامن بن يسار، 

×، فيخرج إىل الصالة  النبي  عن عائشة قالت: كنت أغسل اجلنابة من ثوب 
وإن بقع املاء يف ثوبه. ورواه مسلم بنحوه)2(.

وجه االستدالل:

إن  يقال:  وال  يطهر،  ال  الطاهر  ألن  نجاسته؛  عىل  دليل  املني  غسل  إن  قالوا: 
غسله للنظافة؛ ألن األصل يف الغسل أنه للنجاسة، إذ هي املأمور بغسلها.

q وتعقب هذا: 

ملا  نجًسا  كان  فلو  تغسله،  وال  يابًسا،  تفركه  كانت  عنها  اهلل  ريض  عائشة  بأن 
اكتفت بفركه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا جمرد فعل من عائشة، وفعل 
الرسول × املجرد ال يدل عىل الوجوب، فكيف بفعل غريه، ثم إن الثوب قد يغسل 

من املخاط والبصاق وكل ما يستقذر، وال يكون هذا كافًيا يف الداللة عىل نجاسته.

مل أقف عليه مسنًدا يف كتب السنة، وقد قال ابن اجلوزي يف التحقيق )107/1(: هذا احلديث   )1(
ال يعرف، وإنام املنقول أهنا هي كانت تفعل ذلك من غري أن يكون أمرها.

وقال احلافظ يف الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية )91/1(: »مل أجده هبذه السياقة«. اهـ  
وقال يف التلخيص )33/1(: »وأما األمر بغسله فال أصله له«.   

البخاري )229(، ورواه مسلم بنحوه )289(.   )2(
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  الدليل اخلامس:

)1508-250( ما رواه مسلم من طريق أيب معرش، عن إبراهيم، عن علقمة 
واألسود،

إن  إنام كان جيزئك  ثوبه، فقالت عائشة:  بعائشة، فأصبح يغسل  نزل  أن رجاًل 
رأيته أن تغسل مكانه، فإن مل تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول 

اهلل × فرًكا فيصيل فيه.

وجه االستدالل:

قال القرطبي: وهذا من عائشة يدل عىل أن املني نجس، وأنه ال جيزئ فيه إال 
غسله، فإهنا قالت: إنام: وهي من حروف احلرص، ويؤيد هذا ويوضحه قوهلا: فإن 
يف  وشك  النجاسة،  حتققت  حيث  مرشوعيته  إنام  النضح  فإن  حوله،  نضحت  تر  مل 
اإلصابة، كام قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، حيث أصبح يغسل جنابة من ثوبه، 

فقال: أغسل ما رأيت وأنضح ما مل أر)1(.

فإن قيل: أمل تقل: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول اهلل × فرًكا، فيصيل فيه، 
أال يدل هذا عىل طهارته؟

اليابسة  النجاسة  والفرك يف حق  مزيل،  بأي  تزال  النجاسة  يدل؛ ألن  قيل: ال 
النعل بدلكه يف األرض، وسنذكره إن شاء اهلل  كاف يف تطهريها، كام كانت طهارة 

خمرًجا يف أدلة القول الثاين.

  الدليل الثالث:

البول، فكانت نجسة  الغذاء، خيرج من خمرج  قالوا: إن املني فضلة مستحيلة عن 
كالبول، وال يرد علينا البصاق واملخاط والدمع والعرق؛ ألهنا ال خترج من خمرج البول)2(.

املفهم )548/1(.   )1(
بدائع الفوائد )640/3(.   )2(
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q وأجيب:

من  للخروج  أو  الغذاء،  عن  لالستحالة  يكون  أن  إما  بالنجاسة  حكمك  بأن 
خمرج البول، أو ملجموع األمرين: 

فاألول باطل؛ إذ جمرد استحالة الفضله عن الغذاء ال يوجب احلكم بنجاستها، 
كالدمع واملخاط والبصاق. 

وإن كان خلروجه من خمرج البول، فهذا إنام يفيدك أنه متنجس لنجاسة جمراه، 
ال أنه نجس العني كام هو أحد األقوال فيه، وهو فاسد؛ فإن املجرى واملقر الباطن 
وحيكم  واالنفصال،  اخلروج  بعد  بالنجاسة  حيكم  وإنام  بالنجاسة،  عليه  حيكم  ال 
إىل  املنفصل خلبثه وعينه ال ملجراه ومقره، وقد علم هبذا بطالن االستناد  بنجاسة 
جمموع األمرين، والذي يوضح هذا أنا رأينا الفضالت املستحيلة عن الغذاء تنقسم 

إىل: 

طاهر: كالبصاق والعرق واملخاط. 

ونجس: كالبول والغائط، فدل عىل أن جهة االستحالة غري مقتضية للنجاسة، 
خبيثتان  ذاتان  والغائط  فالبول  وعدًما  وجودا  اخلبث  مع  دارت  النجاسة  أن  ورأينا 
منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضالت اآلدمى بزيادة اخلبث والنتن واالستقذار، 
املني  يلحق  فال  يمكن،  ما  أقىص  عنها  وتباعدمها  عنهام  وتنأى  النفوس،  منهام  تنفر 

بالبول والغائط بل يلحق باملخاط والبصاق)1(.

  الدليل الرابع:

قالوا: إن األحداث املوجبة للطهارة نجسة كالبول والغائط واملذي. واملني من 
األحداث املوجبة للطهارة، فيكون نجًسا.

املرجع السابق.   )1(
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q وأجيب:

ال نسلم أن األحداث املوجبة للطهارة كلها نجسة، فأكل حلم اإلبل حدث عىل 
الصحيح يوجب الطهارة، وليس بنجس.

أو  بواًل  مس  لو  بل  نجاسة،  ثمة  يكن  ومل  حدث،  الصحيح  عىل  الفرج  ومس 
غائًطا مل ينتقض وضوؤه، بخالف ما لو مس ذكره.

والريح طاهرة، ومع ذلك هي حدث إمجاًعا، ومل يوجب كوهنا حدًثا أن يستنجى 
منها، وال أن تغسل الثياب واألبدان بسببها.

وهذا اجلامع اخلايل من اإلنزال يتطهر منه، ومل يدل عىل حصول نجاسة.

ومل  احلالل،  الفرج  يف  ذكره  غيب  إذا  الرجل  »أرأيت  اهلل:  رمحه  الشافعي  قال 
يأت منه ماء، فأوجبت عليه الغسل، وليست يف الفرج نجاسة، وإن غيب ذكره يف دم 

خنزير أو مخر أو عذرة، وذلك كله نجس، أجيب عليه الغسل؟ فإن قال: ال. 

قيل: فالغسل، إن كان إنام جيب من نجاسة كان هذا أوىل أن جيب عليه الغسل 
مرات ومرات من الذي غيبه يف حالل نظيف، ولو كان يكون لقذر ما خيرج منه كان 
اخلالء والبول أقذر منه، ثم ليس جيب عليه غسل موضعهام الذي خرجا منه، ويكفيه 

من ذلك املسح باحلجارة، إلخ كالمه رمحه اهلل«)1(.

من  الغسل  لوجب  وإال  املني،  نجاسة  معناه  ليس  الغسل  إجياب  إن  عىل  فدل 
البول والغائط، لإلمجاع عىل نجاستهام.

  الدليل اخلامس:

من  النجاسات  كسائر  نجًسا  فكان  السبيلني،  أحد  من  خارج  املني  إن  قالوا: 
البول والغائط واملذي والودي.

األم )56/1(.   )1(
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أال ترى أن الفضالت اخلارجة من أعايل البدن ليست نجسة، ويف أسافله تكون 
نجسة.

q وأجيب:

بأن قياسه عىل مجيع اخلارجات بجامع اشرتاكهن يف املخرج ليس دلياًل رشعيًّا، 
وهو منقوض بالدبر، فإنه خمرج الريح الطاهر، وخمرج الغائط النجس، وبالفم فإنه 

خمرج النخامة والبصاق الطاهرين، وخمرج القيء النجس عىل قول.

  الدليل السادس:

عند  خيرج  املذي  أن  وذلك  املذي؛  جنس  من  فاملني  املذي،  عىل  املني  قياس 
مقدمات الشهوة، واملني خيرج عند استكامهلا.

قال الباجي: »دليلنا من جهة القياس أنه مائع تثريه الشهوة، فوجب أن يكون 
نجًسا كاملذي«)1(.

q وأجيب:

بأن املني غري املذي، فاألول يتكون منه الولد الذي هو أصل اإلنسان، واملذي 
وكون  مرًضا،  كانت  ربام  اإلمذاء  وكثرة  عيب،  اإلمناء  عدم  أن  ترى  أال  بخالفه، 
اجلامع بني املني واملذي هو الشهوة قياس ال يصح؛ وذلك ألن الشهوة ليست هي 

مناط التنجيس حتى تكون علة يف إحلاق الفرع باألصل.

قال ابن القيم: املني واملذي مها حقيقتان خمتلفتان يف املاهية والصفات والعوارض 
والرائحة والطبيعة فدعوى أن املذي مبدأ املني، وأنه مني مل تستحكم طبخه دعوى 

جمردة عن دليل نقيل وعقيل وحيس فال تكون مقبولة)2(.

املنتقى )103/1(.   )1(
بدائع الفوائد )639/3(.   )2(
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q دليل من قال بطهارة املين:

  الدليل األول:

صحيح  دليل  يأيت  حتى  يشء  بنجاسة  يقال  وال  الطهارة،  األعيان  يف  األصل 
رصيح سامل من املعارضة، وال دليل عىل نجاسة املني.

  الدليل الثاين:

قالوا: لو كان املني نجًسا جلاء األمر من الرسول × بغسله، خاصة أن البلوى 
فيه شديدة يف األبدان والثياب والفرش وغريها، فلام مل يأمرهم × بغسل ما أصاهبم 
 × النبي  أمر  احلاجة ال جيوز، وقد  البيان عن وقت  تأخري  إذ  املني طاهر،  أن  علم 
احلائض أن تغسل ما أصاب ثوهبا من دم احليض، مع أن البلوى يف املني أكثر وأشد، 
وأمر بغسل املذي أيًضا، ومل يأمر بغسل املني، فعلم أن غسله ليس واجًبا، وأن عينه 

ليست نجسة.

  الدليل الثالث:

)1509-251( ما رواه مسلم، قال: حدثنا أمحد بن جواس احلنفي أبو عاصم، 
حدثنا أبو األحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن عبد اهلل بن شهاب اخلوالين، قال: 
كنت نازاًل عىل عائشة، فاحتلمت يف ثويب، فغمستهام يف املاء، فرأتني جارية لعائشة، 

فأخربهتا، فبعثت إيل عائشة، فقالت: 

منامه.  يف  النائم  يرى  ما  رأيت  قلت:  قال:  بثوبيك.  صنعت  ما  عىل  محلك  ما 
قالت: هل رأيت فيهام شيًئا. قلت: ال. قالت: فلو رأيت شيًئا غسلته، لقد رأيتني وإين 

ألحكه من ثوب رسول اهلل × يابًسا بظفري)1(.

وجه االستدالل:

أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول اهلل × فرًكا، وهذا دليل عىل طهارته؛ إذ 

صحيح مسلم )290-109(.   )1(
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لو كان نجًسا لوجب غسله كسائر النجاسات.

q وأجيب بأجوبة منها:

أواًل : ثبت يف طهارة النعل الدلك بالرتاب، وكان ذلك طهارة له.

)1510-252( فقد روى أمحد، قال: يزيد، أنا محاد بن سلمة، عن أيب نعامة، 
عن أيب نرضة، عن أيب سعيد اخلدري، 

أن رسول اهلل × صىل، فخلع نعليه، فخلع الناس نعاهلم، فلام انرصف قال: مل 
أتاين  قال: إن جربيل  يا رسول اهلل رأيناك خلعت فخلعنا.  فقالوا:  نعالكم؟  خلعتم 
فأخربين أن هبام خبًثا فإذا جاء أحدكم املسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى هبا 

خبًثا فليمسه باألرض ثم ليصل فيهام)1(.

]صحيح[)2(.

فإذا كان الدلك يف النعل مل يدل عىل طهارة األذى الذي يف النعل، مل يكن ذلك 
املني دلياًل عىل طهارة املني. نعم يصح االستدالل عىل طهارة املني لو أن عائشة تركت 
املني عىل ثوب رسول اهلل × فلم تغسله رطًبا، ومل تفركه يابًسا، أو اكتفت بفركه، وهو 
رطب، أما ما دامت تغسله رطًبا، وتفركه يابًسا فليس فيه دليل عىل طهارته، واهلل أعلم.

ذكر بعض احلنفية: أن هذه اآلثار إنام جاءت يف ذكر ثياب ينام فيها، ومل  ثانًيا: 
بأس  والدم ال  والبول  بالغائط  النجسة  الثياب  رأينا  وقد  فيها،  ثياب يصيل  تأت يف 
فيها فإن عائشة كانت  الذي يصيل  الثياب  فيها، وأما  فيها، وال جتوز الصالة  بالنوم 
تغسله من الثوب، فقد قالت ريض اهلل عنها: كنت أغسل اجلنابة من ثوب النبي ×، 

فيخرج إىل الصالة وإن بقع املاء يف ثوبه)3(.

املسند )20/3، 92(.   )1(
انظر خترجيه  ح: )1499(.   )2(

البخاري )229(، ورواه مسلم بنحوه )289(.  )3(



موسوعة أحكام الطهارة 412

)1511-253( وقد روى أمحد، قال: ثنا حجاج وشعيب بن حرب قاال: ثنا 
ليث، قال: حدثني يزيد بن أيب حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن خديج، 

عن معاوية بن أيب سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي × هل كان رسول 
اهلل × يصيل يف الثوب الواحد الذي جيامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا مل يكن فيه أذى)1(.

]صحيح[)2(.

املسند )426/6(.   )1(
احلديث رواه أمحد كام يف إسناد الباب عن حجاج وشعيب بن حرب.  )2(

وأخرجه ابن أيب شيبة )228/2( رقم 8411 وأبو بكر الشيباين يف اآلحاد واملثاين )3073(،   
واخلطيب يف تاريخ بغداد )407/7( عن شبابة.

وأخرجه أبو داود )366( والنسائي يف السنن الكربى )287( ويف املجتبى )295( والبغوي يف   
رشح السنة )522( من طريق عيسى بن محاد. 

وأخرجه ابن ماجه )540( من طريق حممد بن رمح.  
وأخرجه الدارمي )1376( وابن خزيمة )776( وابن حبان )2331( من طريق أيب الوليد الطياليس.  

وأخرجه أبو يعىل يف مسنده )7126( من طريق هاشم بن القاسم.  
وأخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار )50/1( والبيهقي )410/2( من طريق ابن وهب،   
وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )220/20( رقم 405، من طريق عبد اهلل بن عبد احلكم،   

كلهم عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب به.
وأخرجه أمحد )325/6( من طريق حممد بن إسحاق.  

والدرامي )1375( من طريق عبد احلميد بن جعفر.  
وأخرجه الطحاوي )50/1(، والطرباين يف املعجم الكبري )220/20( رقم 406، 408، من   

طريق عمرو بن احلارث، 
بن  يزيد  عن  كهلم  ربيعة،  بن  وجعفر  هليعة  ابن  طريق  من   )50/1( الطحاوي  وأخرجه    

أيب حبيب به. وهؤالء تابعوا الليث بن سعد يف روايته عن يزيد بن أيب حبيب.
وقال البخاري يف الصالة )465/1(: باب وجوب الصالة يف الثياب ... ومن صىل يف الثوب   

الذي جيامع فيه ما مل ير فيه أذى.
ابن خزيمة  أبو داود والنسائي وصححه  الفتح )466/1(: »يشري إىل ما رواه  قال احلافظ يف   
 × وابن حبان من طريق معاوية بن أيب سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة، هل كان رسول اهلل 
يصيل يف الثوب الذي جيامع فيه. قالت: نعم إذا مل ير فيه أذى، وهذا من األحاديث التي تضمنتها 

تراجم هذا الكتاب بغري صيغة رواية حتى وال التعليق«. اهـ
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وقد روي عن عائشة ما يوافق ذلك، 

)1512-254( فقد روى أبو داود، قال: حدثنا عبيد اهلل بن معاذ، حدثنا أيب، 
حدثنا األشعث، عن حممد بن سريين عن عبد اهلل بن شقيق، 

عن عائشة قالت: كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يصيل يف شعرنا أو حلفنا.

قال عبيد اهلل: شك أيب )1(.

] أنكره اإلمام أمحد أشد اإلنكار، واملعروف فيه ذكر اللحاف فقط[)2(.

سنن أيب داود )367(.   )1(
احلديث مداره عىل أشعث،   )2(

يرويه خالد بن احلارث كام يف سنن الرتمذي )600(، واملنتقى البن اجلارود )134(، ورشح   
معاين اآلثار للطحاوي )50/1(.

وسفيان بن حبيب كام يف سنن النسائي )5366(.  
ومعتمر بن سليامن كام يف سنن النسائي )5366(.  

وحممد بن جعفر كام يف سنن البيهقي )409/2( أربعتهم رووه عن أشعث، عن حممد بن سريين   
به بذكر اللحاف فقط دون ذكر الشعار. 

ويرويه معاذ بن معاذ واختلف عليه:   
فرواه ابن حبان يف صحيحه )2330( أخربنا أبو خليفة، قال: حدثنا عبيد اهلل بن معاذ، قال:   
حدثنا أيب معاذ بن معاذ، قال: حدثنا أشعث بن سوار به، بلفظ: )كان النبي × يصيل يف حلفنا(. 

وهذه رواية منقلبة دون شك.
فقد رواه أبو داود يف السنن )367( حدثنا عبيد اهلل بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا األشعث به،   
بلفظ: )ال يصيل يف شعرنا أو حلفنا( بزيادة شعرنا. قال عبيد اهلل: شك أيب. يعني هل قال: شعرنا 

أو قال: حلفنا.
ورواه أمحد يف العلل )5982( وابن حبان يف صحيحه )2336( عن القواريري،   

واحلاكم )252/1( والبيهقي يف السنن )409/2-410( من طريق حييى بن حممد البخرتي،   
كالمها عن معاذ بن معاذ به: )كان ال يصيل يف شعرنا وال حلفنا( باجلمع بدون شك.

ليس عىل  أنه  والصحيح  الذهبي بيشء،  يتعقبه  الشيخني، ومل  احلاكم: صحيح عىل رشط  قال   
رشط واحد منهام، فإن أشعث بن عبد امللك مل خيرج له مسلم، وخرج له البخاري تعليًقا. فتبني 
أن معاذ بن معاذ انفرد بزيادة ذكر الشعار، وهو الثوب الذي يلبس عىل اجلسد.             =
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فثبت بام ذكرنا أن رسول اهلل × مل يكن يصيل يف الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه 
يشء من اجلنابة، وثبت أن ما ذكرته عائشة، من فرك املني من ثوب رسول اهلل × إنام 

هو يف ثوب النوم، ال يف ثوب الصالة)1(.

وأن أم حبيبة زوج النبي × أطلقت عىل املني اسم األذى، واألذى هو النجس، 
كام قال تعاىل: ژ ڻ  ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ژ ]البقرة: 222[.

q ورد هذا بعدة أجوبة:

اجلواب األول: 

أشد  أمحد  اإلمام  أنكره  قد  نسائه،  حلاف  يف  يصيل  ال  كان  عائشة  حديث  أن 
اإلنكار، ونقلنا عنه ذلك يف ختريج احلديث. 

ولو صح مل يكن هذا دلياًل عىل نجاسة املني، فإن حلاف املرأة قد يصيبه من دم 
حيضها، وهي ال تشعر.

اجلواب الثاين:

وعليه  يصيل  كان  أنه  ورد  فقد  بواجب،  ليس  املرأة  حلاف  يف  الصالة  ترك  أن 
ثوب، وبعضه عىل بعض نسائه، وهي حائض)2(.

قال أمحد يف العلل: ما سمعت عن أشعث حديًثا أنكر من هذا، وأنكره أشد اإلنكار.  =
وقال ابن رجب يف فتح الباري )87/2(: »وقد أنكره اإلمام أمحد إنكاًرا شديًدا، ويف إسناده   
اختالف عىل ابن سريين، وقد روي عنه أنه قال: سمعته منذ زمان، وال أدري ممن سمعته، وال 

أدري أسمعه من ثبت أوال؟ فاسألوا عنه .....«. اهـ 
انظر رشح معاين اآلثار بترصف يسري )50/1(.   )1(

اختار الشوكاين أن ترك حلاف النساء مستحب، وليس بواجب، ونقله عنه أمحد شاكر يف حتقيقه   )2(
لسنن الرتمذي )497/1( فقال: »كل ذلك يدل عىل عدم وجوب جتنب ثياب النساء، وإنام هو 

مندوب فقط، عماًل باالحتياط. وهبذا جيمع بني األحاديث«.
وقيل: إن ذلك مباح، وهو ما اختاره أمحد شاكر، فقال متعقًبا لكالم الشوكاين: »ال دليل عىل   
اجلمع  يرتك، وهو  وتارة  يفعل،  تارة  كان  وإنام  نعلمه،  يطلب ذلك يف حديث  مل  الندب؛ ألنه 

الصحيح بني الروايات، فهو أمر مباح«. 
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اجلواب الثالث: 

أن النساء ال يكره هلن الصالة يف ثياب احليض، وإنام اخلالف يف الرجال، وهذا 
دليل عىل أن احلامل عىل الكراهة ليس النجاسة.

جاء يف فتح الباري البن رجب: »قال أبو بكر األثرم: أحاديث الرخصة أكثر 
وأشهر. قال: ولو فسد عىل الرجال الصالة يف شعر النساء لفسدت الصالة فيها عىل 

النساء.

بغري  احليض  ثياب  يف  الصالة  هلن  يكره  ال  النساء  أن  عىل  يدل  الكالم  وهذا 
خالف، إنام اخلالف يف الرجال.

واألحاديث التي أشار إليها يف الرخصة متعددة:

ففي صحيح مسلم، عن عائشة، قالت: كان النبي يصيل من الليل وأنا إىل جنبه، 
وأنا حائض، عىل مرط، وعليه بعضه إىل جنبه)1(.

× نبيت يف الشعار  وخرج النسائي، عن عائشة، قالت: كنت أنا ورسول اهلل 
الواحد، وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني يشء غسلت ما أصابه، مل يعده إىل غريه، 

ثم صىل فيه)2(.

وخرج أبو داود وابن ماجه، عن ميمونة، قالت: إن النبي × صىل وعليه مرط، 
وعىل بعض أزواجه منه، وهي حائض، وهو يصيل، وهو عليه)3(.

الصالة بحرضة احلائض،  النووي يف رشحه ملسلم: »وفيه جواز  قال  صحيح مسلم )514(.   )1(
وجواز الصالة يف ثوب بعضه عىل املصيل وبعضه عىل حائض أو غريها«. 

رواه أبو يعىل )4802(، وأبو داود )269(، والنسائي )284( من طريق حييى بن سعيد القطان،   )2(
عن جابر بن صبح، قال: سمعت خالًسا حيدث عن عائشة، وسنده صحيح. 

رواه أمحد )330/6(، واحلميدي )315(، وأبو يعىل )7095(، وأبو داود )369(، وابن ماجه   )3(
خزيمة  وابن   ،9 )8/24(ح  الكبري  يف  والطرباين   ،)133( املنتقى  يف  اجلارود  وابن   ،)653(
)768(، وأبو عوانة )1426(، وابن حبان )2329(، والبيهقي يف السنن )409/2( من طريق 

سفيان بن عيينة، عن الشيباين، عن عبد اهلل بن شداد، عن ميمونة، وإسناده صحيح. 
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وخرج اإلمام أمحد من حديث حذيفة، قال: قام النبي × يصيل، وعليه طرف 
اللحاف، وعىل عائشة طرفه، وهي حائض ال تصيل)1(. 

قال أبو عبيد يف غريبه: الناس عىل هذا، يعني عىل عدم كراهيته«. اهـ نقاًل من 
فتح الباري البن رجب)2(.

الوجه الرابع: 

أن قول أم حبيبة: )إذا مل يكن فيه أذى( ال يدل عىل أن مرادها باألذى املني ال 
بمطابقة، وال تضمن، وال التزام، فإهنا إنام أخربت بأنه يصيل يف الثوب الذي يضاجعها 
فيه ما مل يكن فيه أذى، فلو قال قائل: بأن املراد باألذى: دم احليض كان أقرب. وعىل 

التنزل أن مرادها املني، فاألذى ليس نًصا يف النجاسة، فقد قال تعاىل: )ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]البقرة: 196[، واألذى يف اآلية ليس النجس.

  الدليل الرابع:

بأنه ورد أن النبي كان يسلت املني من ثوبه، وهو رطب، من غري غسل، وهذا 
يدل عىل طهارته؛ ألن سلت الرطب ال يزيل العني بالكلية، بخالف ما قد يقال يف 

فرك اليابس.

)1513-155( فقد روى أمحد، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا عكرمة 
ابن عامر، عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري، 

عن عائشة، قالت: كان رسول اهلل × يسلت املني من ثوبه بعرق اإلذخر، ثم 

رواه يونس بن أيب إسحاق، واختلف عليه فيه، فرواه )32/6( حدثنا حممد بن فضيل، قال:   )1(
حدثنا يونس بن عمرو، عن العيزار بن حريث، عن عائشة.

ورواه أمحد )401/5( حدثنا وكيع، عن يونس، عن العيزار بن حريث، عن حذيفة.   
ورواه أمحد )400/5( حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس، عن الوليد بن العيزار، قال: قال حذيفة.   

فاضطرب فيه يونس بن أيب إسحاق.
فتح الباري البن رجب )87/2(.   )2(
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يصيل فيه، وحيته من ثوبه يابًسا ثم يصيل فيه.

]حسن[)1(.

  الدليل اخلامس:

ورد أن النبي × ربام صىل، وهو يف ثوبه، فتحته عائشة من ثوبه، وهو يف الصالة، 
وهذا فيه إشارة إىل أن إزالته من باب االستقذار؛ ألنه مل يكن يتفقد ثوبه قبل صالته.

قال:  حممد،  بن  احلسن  حدثنا  قال:  خزيمة،  ابن  روى  فقد   )156-1514(
حدثنا إسحاق، يعني: األزرق، قال: حدثنا حممد بن قيس، عن حمارب بن دثار، 

عن عائشة، أهنا كانت حتت املني من ثوب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وهو يصيل)2(.

]صحيح[.

التحقيق  يف  اجلوزي  وابن   )294( خزيمة  وابن  الباب،  حديث  يف  كام  أمحد  أخرجه  احلديث   )1(
)106/1( من طريق معاذ بن معاذ العنربي.

وأخرجه إسحاق بن راهوية يف مسنده )1185( أخربنا النرض بن شميل.  
وأخرجه ابن خزيمة )294( من طريق أيب الوليد وأيب قتيبة سلم بن قتيبة،   

وأخرجه البيهقي )418/2( من طريق يزيد بن عبد اهلل بن يزيد بن ميمون بن مهران، كلهم عن   
عكرمة بن عامر به

ويف إسناده عكرمة بن عامر، تكلم يف روايته عن حييى بن أيب كثري،  
ووثقة ابن معني، وابن املديني، وأبو داود السجستاين، ووكيع، والدارقطني.  

الكامل  أمًيا، وكان حافًظا. اجلرح والتعديل )10/7(، هتذيب  ابن عامر  ابن معني: كان  وقال   
.)260/20(

وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوًقا، وربام وهم يف حديثه، وربام دلس، وىف حديثه عن حييى بن   
أبى كثري بعض االغاليط. املرجع السابق.

وقال أمحد بن حنبل: عكرمة بن عامر مضطرب احلديث عن غري إياس بن سلمة، وكان حديثه   
عن إياس بن سلمة صاحلًا، وحديثه عن حييى بن أبى كثري مضطرًبا. املرجع السابق.

التقريب: صدوق يغلط، ويف روايته عن حييى بن أيب كثري اضطراب، ومل يكن له كتاب،  ويف   
وباقي رجال اإلسناد ثقات، وقد صحح إسناده ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )589/21(. 

صحيح ابن خزيمة )290(.   )2(
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   الدليل السادس:

قالوا: كل ما ال يمكن االحرتاز عن مالبسته معفو عنه، ومعلوم أن املني يصيب 
أبدان الناس وثياهبم وفرشهم بغري اختيارهم أكثر مما يلغ اهلر يف آنيتهم، فهو طواف 
الفضالت، بل قد يتمكن اإلنسان من االحرتاز من البصاق واملخاط حتى ال يصيب 
ثيابه، وال يقدر عىل االحرتاز من مني االحتالم واجلامع، وهذه املشقة الظاهرة توجب 
طهارته لو كان املقتيض للتنجيس قائاًم، أال ترى أن الشارع خفف يف النجاسة املعتادة 
فاجتزأ فيها باجلامد مع أن إجياب االستنجاء عند وجود املاء أهون من إجياب غسل 

الثياب من املني ال سيام يف الشتاء يف حق الفقري، ومن ليس له إال ثوب واحد)1(.

  الدليل السابع:

)1515-257( ما رواه الشافعي، قال: أخربنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن 
دينار وابن جريج، كالمها خيرب عن عطاء، 

عن ابن عباس أنه قال يف املني يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدمها: بعود أو 
إذخرة، وإنام هو بمنزلة البصاق أو املخاط)2(.

]صحيح موقوًفا، وروي مرفوًعا ومل يصح[)3(.

جمموع الفتاوى )592/21(.   )1(
األم )56/1(.   )2(

رواه الشافعي يف األم )56/1( من طريق عمرو بن دينار.   )3(
ابن جريج،  املنذر يف األوسط )159/2( من طريق  ابن  الشافعي يف األم )56/1(  وأخرجه   

كالمها عن عطاء، عن  ابن عباس موقوًفا عليه. 
طريق  من   )24/1( والدارقطني   ،11321 رقم   )148/11( الكبري  يف  الطرباين  وأخرجه   
إسحاق األزرق، أخربنا رشيك، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل، عن عطاء، عن ابن عباس، 

عن رسول اهلل × مرفوًعا.
وابن جريج وعمرو بن دينار أثبت من طريق ابن أيب ليىل، فإنه من رواية رشيك عن ابن أيب ليىل،   
وكالمها يف حفظه يشء.                   =



419طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

  الدليل الثامن:

قال الشافعي يف األم: بدأ اهلل جل وعز خلق آدم من ماء وطني، وجعلهام مًعا 
طهارة، وبدأ خلق ولده من ماء دافق، فكان يف ابتدائه خلق آدم من الطهارتني اللتني 

مها الطهارة داللة أن ال يبدأ خلق غريه إال من طاهر ال من نجس.

q وأجيب:

بأن قولكم إن املنى مبدأ خلق برش، فكان طاهًرا كالرتاب غريب، فالرتاب وضع 
طهوًرا ومساعًدا للطهور يف الولوغ، ويرفع احلدث أو حكمه، فأين ما يتطهر به إىل ما 
يتطهر منه؟ عىل أن االستحاالت تعمل عملها، فأين الثواين من املبادىء، وهل اخلمر 
إال ابنة العنب، واملني إال املتولد من األغذية يف املعدة ذات اإلحالة هلا إىل النجاسة، 

ثم إىل الدم، ثم إىل املني)1(.

q ورد هذا اجلواب:

أما كون املني يتطهر منه، فقد أجبنا عىل هذا، وأن هذا ال يقتيض تنجيسه.

تقلب  فاالستحالة  عليكم،  حجة  وهو  صحيح،  فهذا  اإلحالة،  اعتبار  وأما 
الطيب إىل خبيث، كالغذاء ينقلب إىل عذرة، وتقلب اخلبيث إىل طيب، كاللبن من دم 
احليض، فلو اعتربنا اإلحالة حلكمنا بطهارة املني، فإن كان املني قد استحال من الدم، 
فالدم عىل الصحيح طاهر، وسوف نذكر اخلالف فيه إن شاء اهلل يف باب النجاسات.

وإن كان قد استحال من البول والغائط، فأين الغائط النتن من املني ذي الرائحة 

قال البيهقي )418/2(: »هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوًعا وال يصح   =
رفعه«.

وقال ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )590/21(: »وأما رفعه إىل النبي × فمنكر باطل ال أصل   
له«.

وقال أيًضا )591/21(: »أهل نقد احلديث واملعرفة به ليسوا يشكون يف أن هذه الرواية وهم«.  
بدائع الفوائد )639/3(.   )1(
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الطيبة، فلو أعطينا االستحالة حكمها حلكمنا بطهارة املني، واهلل أعلم.

  الدليل التاسع:

قالوا: إن املني مبتدأ خلق األنبياء والرسل وبني آدم الذين كرمهم اهلل، فال يليق 
أن يكون أصل هؤالء نجًسا.

قال ابن القيم: اهلل تعاىل أحكم من أن جيعل حمال وحيه ورساالته وقربه مبادئهم 
نجسة، فهو أكرم من ذلك، وأيضا فإن اهلل تعاىل أخرب عن هذا املاء وكرر اخلرب عنه يف 
القرآن، ووصفه مرة بعد مرة، وأخرب أنه دافق خيرج من بني الصلب والرتائب، وأنه 
استودعه يف قرار مكني، ومل يكن اهلل تعاىل ليكرر ذكر يشء كالعذرة والبول ويعيده 
ومل  وغريه،  الدفق  من  صفاته  بأحسن  ويصفه  مكني،  قرار  يف  بحفظه  وخيرب  ويبديه 
البرش  هذا  الضعيف  املاء  هذا  من  خلق  أنه  البالغة  قدرته  إلظهار  إال  باملهانة  يصفه 
القوي السوي، فاملهني ههنا الضعيف، وليس هو النجس اخلبيث، وأيضا فلو كان 
عباده  من  الطيبني  خلق  مبدأ  تعاىل  اهلل  جعله  ملا  خبيث  نجس  وكل  نجًسا،  املني 
جعل  من  النجعة  أبعد  فلقد  طيب،  والغائط  البول  من  يتكون  ال  وهلذا  والطيبات، 
أصول بني آدم كالبول والغائط يف اخلبث والنجاسة والناس إذا سبوا الرجل قالوا: 

أصله خبيث، وهو خبيث األصل)1(.

وتعقب هذا االستدالل:

بأنه ليس عيًبا أن يكون أصل خلق اإلنسان نجًسا، وال يلحقهم عيب من ذلك، 
كام أن اهلل جيعل خواص عباده ظروًفا وأوعيًة للنجاسة كالبول والغائط والدم واملذي 

وال يكون ذلك عائًدا عليهم بالعيب والذم.

ورد هذا اجلواب:

بأن اإلنسان ليس ظرًفا للنجاسة البتة، وإنام تصري الفضلة بواًل وغائًطا إذا فارقت 

املرجع السابق )640/3(.   )1(
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حملها فحينئذ حيكم عليها بالنجاسة، وإال فام دامت يف حملها فهي طعام ورشاب طيب 
غري خبيث، فاملؤمن ال ينجس كام أخرب املصطفى ×، وال يكون وعاء للنجاسة)1(.

الراجح من اخلالف.

القول بطهارة املني قول قوي جًدا، واالستنجاء منه ليس بواجب، ويكفي حجة 
هلذا القول أن الشارع مل يأت منه أمر بغسله، ولو كان نجًسا جلاء األمر بغسله والتوقي 
منه كام جاء األمر باالستتار من البول، وغسل دم احليض، وغسل املذي، وغريها من 
سائر النجاسات، وال مع من قال بنجاسته إال جمرد أن عائشة كانت تغسله من ثوب 
× مل يكن ذلك  النبي  الفاعل هو  يابًسا، ولو كان  إذا كان  ×، وتفركه  رسول اهلل 
فكيف  الوجوب،  تقتيض  ال  املجردة   × النبي  أفعال  ألن  املني؛  نجاسة  عىل  حجة 

بفعل عائشة ريض اهلل عنها، واهلل أعلم.

e e e

بدائع الفوائد )639/3(.   )1(
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q الوقت سبب يف وجوب الصالة، وليس حدًثا يوجب خروجه الوضوء.

q الوضوء إذا مل يكن رافًعا للحدث مل يكن واجًبا. 

q كل خارج ال ينقض احلدث يف الصالة، ال ينقض خارج الصالة.

الوضوء، والذي خيرج يف  املستحاضة قبل  الذي خيرج من  الدم  q ال فرق بني 
أضعاف الوضوء، والدم اخلارج بعد الوضوء يف احلدث.

]م-660[ اختلف العلامء هل يعترب خروج دم االستحاضة، وكذا من به حدث 
دائم هل يعترب حدًثا يوجب الوضوء، وبالتايل يكون االستنجاء منه مرشوًعا أم ال؟

فقيل: يعترب حدًثا، عىل خالف بينهم هل جيب الوضوء منه لوقت كل صالة كام 
هو مذهب احلنفية)1(، واحلنابلة)2(، أو لكل فريضة مؤداة أو مقضية بخالف النافلة، 

 )226/1( الرائق  البحر   )504/1( عابدين  ابن  حاشية   )508/3( املختار  لتعليل  االختيار   )1(
الصنائع  بدائع   )64/1( احلقائق  تبيني  القدير)181/1(  فتح  رشح  )ص60(  الفالح  مراقي 

.)28/1(
اإلنصاف   )215/1( القناع  كشاف   )120/1( اإلرادات  منتهى  رشح   )421/1( املغني   )2(

)377/1( الفروع )279/1( رشح الزركيش )437/1(.

الفصل اخلامس

يف االستنجاء من احلدث الدائم 
املبحث األول

هل يعترب اخلروج الدائم للنجاسة حدًثا أم يعفى عنه
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كام هو مذهب الشافعية)1(، أو جيب الوضوء لكل صالة مطلًقا فرًضا كانت أو نفاًل، 
خرج الوقت أو مل خيرج، وهو اختيار ابن حزم)2(.

وقيل: ال يعترب خروج دم االستحاضة حدًثا ناقًضا للوضوء، بل يستحب منه 
الوضوء وال جيب، وبالتايل ال يستنجي منه. وهو مذهب املالكية، وهو الراجح)3(.

q دليل من اعترب اخلروج الدائم للبول وحنوه حدًثا:

  الدليل األول:

)1516-258( ما رواه البخاري، قال:حدثنا حممد، قال: ثنا أبو معاوية، حدثنا 
هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: 

امرأة  إين  اهلل،  رسول  يا  فقالت:   ،× النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت 
أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال؛ إنام ذلك عرق، وليس 
بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل. 

املجموع )363/1، 543(، مغني املحتاج )111/1(، روضة الطالبني )125/1، 147(.  )1(
املحىل )مسألة: 168(.     )2(

قال صاحب مواهب اجلليل )291/1(: »طريقة العراقيني من أصحابنا، أن ما خرج عىل وجه   )3(
السلس ال ينقض الوضوء مطلًقا وإنام يستحب منه الوضوء ..... واملشهور من املذهب طريقة 

املغاربة أن السلس عىل أربعة أقسام:
األول: أن يالزم، وال يفارق، فالجيب الوضوء، وال يستحب؛ إذ ال فائدة فيه فال ينتقض وضوء   

صاحبه بالبول املعتاد.
أكثر من مفارقته، فيستحب الوضوء إال أن يشق ذلك عليه لربد أو  الثاين: أن تكون مالزمته   

رضورة فال يستحب.
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قوالن ....   

عندهم  فإنه  للعراقيني  خالًفا  الوضوء  وجوب  فاملشهور  أكثر،  مفارقته  تكون  أن  والرابع:   
مستحب«. اهـ 

وانظر حاشية الدسوقي )116/1( وانظر هبامش الصفحة التاج واإلكليل.  
 ،225/3( االستذكار   ،)508/3( التمهيد  ترتيب  يف  الرب  فتح   ،)152/1( اخلريش  وانظر   

226( القوانني الفقهية البن جزي )ص 29(.
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قال: وقال أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت)1(.

غري  ورفعها  عروة،  عىل  موقوفة  أهنا  الراجح  أيب،  قال  هشام:  قال  ]زيادة 
حمفوظ[)2(.

صحيح البخاري )228(.    )1(
سبب اختالف العلامء يف دم االستحاضة، هل هو حدث أم ال؟ اختالفهم يف قول هشام: )وقال   )2(
أيب: ثم توضئي لكل صالة حتى جييء ذلك الوقت( هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل 

هي متصلة أو معلقة؟ وعىل تقدير كوهنا مرفوعة، هل هي حمفوظة أو شاذة؟
فاحلديث مداره عىل هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.  

ورواه عن هشام مجع كثري عىل اختالف يسري يف متنه، وبعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم ال   
يذكرها.

وقد جاءت الزيادة بالوضوء من طريق أيب معاوية عن هشام به.  
واختلف عىل أيب معاوية فيه، فروى بعضهم احلديث عن أيب معاوية دون ذكر الزيادة، وبعضم   
رواه عن أيب معاوية مرصًحا برفعها، وبعضهم روى الزيادة عن أيب معاوية موقوفة عىل عروة. 

وممن روى الزيادة أبو محزة السكري، واختلف عليه أيًضا:  
فروي عنه مرفوًعا، وروى عنه مرساًل.  

وروى الزيادة أيًضا محاد بن زيد، ومحاد بن سلمة عن هشام، إال أهنام ذكرا الوضوء ومل ينصا   
عىل التكرار لكل صالة بل قال: )فاغسيل عنك الدم وتوضئي وصيل(  فكام أن االغتسال يكفي 
بحسب  الوضوء  فكذلك  صالة،  وقت  كل  عند  تكراره  يطلب  وال  واحدة،  مرة  االمتثال  فيه 
لفظ احلامدين، عىل أن محاد بن سلمة قد روى عنه عفان، وهو من أثبت أصحابه ومل يذكر عنه 

الوضوء.
وممن روى الزيادة أيًضا أبو عوانة )الوضاح بن عبد اهلل اليشكري( وأبو حنيفة واختلف عليهام   

فيه  كام سيأيت.
هؤالء هم الذين انفردوا بذكر الزيادة عىل اخلالف السابق، وخالفهم مجع كثري، وفيهم من هو   
أحفظ منهم، فقد روى احلديث عن هشام ستة عرش حافًظا ومل يذكروها، منهم مالك، ووكيع، 
وحييى بن سعيد القطان، وزهري، وسفيان بن عيينة، وأبو أسامة، والليث ابن سعد، وعمرو بن 
احلارث، وعبدة، وحممد بن كناسة، ومعمر، وجعفر بن عون، والداروردي، وعبداهلل بن نمري، 
وسعيد بن عبد الرمحن. هذا بعض من وقفت عليه ممن رواه عن هشام ومل يذكر الزيادة، فلو 
كان من ذكر هذه الزيادة مل يضطرب فيها لكانت شاذة؛ ألن احلكم عند أهل احلديث لألحفظ، 
ولألكثر عدًدا عىل من دوهنم، كام فصلت ذلك يف بحث زيادة الثقة.                =
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وقد حكم بضعف هذه الزيادة اإلمام مسلم، والنسائي، والبيهقي، وأبو داود كام سيأيت، وضعفه   =
ابن رجب يف رشحه لصحيح البخاري قال )72/2(: »والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة يف 
احلديث من قول عروة: فقد روى مالك، عن هشام،  عن أبيه أنه قال:ليس عىل املستحاضة إال 

أن تغتسل غساًل واحًدا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صالة«. اهـ كالم ابن رجب. 
فهنا فصل مالك احلديث املرفوع من املوقوف يف روايته عن هشام، فحني روى املرفوع مل يورد   
قال هشام: قال أيب ثم توضئي لكل صالة، وحني روى املوقوف مل يذكر املرفوع، واهلل أعلم. 

هذا الكالم املجمل حول احلديث، وأما تفصيله فإليك بيانه: 
فاحلديث كام ذكرت سابًقا مداره عىل هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وله طرق كثرية إىل   

هشام. 
األول: أبو معاوية عن هشام، واختلف عىل أيب معاوية.   

فرواه حييى بن حييى كام يف صحيح مسلم )333(.  
وإسحاق بن إبراهيم كام يف سنن النسائي )359(.  

ويعقوب بن إبراهيم كام يف سنن الدارقطني )206/1( ثالثتهم عن أيب معاوية، عن هشام به،   
بدون ذكر الوضوء لكل صالة. 

رصحية  وروايته  الوضوء،  بذكر  به،  معاوية  أيب  عن   )125( الرتمذي  سنن  يف  كام  هناد  ورواه   
بالرفع.

ورواه البخاري )228( عن حممد بن سالم، عن أيب معاوية بذكر الزيادة وقد سقت لفظه يف   
الباب موقوفة عىل عروة بسند ظاهره التعليق؛ ألنه قال بعد ذكر احلديث، وقال هشام قال أيب، 

وحيتمل أنه موصول باإلسناد نفسه. 
وكذلك رواه إسامعيل بن قتيبة، عن حييى بن حييى، عن أيب معاوية عند البيهقي )344/1(، قال   

هشام: قال أيب: ثم توضئي لكل صالة.
وإسامعيل بن قتيبة ثقة له ترمجة يف السري )344/13(.  

واختلف العلامء يف هذه الزيادة، هل هي معلقة أم ال؟ وهل هي موقوفة أو مرفوعة؟   
قال البيهقي يف السنن )327/1(: »وفيه زيادة الوضوء لكل صالة، وليست بمحفوظة«.   

وقال أيًضا )344/1(: »والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبري«.   
وقال الزيلعي يف نصب الراية )201/1(: »وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صالة- هي   
هذا  مثل  كتابه  يف  القطان  ابن  جعل  وقد   .... صحيحه  يف  عروة  عن  البخاري،  عند  معلقة 

تعليًقا«. اهـ 
قلت: ذكر مسلم أنه ترك خترجيها يف كتابه من طريق محاد، عن هشام، وكذلك أشار النسائي إىل   
أهنا غري حمفوظة، وسوف يأيت نقل كالمهام عند احلديث عىل زيادة محاد.               =
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وقال بعضهم: إهنا مرفوعة.   =
قال احلافظ يف الفتح )441/1( ح 228 »وادعى بعضهم أن هذا معلق، وليس بصواب، بل هو   
باإلسناد املذكور، عن حممد، عن أيب معاوية، عن هشام، وقد بني ذلك الرتمذي، وادعى آخر 
أن قوله: )ثم توضئي( من كالم عروة موقوًفا عليه، وفيه نظر؛ ألنه لو كان من كالم عروة لقال: 
قوله:  املرفوع وهو  الذي يف  األمر  األمر شاكله  بصيغة  أتى  فلام  اإلخبار،  بصيغة  تتوضأ(  )ثم 

)فاغسيل(. اهـ.
أبيه،  البخاري أهنا موقوفة عليه، خاصة أن هشاًما اليروي احلديث إال عن  ظاهر نقل  قلت:   
وال يشاركه شيخ آخر، فلامذا إًذا قال، قال هشام: قال أيب، ولو أن هشاًما يروي احلديث عن 
أكثر من شيخ ألمكن أن يقال: إن هشاًما أراد أن يفصل زيادة أبيه عن لفظ مشاخيه اآلخرين، فلام 
مل يكن له شيخ إال أبوه، علمنا أن هشاًما أضاف إىل أبيه هذا الكالم، ومل يقصد رفعها، وكون 
هذه الكلمة جاءت رصحية يف رواية الرتمذي فهذا من االختالف عىل أيب معاوية، ويرجح كوهنا 
موقوفة أيًضا أن اإلمام مالًكا رمحه اهلل روى احلديث عن هشام فذكر املرفوع، ومل يذكر الزيادة، 
وروى الزيادة عن هشام موقوًفا عىل عروة دون ذكر املرفوع، ففصل املرفوع عن املوقوف كام 
روى احلديث ابن أيب شيبة )119/1( عن أيب معاوية عن هشام عن عروة قال: )املستحاضة 

تغتسل وتتوضأ لكل صالة( موقوًفا عليه. 
كام رواه ابن أيب شيبة )119/1( عن حفص عن هشام به قرنه بأيب معاوية موقوًفا عىل عروة   

فصار احلديث عن أيب معاوية، تارة يروى بدون زيادة الوضوء.   
وتارة تروى عنه رصحية بالرفع.   

وتارة تروى عنه موقوفة عىل عروة.   
وهل السند معلق أو موصول ظاهره التعليق؟ وإن كنت أميل إىل أنه موصول باإلسناد نفسه،   

إال أن األمر بالوضوء لكل صالة موقوف عىل عروة.
وأبو معاوية قد قال فيه أمحد: يف غري حديث األعمش مضطرب ال حيفظها جيًدا.   

وقال أبو داود: قلت ألمحد: كيف حديث أيب معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة،   
يرفع منها أحاديث إىل النبي ×. 

ويف التقريب: ثقة، أحفظ الناس حلديث األعمش، وقد هيم يف حديث غريه.   
وقد جاءت الزيادة يف غري طريق أيب معاوية كام يف الطريق اآليت:  

الطريق الثاين:  
أبو محزة، حممد بن ميمون السكري، عن هشام به.   

فقد تابع أبو محزة أبا معاوية بذكر الزيادة باألمر بالوضوء لكل صالة، لكن قد اختلف عليه فيه.   
فرواه ابن حبان )1354( من طريق عيل بن احلسن بن شقيق، أخربنا أبو محزة عن هشام بن   =  



427طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

عروة به، وفيه: )فإذا أقبل احليض فدعي الصالة عدد أيامك التي كنت حتيضني فيها، فإذا أدبرت   =
فاغتسيل  وتوضئي لكل صالة(.

ثنا أبو محزة، قال: سمعت هشاًما  البيهقي )544/1( من طريق عبداهلل بن عثامن،  لكن رواه   
 ... يا رسول اهلل: إين أستحاض فال أطهر  أن فاطمة بنت أيب حبيش، قالت:  أبيه،  حيدث عن 
عن  يروى  احلديث  فصار  صالة(.  لكل  وتوضئي  طهرك  عند  )فاغتسيل  فيه:  وقال   احلديث، 

أيب محزة تارة مرساًل، وتارة موصواًل. 
وجاءت الزيادة من طريق احلامدين كام يف الطريق التايل.   

الطريق الثالث والرابع:   
محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد عن هشام به.   

فقد جاء ذكر الزيادة أيًضا من طريق محاد بن سلمة عن هشام، إال أنه مل يأمرها بالوضوء لكل   
صالة، بل أمرها بالوضوء عقب غسل الدم، فكام ذكرت سابًقا: أن غسل الدم يكفي يف االمتثال 
مرة واحدة عند إدبار احليضة، وال يطلب تكراره عند كل وقت صالة، فكذلك الوضوء بحسب 

لفظ محاد بن سلمة. 
فقد أخرج احلديث الدارمي )779(: أخربنا حجاج بن منهال، ثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن   

عروة، عن أبيه، 
عن عائشة أن فاطمة بنت أيب حبيش قالت: يا رسول اهلل، إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأترك   
إنام ذلك عرق، وليست باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا  الصالة؟ قال: ال؛ 

ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وتوضئي وصيل. 
قال هشام: فكان أيب يقوله: تغتسل غسل األول، ثم ما يكون بعد ذلك فإهنا تطهر وتصيل.   

قلت: يف هذا احلديث دليل ظاهر عىل أن هشاًما ُيْتبِع احلديث املرفوع بكالم ألبيه موقوًفا عليه،   
ابن رجب ونقلت كالمه  املرفوع، كام ذكر  املوقوف يف  أدرج  الرواة  أن يكون بعض  يبعد  فال 

سابًقا.
وقد اختلف عىل محاد بن سلمة:   

فرواه حجاج بن منهال، عن محاد، عن هشام به، كام سبق بذكر الزيادة.  
ورواه ابن عبدالرب يف التمهيد كام يف فتح الرب )512/3( من طريق عفان، عن محاد بن سلمة به،   

وليس فيه )وتوضئي( وعفان من أثبت أصحاب محاد بن سلمة، فهو مقدم عىل غريه. 
ومل ينفرد محاد بن سلمة بلفظ: )وتوضئي( دون قوله: )عند كل صالة( بل تابعه عىل هذا محاد   
بن زيد، فقد أخرجه النسائي )364( أخربنا حييى بن حبيب بن عريب، عن محاد، عن هشام به، 
وفيه )فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم، وتوضئي وصيل؛ فإنام 
ذلك عرق، وليست باحليضة. قيل له: فالغسل؟ قال: وذلك اليشك فيه(.               =
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قال أبو عبدالرمحن )النسائي(: وقد روى هذا احلديث غري واحد عن هشام بن عروة ومل يذكر   =
فيه )وتوضئي( غري محاد، واهلل تعاىل أعلم. 

وأخرجه مسلم )233(: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا محاد بن زيد، عن هشام بن عروة به  ثم   
قال مسلم: ويف حديث محاد بن زيد زيادة حرف  تركنا ذكره. اهـ. 

يشري إىل زيادة األمر بالوضوء، ولعله تركها للخالف فيها. قال البيهقي يف السنن )344/1(:   
»وكأنه ـ يعني مسلاًم ـ ضعفه ملخالفته سائر الرواة عن هشام«. اهـ.

فهذا محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد روياه بلفظ: )فاغسيل عنك الدم، وتوضئي وصيل(، ومل يقل:   
)عند كل صالة(. وهذا وجه من املخالفة. 

الطريق اخلامس:   
أبو عوانة عن هشام به.   

الصالة  تدع  فقال:  املستحاضة  عن   × اهلل  رسول  )سئل  بلفظ:   )1355( حبان  ابن  أخرجه   
أيامها، ثم تغتسل غساًل واحًدا، ثم تتوضأ عند كل صالة(،  فيظهر أنه روى احلديث باملعنى  

فاخترصه. 
الطريق السادس:   

عن أيب حنيفة عن هشام به.   
رواه أبو نعيم الفضل بن دكني، عن أيب حنيفة، واختلف عىل أيب نعيم به.   

فرواه الطحاوي )102/1( عن فهد بن سليامن، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبوحنيفة رمحه   
اهلل، عن هشام به، بذكر الوضوء لكل صالة. 

وأخرجه ابن عبدالرب يف التمهيد كام يف فتح الرب )510/3، 511( من طريق حممد بن احلسني بن   
سامعه، قال: حدثنا أبو نعيم به، ومل يذكر زيادة الوضوء لكل صالة.

الطريق السابع: حييى بن سليم، عن هشام.  
أخرجها الرساج كام يف فتح الباري )306(، والدارقطني معلًقا يف العلل)5ـ ورقة 32(.  

ح   )361/24( الكبري  يف  الطرباين  أخرجها  هشام.  عن  أرطاة،  بن  احلجاج  السابع:  الطريق   
.897 ،361

وعلقه   .)344/1( البيهقي  سنن  يف  كام  به.  هاشم  عن  عجالن  بن  حممد  الثامن:  الطريق   
الدارقطني يف العلل )5ـورقة 32(.

هذا ما وقفت عليه ممن ذكر الزيادة، وال خيلو أحد من الرواة ممن ذكر هذه الزيادة إال وقد خالف   
واختلف عليه فيها، فأبو معاوية تارة يذكرها، وتارة اليذكرها، وتارة مرفوعة، وتارة موقوفة. 

وأبو محزة السكري، تارة يروي احلديث مرساًل، وتارة موصواًل.  
وأما احلامدان فقد خالفا غريمها بذكر األمر بالوضوء، ومل يذكرا بأنه عند كل صالة،  عىل أن   =  
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وكذا  الزيادة،  هذه  عنه  يذكر  ومل  أصحابه  أثبت  من  وهو  عفان  عنه  روى  قد  سلمة  بن  محاد   =
أبوحنيفة تارة يذكرها، وتارة اليذكرها، والذي مل خيتلف عليه هو أبو عوانة فقد ذكرها، وقد 
روى احلديث باملعنى، وهو ثقة إال أن خمالفته الحتتمل، فقد روى احلديث عن هشام أئمة ثقات 

أعىل قدًرا، وأكثر عدًدا فلم يذكروا هذه الزيادة وإليك بياهنم: 
األول: إمام دار اهلجرة مالك بن أنس.   

البخاري )306(، والنسائي )366(،  املوطأ )61/1(، ومن طريق مالك أخرجه  أخرجه يف    
وأبو عوانة )319/1(، والدارقطني )206/1(، وابن حبان )1350(، والبيهقي )329/1، 

321(، والبغوي )324(. 
الثاين: وكيع.   

أخرجه أمحد )194/6(، ومسلم )332(، والرتمذي )125(، والنسائي )359(، وابن ماجه   
 .)621(

الثالث: زهري.   
أخرجه البخاري )331(، وأبو داود )282(.   

الرابع: حييى بن سعيد القطان.   
عند أمحد )194/6(، والدارقطني )206/1(.   

اخلامس: جعفر بن عون، عند الدارمي )774(، وأيب عوانة يف مسنده )319/1(، وابن اجلارود   
يف املنتقى )112(. 

السادس: معمر عند عبدالرزاق يف املصنف )1165(.   
السابع: عبدالعزيز بن حممد عند مسلم )333(.   

الثامن والتاسع: جرير، وابن نمري عند مسلم )333(.   
العارش: عبدة عند الرتمذي )125(، والنسائي )359(.  

احلادي عرش: سفيان بن عيينة.   
عند البخاري )320(، واحلميدي )193(، والبيهقي )327/1(.  

الثاين عرش: أبو أسامة عند البخاري )325(، والبيهقي )324/1(.   
الثالث عرش: حممد بن كناسة كام عند البيهقي )324/1(.   

الرابع عرش واخلامس عرش والسادس عرش: سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي، والليث ابن سعد،   
وعمرو بن احلارث كام عند أيب عوانة )319/1(، والطحاوي )102/1، 103(، فهؤالء ستة 
عرش حافًظا رووا احلديث عن هشام ومل يذكروا زيادة الوضوء لكل صالة، وهو املحفوظ فيام 

أرى. واهلل أعلم. 
وأما حترير بعض ألفاظ احلديث واالختالف بينهم:                 =  
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  الدليل الثاين:

أيب  بن  حبيب  عن  األعمش،  ثنا  وكيع،  ثنا  قال:  أمحد،  رواه  ما   )259-1517(
ثابت، عن عروة، عن عائشة،

امرأة  إين  اهلل  رسول  يا  فقالت:   × النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت 
ثم  حميضك،  أيام  الصالة  اجتنبي  ال،  قال:  الصالة؟  أفأدع  أطهر،  فال  أستحاض 

اغتسيل، وتوضئي لكل صالة، ثم صيل وإن قطر الدم عىل احلصري)1(. 

قيل:  فيه،  خمتلف  وعروة  ثابت،  أيب  بن  حبيب  عنعنة  وفيه  ]احلديث ضعيف، 
عروة املزين، وهو جمهول، وقيل: عروة بن الزبري[)2(.

فبعضهم يقول: )وإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم وصيل(.   =
وبعضهم يقول: )وإذا أدبرت(.   

وبعضهم يقول: )فاغتسيل وصيل(، فقد خرجت هذه األلفاظ يف كتايب احليض والنفاس، وبينت   
الراجح منها، وال تعلق له يف هذا البحث، فارجع إليه إن شئت.

املسند )204/6(.    )1(
احلديث ذكر له ثالث علل:   )2(

والعالئي،  الذهبي،  املدلسني  ذكره يف  مكثر،  مدلس  ثابت، وهو  أيب  بن  حبيب  عنعنة  األول:   
واملقديس، واحللبي، وابن حجر. 

ويف التقريب: ثقة فقيه جليل، كان كثري اإلرسال والتدليس.   
العلة الثانية: اختالفهم يف عروة، من هو؟ هل هو عروة املزين فيكون جمهواًل أو هو ابن الزبري   

فيكون منقطًعا؛ ألن حبيًبا مل يسمع من عروة بن الزبري شيًئا. 
قال أمحد، وحييى بن معني والبخاري وأبو حاتم الرازي والثوري: مل يسمع حبيب بن أيب ثابت   
من عروة شيًئا. املراسيل البن أيب حاتم )ص 28(، سنن الرتمذي، اجلرح والتعديل )107/3(، 

واملراسيل )ص 28(، سنن البيهقي )126/1(.
قيل  مريم  أيب  بن  سعيد  بن  أمحد  قال   )362/5( الكامل  هتذيب  يف  كام  معني  بن  حييى  وقال   
ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم، إنام روى حديثني. قال: أظن حييى يريد منكرين: حديث تصيل 

املستحاضة وإن قطر الدم عىل احلصري، وحديث القبلة للصائم.
ابن القطان-  الدارقطني )139/1(: عن عيل بن املديني، قال: سمعت حييى -يعني:  وروى   
وذكر عنده حديث األعمش، عن حبيب عن عروة، عن عائشة: تصيل وإن قطر الدم عىل       =
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احلصري، ويف القبلة. قال حييى: احك عني أهنام شبه الشيئ.   =
ونقله أبو داود )180(، والنسائي يف السنن )104/1، 105( عن ابن القطان.   

وهناك من أثبت سامع حبيب من عروة بن الزبري.   
قال أبو داود يف السنن )180(: »قد روى محزة الزيات، عن حبيب، عن عروة بن الزبري، عن   

عائشة حديًثا صحيًحا«. اهـ
التقريب:  يف  فإنه  الصحيح،  قبيل  من  ليس  الزيات،  محزة  حديث  أن  ذلك  ثابًتا  حديًثا  يقصد   

صدوق زاهد ربام وهم. اهـ وقد تكلم فيه بعضهم. 
ابن عبدالرب يف االستذكار )52/3(: وحبيب بن أيب ثابت الينكر لقاؤه عروة، لروايته  وقال   

عمن هو أكرب من عروة، وأجل وأقدم موًتا، وهو إمام من أئمة العلامء األجلة. 
قلت: قد جزم األئمة بعدم سامع حبيب بن أيب ثابت من عروة: كسفيان، وأمحد، وابن القطان،   
جمرد  إال  الرب  عبد  ابن  عند  وليس  وغريهم،  الرازي  حاتم  وأيب  معني،  بن  وحييى  والبخاري، 
إمكان اللقي، وكم من راو عارص رواة ومل يسمع منهم، فال يكفي هذا االحتامل لرد ما جزم 
الزيات عن حبيب عن عروة حديًثا صحيًحا، ومل يذكر  به األئمة، وأبو داود حكى عن محزة 
احلديث حتى ينظر فيه، فإن صح فإن االنقطاع يكون للعنعنة حيث مل يرصح يف التحديث يف 

مجيع طرقه وهو مدلس مكثر. 
وممن رصح يف أن عروة هو ابن الزبري، ابن ماجه يف سننه )624(، والدراقطني )212/1(.  

وقد رواه أمحد )204/6(، وابن أيب شيبة )118/1( ومل ينسبا عروة.   
كام رواه مجع كثري كام سيأيت يف ختريج احلديث ومل ينسبوا عروة.   

قال الزيلعي يف نصب الراية )200/1(: »واعلم أن أبا داود مل ينسب عروة يف هذا احلديث، كام   
نسبه ابن ماجه، وأصحاب األطراف مل يذكروه يف ترمجة عروة بن الزبري، وإنام ذكروه يف ترمجة 
عروة املزين، معتمدين يف ذلك عىل قول ابن املديني: إن حبيب بن أيب ثابت مل يسمع من عروة 
ابن الزبري، ورواه أمحد، وإسحاق بن راهويه، وابن أيب شيبة، والبزار يف مسانيدهم، ومل ينسبوا 

عروة. ولكن ابن راهويه، والبزار أخرجاه يف ترمجة عروة بن الزبري، عن عائشة«. اهـ
العلة الثالثة: االختالف يف وقفه ورفعه.   

عن  األعمش،  عن  هاشم،  بن  عيل  رواية  ساق  أن  بعد   )211/1( السنن  يف  الدارقطني  قال   
حبيب بن أيب ثابت، عن عروة عن عائشة مرفوًعا. 

حممد  بن  وسعيد  ربيعة،  بن  وحممد  عيسى،  بن  وقرة  واحلريب،  وكيع،  تابعه  الدارقطني:  قال   
الوراق، وابن نمري عن األعمش فرفعوه. 

ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن حممد، وهم أثبات.               =  
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ختريج احلديث:   =
حبيب  عن  األعمش،  عىل  مداره  فاحلديث  خترجيه،  إىل  نأيت  احلديث  علل  استعراض  بعد    
ابن أيب ثابت، عن عروة، عن عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش وذكرت القصة 

مرفوعة إىل النبي ×. 
وله طرق كثرية إىل األعمش.  

 )564( مسنده  يف  كام  راهويه  بن  وإسحاق   ،)204/6( الباب  يف  قدمت  كام  أمحد  رواه  فقد    
وابن أيب شيبة كام يف املصنف )1345(، وأبو داود كام يف السنن )298( عن وكيع، عن األعمش 

به، ومل ينسب عروة، ومل يذكر أبو داود )وإن قطر الدم عىل احلصري(.
بن  يوسف  طريق  ومن  احلساين،  إسامعيل  بن  حممد  طريق  من   )212/1( الدارقطني  ورواه   

موسى، فرقهام، عن وكيع به، ومل ينسبا عروة.
وأخرجه ابن ماجه )624(: حدثنا عيل بن حممد، وأبو بكر بن أيب شيبة،   

حممد،  بن  )عيل  ثالثتهم  العطار،  سعيد  بن  حممد  طريق  من   )212/1( الدارقطني  وأخرجه   
وأبو بكر بن أيب شيبة، والعطار( رووه عن وكيع به، ونسبوا عروة إىل بن الزبري. هذا بالنسبة 
لالختالف عىل وكيع، وأعتقد أن رواية ابن ماجه والتي نسب فيها عروة إىل ابن الزبري أهنا لفظ 
عيل بن حممد، وأن ابن أيب شيبة مل ينسب عروة؛ ألنه رواه يف املصنف غري منسوب، ولكن حني 
قرن ابن ماجه رواية ابن أيب شيبة بعيل بن حممد، ومل يبني اللفظ ملن احتمل أن يكون اللفظ هلام، 

وكان الرجوع للمصنف هو احلكم يف ذلك، واهلل أعلم. هذا بالنسبة لالختالف عىل وكيع. 
ورواه أبو يعىل )4799(، والدارقطني )212/1( من طريق عبد اهلل بن داود.   

ورواه أبو يعىل )4799( من طريق عتام بن عيل، وعبيد اهلل بن موسى.  
وأخرجه أمحد )42/6( والدارقطني )211/1( عن عيل بن هاشم،   

والطحاوي يف رشح معاين اآلثار )602/1(، ويف مشكل اآلثار )2731( من طريق حييى بن   
عيسى.

وأخرجه الدارقطني )211/1، 212، 213، 214( من طريق قره بن عيسى، وسعيد بن حممد   
الوراق الثقفي، وحممد بن ربيعة، وعبداهلل بن نمري فرقهم، ثامنيتهم رووه عن األعمش،  عن 

عروة غري منسوب به. 
واختلف عىل األعمش:   

فرواه وكيع، وعبداهلل بن داود، وعيل بن هاشم، وحييى بن عيسى، وقرة بن عيسى، وسعيد بن   
حممد الوراق، وحممد بن ربيعة، وابن نمري كلهم رووه عن األعمش به مرفوًعا كام سبق. 

ورواه الدار قطني )213/1( من طريق حفص بن غياث، وأبو أسامة فرقهام، عن األعمش به   
موقوًفا عىل عائشة. 

قال الدارقطني بعده: وتابعهام أسباط بن حممد.   
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  الدليل الثالث:

)1518-260( ما رواه الدرامي، قال: أخربنا حممد بن عيسى، ثنا رشيك، عن 
أيب اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي × قال: 

انقضائها  عند  كان  فإذا  شهر،  كل  يف  حيضها  أيام  الصالة  تدع  املستحاضة 
اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صالة )1(. 

]ضعيف جًدا[)2(.

سنن الدارمي )793(.  )1(
فيه رشيك بن عبد اهلل النخعي، يسء احلفظ. انظر اجلرح والتعديل )365/4(، تاريخ بغداد   )2(

)279/9(، هتذيب التهذيب )293/4(، الكامل )6/4(. 
حدث  رشيًكا  إن  له:  فقيل  أحياًنا،  يغلط  وهم،  صاحب  احلديث،  كثري  كان  زرعة:  أبو  وقال   

بواسط بأحاديث بواطيل، فقال أبو زرعة: ال تقل بواطيل. املرجع السابق.
وذكره العقييل يف الضعفاء. الضعفاء الكبري )193/2(.  

وقال ابن حبان: كان يف آخر عمره خيطئ فيام يروي، تغري حفظه، فسامع املتقدمني عنه الذين   
سمعوا منه بواسط ليس فيه ختليط، مثل يزيد بن هارون، وإسحاق األزرق، وسامع املتأخرين 

عنه بالكوفة، فيه أوهام كثرية. الثقات )444/6(.
ويف التقريب: صدوق خيطئ كثرًيا، تغري حفظه منذ ويل القضاء بالكوفة. اهـ  

وحدد ابن حبان تاريخ توليه القضاء عام مخسني ومائة.  
ويف اإلسناد: أبو اليقظان: اسمه عثامن بن عمري.  

قال ابن معني: ليس حديثه بيشء. اجلرح والتعديل )161/6(، الضعفاء الكبري )211/3(.  
وقال أبو حاتم: ضعيف احلديث، منكر احلديث، كان شعبة ال يرضاه. وذكر أنه حرضه، فروى   
عن شيخ. فقال له شعبة: كم سنك؟ فقال كذا. فقال شعبة: فإًذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتني. 

اجلرح والتعديل )161/6(.
وضعه أمحد، وقال عنه البخاري: منكر احلديث. هتذيب اهلذيب )132/7(.  

وقال يف الكبري: كان حييى وعبد الرمحن ال حيدثان عنه. التاريخ الكبري )245/6(.  
وقال الدارقطني: مرتوك، كام يف سؤاالت الربقاين )356(.   
وقال أيًضا: زائغ مل حيتج به. كام يف سؤاالت احلاكم )407(.  

وقال ابن حبان: كان ممن اختلط، حتى ال يدري ما حيدث، ال جيوز االحتجاج بخربه الذي    =  
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وافق الثقات، وال الذي انفرد به عن األثبات، ال ختالط البعض بالبعض. املجروحني )95/2(.  =
ويف اإلسناد أيًضا: جد عدي بن ثابت األنصاري.   

قال الرتمذي: سألت حممًدا -يعني البخاري- عن هذا احلديث، فقلت: عدي بن ثابت، عن   
بن  يعرف حممد اسمه، وذكرت ملحمد قول حييى  فلم  ما اسمه؟،  أبيه، عن جده، جدُّ عدي، 

معني: أن اسمه دينار، فلم يعبأ به. سنن الرتمذي )126(.
وقال احلريب يف العلل: ليس جلد عدي بن ثابت صحبة.  

أبو عيل الطويس: جد عدي جمهول، ال يعرف، ويقال: اسمه دينار، وال يصح. هتذيب  وقال   
التهذيب )17/2(.

وقال الربقي: مل نجد من يعرف جده معرفة صحيحة. هتذيب التهذيب )17/2(.  
اسم  يف  يرتجح  ومل  قال:  ثم  أقوال،  مخسة  عىل  اسمه  يف  االختالف  حجر  ابن  احلافظ  وساق   
جده إىل اآلن شيئ من هذه األقوال، وأقرهبا للصواب أن جده، هو جد أمه: عبد اهلل بن يزيد 

اخلطمي. واهلل أعلم. هتذيب التهذيب )17/2(.
كام أن والده ثابًتا األنصاري، قال فيه أبو حاتم: جمهول احلال. اجلرح والتعديل )460/2(.  

وقال الذهبي: والد عدي بن ثابت جمهول احلال؛ ألنه ما روى عنه إال ولده. امليزان )369/1(.   
ويف التقريب: جمهول احلال. 

ختريج احلديث:   
احلديث مداره عىل رشيك، عن أيب اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، أخرجه   
ابن أيب شيبة يف املصنف )1373(، ويف مسنده )798(، وعنه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

.)2176(
وأبو داود )297( من طريق عثامن بن أيب شيبة.  

وأخرجه احلارث يف مسنده كام يف بغية الباحث )99(.   
والدارمي )793( أخربنا حممد بن عيسى.   

وأخرجه الرتمذي )126( حدثنا قتيبة.  
وأخرجه أيًضا )127( حدثنا عيل ابن حجر.   

وأخرجه ابن ماجه )625( حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وإسامعيل بن موسى.   
وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )386/22( ح 962 من طريق أيب نعيم )الفضل بن دكني(   

وأيب الوليد الطياليس، وزكريا ين حييى زمحويه.
وأخرجه الطحاوي )102/1( والبيهقي )116/1، 347( من طريق حييى بن حييى.  

الطحاوي )102/1( من طريق حممد بن سعيد األصبهاين، كلهم عن رشيك، عن  وأخرجه    
أيب اليقظان به. 

ورواه الطحاوي باإلسناد نفسه، إال أنه جعله من مسند عيل. وأظن االختالط فيه من رشيك،   
فإنه قد تغري، وقد وقع يل خترجيه يف املجلد الثامن، ح: 1598.  
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  الدليل الرابع:

)1519-161( ما رواه الطرباين يف األوسط من طريق برش بن الوليد الكندي، 
ثنا أبو يوسف القايض، عن عبد اهلل بن عيل، عن عبد اهلل بن حممد بن عقيل، 

عن جابر: عن رسول اهلل × أنه أمر املستحاضة بالوضوء لكل صالة.

قال الطرباين: مل يرو هذا احلديث عن أيب أيوب األفريقي، وهو عبداهلل بن عيل، 
إال أبو يوسف)1(.

]ضعيف[)2(.

املعجم األوسط )1620(.    )1(
ورواه البيهقي يف السنن الكربى )347/1( من طريق برش بن الوليد به.  )2(

قال البيهقي يف معرفة السنن )166/2(: »أبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة إال أن اإلفريقي   
مل حيتج به صاحبا الصحيح، وابن عقيل خمتلف يف جواز االحتجاج به«.

وضعفه ابن حجر يف التلخيص طـ العلمية )435/1(.   
أيب حاتم، وسكت  ابن  أيب يوسف. ذكره  صاحب  الكندي:  الوليد  بن  إسناده: برش  قلت: يف   

عليه، فلم يذكر فيه شيًئا. اجلرح والتعديل )369/2(.
امليزان  لسان   ،)80/7( بغداد  تاريخ  عليه.  يثني  أمحد  وكان  ومسلمة،  الدارقطني  ووثقه   

)35/2(. وذكره ابن حبان يف الثقات. )143/8(.  
وقال ابن سعد: تكلم بالوقف، فأمسك أصحاب احلديث، وتركوه. الطبقات الكربى )355/7(.  
وقال اآلجري: سألت أبا داود: برش بن الوليد ثقة؟ قال: ال. تاريخ بغداد )80/7( لسان امليزان   

 .)35/2(
وقال صالح جزرة: هو صدوق، لكنه ال يعقل، قد كان خرف. املرجعني السابقني.  

وقال الربقاين: ليس هو من رشط الصحيح. املرجع السابق.  
أبو يوسف القايض: هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب أيب يوسف، صدوق.  

قال ابن كامل: مل خيتلف حييى بن معني، وأمحد بن حنبل، وعيل بن املديني يف ثقته يف النقل.   
وقال ابن معني يف رواية الدوري: أبو يوسف أنبل من أن يكذب. اجلرح والتعديل )201/9(.   
وقال أيًضا: ثقة إال أنه ربام غلط، كام يف رواية حممد بن سعد العويف. تاريخ بغداد )242/14(.  
وقال البيهقي يف السنن )347/1(: »أبو يوسف ثقة. إذا كان يروي عن ثقة.              =  
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  الدليل اخلامس:

)1520-262( ما رواه الطرباين يف األوسط، قال: حدثنا مورع بن عبداهلل، ثنا 
احلسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العالء بن املسيب، عن احلكم بن عتيبة 

عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول اهلل ×: 

وقال عمرو بن عيل: أبو يوسف صدوق كثري الغلط. تذكرة احلفاظ )292/1(، تاريخ بغداد   =
 .)292/14(

وكان ابن املبارك يسء الرأي فيه جًدا، وقد تركت نقل كالمه عمًدا. انظر الكامل )144/7(،   
تاريخ بغداد )242/14(. 

وقال اإلمام البخاري: تركوه. التاريخ الكبري )397/8(.   
وقال أمحد: صدوق، ولكنه من أصحاب أيب حنيفة ال ينبغي أن يروى عنه يشء. اجلرح والتعديل   

 .)201/9(
وقال ابن حبان: كان شيًخا متقنًا، مل يكن يسلك مسلك صاحبيه إال يف الفروع، وكان يباينهام يف   
اإليامن والقرآن ..... لسنا من يوهم الرعاع ما ال يستحله، وال ممن حييف بالقدح يف إنسان وإن 
كان لنا خمالًفا، بل نعطي كل شيخ حقه مما كان فيه، ونقول يف كل إنسان ما يستحقه من العدالة 
واجلرح. أدخلنا زفًرا وأبا يوسف يف الثقات ملا تبني لنا من عدالتهام يف األخبار. إلخ كالمه رمحه 

اهلل تعاىل. الثقات )645/7(.
والذي ترجح يل يف أيب يوسف ما قاله  اإلمام أمحد وأنه صدوق، ولكن كون اإلمام أمحد ترك   
عىل  مبنية  الرواية  يف  والعدالة  صدقه،  يف  يقدح  ال  هذا  حنيفة  أيب  صاحب  لكونه  عنه  الرواية 

الصدق. واهلل أعلم.
عبداهلل بن عيل، أبو أيوب اإلفريقي.   

قال أبو زرعة: ليس باملتني، يف حديثه إنكار. وذكره ابن حبان يف الثقات.  
عبداهلل بن حممد بن عقيل.   

سبق حترير الكالم فيه، وأكثر األئمة عىل ضعفه.   
ويف التقريب: صدوق، ويف حديثه لني، ويقال: تغري بآخره.   

فاإلسناد صالح يف الشواهد.   
يف  خمتلف  وهو  عقيل،  بن  حممد  بن  عبداهلل  فيه   )281/1( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال   

االحتجاج به. 



437طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

تغتسل غساًل  ثم  فيها،  كانت جتلس  التي  أقرائها  أيام  الصالة  تدع  املستحاضة 
واحًدا ثم تتوضأ لكل صالة)1(.

]إسناده ضعيف[)2(.

أنه موقوف  بالوضوء لكل صالة من حديث عائشة، املحفوظ  فتبني أن األمر 
عىل عروة، ورفعه شاذ، والشاذ غري صالح لالعتبار. 

ومن حديث غريها ضعيف، ومن حيسن بالشواهد مطلًقا، فإن احلديث عنده قد 
يرقى  إىل احلسن.

فحمل احلنفية واحلنابلة عىل أن املراد: توضئي لكل صالة: أي لوقت كل صالة.

النافلة،  بخالف  فريضة،  صالة  لكل  توضئي  املراد:  أن  عىل  الشافعية  ومحل 
فاعتربوه خروجه حدًثا يف صالة الفرض، ومل يعتربوه حدًثا يف صالة النفل.

ومحله ابن حزم عىل ظاهره، فقال بوجوب الوضوء لكل صالة، وقد ذكرنا دليل 
كل قول يف كتايب احليض والنفاس، فلرياجعه من شاء؛ ألن البحث هنا هو يف اعتبار 

اخلارج حدًثا، وليس يف ما يرتتب عىل ذلك من حيث الصالة، واهلل أعلم.

q دليل المالكية على أن اخلارج الدائم ال جيب منه الوضوء:

  الدليل األول: 

قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه، وإذا كان كذلك، 
كانت طهارته مستحبة ال واجبة.

  الدليل الثاين: 

يكن  مل  الصالة،  وقبل  الوضوء،  بعد  الطهارة  االستحاضة اليبطل  دم  كان  إذا 

األوسط )1984(.   )1(
تفرد به الطرباين، وهو حمل للغرائب واملنكرات، وشيخ الطرباين مل أقف عليه، وجعفر مل ينسب   )2(
مل  سودة  عن  جعفر  وفيه   ،)281/1( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال  هو؟  من  يل  يتبني  حتى  

أعرفه. وسامه يف نصب الراية )202/1( أبو جعفر.   
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عىل  األمر  محلنا  ولذا  الوقت،  خروج  أو  الصالة  جتدد  عند  الوضوء  يوجب  حدًثا 
االستحباب. 

  الدليل الثالث: 

دم العرق الينقض الوضوء، فلو خرج دم من عرق اليد، أو الرجل مل ينتقض 
أحاديث  يف  كام  عرق  دم  فإنه  االستحاضة،  دم  فكذلك  الصحيح،  عىل  وضوؤه 
الصحيحني، وال يقال: إن خروجه من الفرج جعل حكمه خيتلف؛ ألن املني خيرج 

من الفرج، ومع ذلك هو طاهر. 

  الدليل الرابع: 

النظر، قال ابن املنذر يف األوسط: »والنظر دال عىل ما قال ربيعة -يعني:  من 
النظر  وإنام قلت:  إليه.  أحًدا سبقه  أعلم  قول ال  أنه  إال  الوضوء-  يف عدم وجوب 
والذي  الوضوء،  قبل  املستحاضة  الذي خيرج من  الدم  بني  فرق  يدل عليه؛ ألنه ال 
خيرج يف أضعاف الوضوء، والدم اخلارج بعد الوضوء؛ ألن دم االستحاضة إن كان 
يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثريه يف أي وقت كان يوجب الوضوء، فإذا كان هكذا، 
وابتدأت املستحاضة يف الوضوء، فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء، 
وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء؛ ألن الدم الذي يوجب الطهارة يف 

قول من أوجب عىل املستحاضة الطهارة قائم. 

تدخل  أن  قبل  منها  خرج  وما  الوضوء،  أضعاف  بني  منها  خيرج  ما  كان  وإن 
الصالة، وما حدث يف الصالة منه الينقض طهارة، وجب كذلك أن ما خرج منها 
بعد فراغها من الصالة ال تنقض طهارة إال بحدث غري دم االستحاضة هذا الذي 

يدل عليه النظر«. اهـ)1(. 

األحاديث  حتسني  عندي  ينهض  وال  اهلل،  رمحه  مالك  إليه  ذهب  ما  فالراجح 

األوسط )164/1(.    )1(
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الضعيفة بالشواهد؛ ألن اللفظ يف حديث عائشة باألمر بالوضوء لكل صالة شاذ، 
والشاذ ال يصلح للشواهد، وما عداه ال يكفي للتحسني بمثل هذه املسألة التي حيتاج 
إليها، وقد وقعت يف عهد النبي ×، وتكرر وقوعه مرات، فلو كان األمر هبا حمفوًظا 
جلاءت األحاديث الصحيحة التي تبني وجوب الوضوء بصورة تقوم بمثلها احلجة. 

واهلل أعلم. 

لكل  واجًبا  الوضوء  لكان  صالة،  لكل  توضئي  حديث:  بموجب  قلنا:  ولو 
ابن حزم، لألمر  أو مل خيرج، وهذا رأي  الوقت  نفاًل، خرج  أو  صالة، فرًضا كانت 

بالوضوء لكل صالة.

مذهب  هو  كام  صالة،  كل  لوقت  أي  صالة:  لكل  بالوضوء  األمر  محل  وأما 
حدًثا،  الوقت  خروج  وليس  الوقت،  املراد  أن  عىل  دليل  إىل  األمر  فيحتاج  احلنفية 

ويكفي أن محلهم خالف ظاهر اللفظ بال مسوغ. 

واجلواب عام قاله احلنفية رمحهم اهلل: أن إطالق الصالة قد يطلق  ويراد بذلك 
الوقت إذا صح إنام يصح لقرينة متنع من إرادة الصالة نفسها، وإال فاألصل يف الكالم 
عدم احلذف وعدم التقدير، وال قرينة هنا متنع من إرادة الصالة، أي فعلها، فوجب 

محل اللفظ عىل ظاهره، لو قلنا بصحة احلديث.

وأما محل الشافعية الصالة بأن املراد هبا الفريضة دون النافلة، فهذا من أضعف 
األقوال.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q األمر املطلق هل يقتيض التكرار؟

بواجب  ليس  االستنجاء  ألن  ذلك  ولعل  احلنفية،  ذلك  يذكر  مل  ]م-661[ 
عندهم)1(  وغسله إنام هو من قبيل االستنجاء )2(.

وأوجب غسل الفرج الشافعية، واحلنابلة)3(. 

قال يف االختيار )36/1(: »واالستنجاء سنة من كل ما خيرج من السبيلني إال الريح«.اهـ  )1(
وال شك أن دم االستحاضة خارج من أحد السبيلني، فاالستنجاء منه ليس بواجب عندهم،   

وانظر بدائع الصنائع )18/1(. وهو رأي مرجوح، متت مناقشته يف حكم االستنجاء. 
احلنفية مل يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوهبا.   )2(

ولو  للنجاسة،  تقلياًل  يربطه  أن  اجلرح  لصاحب  »وينبغي   :)227/1( الرائق  البحر  يف  قال   
سال عىل ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيًدا بأن اليصيبه مرة أخرى، وإن كان يصيبه املرة بعد 
األخرى أجزأه، والجيب غسله ما دام العذر باقًيا، وقيل: ال جيب غسله أصاًل، واختار األول 
الرسخيس، واملختار ما يف النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانًيا قبل الفراغ من الصالة جاز أال 
يغسله، وإال فال«. اهـ وهذا مقيس عليه. ومل أتعرض ملذهب مالك؛ ألننا عرفنا مذهبه أنه ال 

يوجب الوضوء من اخلارج، فإذا كان ال يوجب الوضوء منه، مل يوجب غسل الفرج أيًضا.
حاشية   ،)137  /1( الطالبني  روضة   ،)111/1( املحتاج  مغني  الشافعية:  مذهب  يف  انظر   )3(

البيجوري )212/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: اإلنصاف )377/1(، كشاف القناع )214/1(، املحرر )27/1(،   

املغني )421/1(.   

املبحث الثاني

الكالم يف غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء
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وهل يكفي غسله مرة واحدة، أو تغسله لكل صالة؟

املشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: »وأما جتديد غسل الفرج وحشوه، 
تأثري، أو  له  وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوااًل 
التجديد، وإن مل تزل العصابة عن موضعها  الدم عىل جوانب العصابة وجب  ظهر 
التجديد كام جيب جتديد  الدم، ففيه وجهان ألصحابنا، أصحهام: وجوب  وال ظهر 

الوضوء«.اهـ)1(.

وأما املشهور من املذهب احلنبيل، أنه ال يلزمها غسل الفرج لكل صالة  إذا مل 
تفرط)2(. ويف مذهب احلنابلة قوالن آخران: 

قيل: يلزمها ذلك. 

وقيل: يلزمها إن خرج يشء، وإال فال)3(. 

q أدلة الشافعية واحلنابلة على وجوب غسل الفرج:

استدلوا بأدلة عامة، وخاصة.

أما الدليل اخلاص.

)1521-263( فاستدلوا بام رواه البخاري من طريق أيب معاوية، حدثنا هشام 
ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:

امرأة  إين  اهلل،  رسول  يا  فقالت:   ،× النبي  إىل  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  جاءت 
أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: ال؛ إنام ذلك عرق، وليس 

رشح النووي لصحيح مسلم )25/4(.    )1(
قال يف اإلنصاف )377/3(: »وهو صحيح، وهو املذهب، وعليه مجهور األصحاب، وقدمه يف   )2(
الفروع وغريه، وجزم به املصنف والشارح، وصححه املجد يف رشحه ...« إلخ كالمه رمحه اهلل. 
وقال يف كشاف القناع )214/1(: »وال يلزمها إذن إعادة شده، وال إعادة غسله لكل صالة   
إن مل تفرط يف الشد للحرج، فإن فرطت يف الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ ألنه حدث 

أمكن التحرز منه«. اهـ
الفروع )279/1( اإلنصاف )377/1، 378(.   )3(
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بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ثم صيل. 
ورواه مسلم)1(. 

وجه االستدالل: 

قوله × يف احلديث: )فاغسيل عنك الدم وصيل(.

الدم،  غسل  عليها  جيب  هل  واختلفوا  للبخاري:  رشحه  يف  رجب  ابن  قال 
والتحفظ والتلجم عند كل صالة؟ فيه قوالن: مها روايتان عن أمحد. 

وربام يرجع هذا االختالف إىل االختالف املشهور يف أن األمر املطلق هل يقتيض 
لكل  التكرار  يقتيض  ال  أنه  هنا  األصح  لكن  مشهور،  خالف  وفيه  ال؟  أم  التكرار 
صالة، فإن األمر باالغتسال وغسل الدم إنام هو معلق بانقضاء احليضة وإدبارها  فإذا 
قيل: إنه يقتيض التكرار، فاجلواب أنه مل يقتضه إال عند إدبار كل حيضة فقط«. اهـ)2(. 

وأما األدلة العامة:

بأحاديث  االستحاضة  دم  من  الفرج  غسل  فيقاس  القياس،  قبيل  من  فهي 
االستنجاء واالستجامر، بجامع أن كاًل منها قطع للنجاسة من السبيلني. وأحاديث 

االستنجاء كثرية، ويكفي منها: 

عبد  عن  إبراهيم،  عن  األعمش،  طريق  من  مسلم  رواه  ما   )264-1522(
الرمحن بن يزيد، عن سلامن، قال: 

قيل له: قد علمكم نبيكم كل يشء حتى اخلراءة. قال: أجل، لقد هنانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمني، أو نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن 

نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم)3(. 

صحيح البخاري )228(، ومسلم )333(.   )1(
رشح ابن رجب للبخاري )68/2(.    )2(

صحيح مسلم )262(.   )3(
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 وال يسلم القياس إال بتحقق أمرين: 

أوهلام: أن يكون غسل الفرج قاطًعا للخارج، كام أن االستنجاء يقطع اخلارج. 
وهذا ال يتحقق هنا؛ ألن االستنجاء هنا لن يقطع دم االستحاضة.

البول  من  االستنجاء  يف  كاحلال  نجًسا،  االستحاضة  دم  يكون  أن  وثانيهام: 
والغائط، وأما من رأى أن دم االستحاضة طاهر؛ ألنه دم عرق، مثله مثل دم سائر 
العروق من البدن، فال يسلم القياس، وال يوجب غسل الفرج؛ ألنه كاملني ال جيب 
االستنجاء منه، ولو كان دم االستحاضة نجًسا ملنع الزوج من مجاع امرأته كاحليض، 

فكل دم ال يمنع الصالة ال يمنع اجلامع، واهلل أعلم. 

q دليل احلنفية على أن االستنجاء ال جيب:

سقت أدلتهم يف مسألة مستقلة يف حكم االستنجاء، وأجيب عنها، فانظرها غري 
مأمور.

e e e
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]م-662[ ذهب احلنفية )1( والشافعية )2( واحلنابلة )3( إىل أنه جيب عىل املستحاضة 

قال يف البحر الرائق )227/1(: »ومتى قدر املعذور عىل رد السيالن برباط أو حشو، أو كان لو   )1(
جلس اليسيل، ولو قام سال وجب رده«. 

وقال ابن اهلامم يف فتح القدير )185/1(: »ومتى قدر املعذور عىل رد السيالن برباط أو حشو،   
يكون صاحب  أن  برده عن  فإنه خيرج  رده،  قام سال وجب  ولو  يسيل،  جلس ال  لو  كان  أو 

عذر«. اهـ  وانظر مراقي الفالح )ص60(.  
التيمم،  أو  الوضوء  قبل  فرجها  املستحاضة  »فتغسل   :)137/1( الروضة  يف  النووي  قال   )2(
وحتشوه بقطنة أو خرقة دفًعا للنجاسة وتقلياًل، فإن اندفع به الدم، وإال شدت مع ذلك خرقة 
يف وسطها، وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفني، فكل هذا واجب إال أن تتأذى بالشد  أو تكون 

صائمة، فترتك احلشو وتقترص عىل الشد«. 
وقال يف مغني املحتاج )111/1(: »تشده - يعني فرجها - بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفني،   
خترج أحدمها من أمامها واآلخر من خلفها، وتربطهام بخرقة تشدها عىل وسطها كالتكة، فإن 
احتاجت يف رفع الدم أو تقليله إىل حشو بنحو قطن، وهي مفطرة، ومل تتأذ به وجب عليها أن 
حتشو قبل الشد والتلجم، وتكتفي به إن مل حتتج إليهام، أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتامعه 

فال جيب عليها احلشو«. 
يتعلق هبا من غسل وحشو يف األصح،  العصابة، وما  أيًضا )112/1(: »وجيب جتديد  وقال   

قياًسا عىل جتديد الوضوء. 
والثاين: ال جيب جتديدها؛ ألنه ال معنى لألمر بإزالة النجاسة مع استمرارها، وحمل اخلالف إذا   
مل يظهر الدم عىل جوانب العصابة، ومل تزل العصابة عن موضعها  زوااًل له وقع، وإال وجب 

التجديد بال خالف؛ ألن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها«.
وانظر كالم النووي يف رشح صحيح مسلم )25/4(.  

قال: ابن قدامة يف املغني )421/1(:»واملستحاضة تغسل املحل، ثم حتشوه بقطن أو ما أشبهه=  )3(

املبحث الثالث

شـد عصابة الفرج عند الوضوء
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أن تشد فرجها وتعصبها. 

وهل جيب عليها ذلك يف كل صالة؟ عىل اخلالف السابق يف غسل الفرج.

q األدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

  الدليل األول: 

)1523-265( ما رواه مالك يف املوطأ، قال: عن نافع، عن سليامن بن يسار، 
 ،× اهلل  الدماء يف عهد رسول  امرأة كانت هتراق  أن   × النبي  أم سلمة زوج  عن 

فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل ×، فقال: 

يصيبها  أن  قبل  الشهر،  من  حتيضهن  كانت  التي  واأليام  الليايل  إىل عدد  لتنظر 
الذي أصاهبا، فلترتك الصالة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، 

ثم لتصيل)1(. 

]واحلديث رجاله ثقات، إال أنه أعل باالنقطاع، ويف إسناده اختالف[)2(.

لريد الدم، لقول النبي × حلمنة حني شكت إليه كثرة الدم: )أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب   =
الدم(، فإن مل يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفني تشدها عىل جنبيها ووسطها 

عىل الفرج«. 
ثم قال: »فإذا فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة،   
وإن كان لغلبة اخلارج وقوته، وكونه اليمكن شده أكثر من ذلك مل تبطل الطهارة؛ ألنه اليمكن 

التحرز منه، فتصيل ولو قطر الدم«.  
املوطأ )62/1(.    )1(

احلديث فيه اختالف يف إسناده، رواه أيوب ونافع، عن سليامن بن يسار، واختلف عليهام.  )2(
أما رواية أيوب عن سليامن: فقد اختلف فيه عىل أيوب:   

فرواه وهيب، كام يف مسند أمحد )321/6، 322( وسنن أيب داود )278( وسنن الدارقطني   
)208/1(، وسنن البيهقي )334/1(. 

وسفيان كام يف مسند احلميدي )304(، وسنن الدارقطني )207/1(.  
الوارث(  ثالثتهم )وهيب، وسفيان، وعبد  الدارقطني )208/1(  الوارث كام يف سنن  وعبد   
رووه عن أيوب عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت       =
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تغتسل يف مركن هلا، فتخرج، وهي عالية الصفرة والكدرة، فاستفتت هلا أم سلمة رسول اهلل   =
×، فقال: تنظر أيام قرئها، أو أيام حيضها، فتدع الصالة، وتغتسل فيام سوى ذلك، وتستثفر 

بثوب، وتصيل. هذا لفظ أمحد.
وخالفهم كل من إسامعيل بن علية يف مصنف ه ابن أيب شيبة )118/1( وسنن الدارقطني.   

بنت  فاطمة  أن  عن سليامن،  أيوب،  فروياه عن  الدارقطني )208/1(  زيد يف سنن  بن  ومحاد   
حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة أن تسأل هلا النبي × .... احلديث. 

فصار وهيب، وسفيان وعبد الوارث يرويانه عن أيوب، عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة.   
ومحاد وإسامعيل بن علية يرويانه عن أيوب، عن سليامن أن فاطمة بنت أيب حبيش استحيضت   

مرساًل. هذا فيام يتعلق برواية أيوب،  عن سليامن.  
وأما رواية نافع عن سليامن:   

فاختلف عىل نافع فيه:   
فرواه موسى بن عقبة، واختلف عليه:   

فرواه الطرباين  كام يف املعجم الكبري للطرباين )293/23( ح 649، وسنن البيهقي )334/1(   
من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهامن، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليامن، عن 

مرجانة، عن أم سلمة. 
وخالفه ابن أيب حازم كام يف املعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 920 فرواه عن موسى بن   
عقبة، عن نافع، عن سليامن بن يسار، عن أم سلمة. وهذا هو املحفوظ، وذكر مرجانة ال يعرف 

إال يف هذا الطريق. 
ورواه الليث كام يف سنن أيب داود )275(، وسنن الدارمي )807(، وسنن البيهقي )333/1(.   
وصخر بن جويرية كام يف سنن أيب داود )277(، ومنتقى ابن اجلارود )113(، وسنن الدارقطني   

)217/1(، وسنن البيهقي )333/1(. 
وجويرية بن أسامء كام يف مسند أيب يعىل )6894(، وسنن البيهقي )333/1(.  

البيهقي )333/1(، أربعتهم رووه عن نافع، عن  وإسامعيل بن إبراهيم بن عقبة كام يف سنن   
سليامن بن يسار، عن رجل، عن أم سلمة. فزادوا ذكر واسطة بني سليامن وبني أم سلمة.

وخالفهم كل من مالك كام يف املوطأ )1/( ومسند أمحد )320/6(، ومسند إسحاق )1844(،   
وسنن أيب داود )274(، وسنن النسائي )208، 355(، ويف الكربى )214(، ومشكل اآلثار 

.)2720(
وجرير بن حازم كام يف مشكل اآلثار )2724( رواياه )مالك وجرير( عن نافع، عن سليامن بن   

يسار، عن أم سلمة، كرواية أيوب عن سليامن من رواية وهيب وسفيان وعبد الوارث عنه.
ورواه عبيد اهلل بن عمر. واختلف عىل عبيد اهلل فيه:   

فرواه أبو أسامة كام يف مصنف ابن أيب شيبة )1346(، وسنن النسائي )354(، وابن ماجه =  



447طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

)623(، واملعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 917، وسنن الدارقطني )217/1(.  =
الكبري  واملعجم   ،)293/6( أمحد  ومسند   ،)1346( شيبة  أيب  ابن  مصنف  يف  كام  نمري  وابن   

للطرباين )385/23( ح 917.
ومعتمر بن سليامن كام يف املعجم الكبري للطرباين )385/23( ح 917.  

وعبدة بن سليامن كام يف املعجم الكبري للطرباين )271/23( ح 578، أربعتهم، عن عبيداهلل،   
عن نافع، عن سليامن، عن أم سلمة، ومل يذكرا واسطة بني سليامن، وبني أم سلمة. 

وخالفهام أنس بن عياض كام يف سنن أيب داود )276(، ومن طريقه البيهقي )333/1(، فرواه   
عن عبيد اهلل، عن نافع، عن سليامن، عن رجل، عن أم سلمة، بزيادة الواسطة. 

وقد يقال: إن ابن نمري وأبا أسامة أرجح من أنس بن عياض، وهذا صحيح لكن يقال مل ينفرد   
الليث، وصخر بن جويرية،  الواسطة بني سليامن وأم سلمة، فقد رواه  أنس بن عياض بذكر 
وجويرية بن أسامء، وإسامعيل بن إبراهيم بن عقبة، أربعتهم رووه عن نافع، عن سليامن، عن 

رجل عن أم سلمة. بزيادة الواسطة.
فإن قيل: إن مالًكا رواه عن نافع، عن سليامن عن أم سلمة دون واسطة بني سليامن وأم سلمة،   
ومالك مقدم عىل غريه. قلت هذا الكالم صحيح لوال رواية عبيد اهلل بن عمر العمري، حيث  
اختلف عليه أيًضا يف ذكر الواسطة بني سليامن وأم سلمة هلذا ال أجد مرجًحا بني الروايتني، 

وعبيد اهلل بن عمر مقدم عىل مالك يف نافع عند أكثرهم. 
هلذا رجح بعض العلامء أن سليامن بن يسار مل يسمعه من أم سلمة.   

قال البيهقي )333/1(: »هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس املوطأ، وأخرجه أبو داود   
يف كتاب السنن، إال أن سليامن بن يسار مل يسمعه من أم سلمة«.  

وكذا قال املنذري. وخالفهام ابن الرتكامين يف اجلوهر النقي )333/1(، فقال: »أخرجه أبو داود   
يف سننه من حديث أيوب السختياين، عن سليامن، عن أم سلمة، كرواية مالك، عن نافع، وقد 
ذكره البيهقي فيام بعد. قال صاحب اإلمام: وكذلك رواه أسيد، عن الليث. وراه أسيد أيًضا 
عن أيب خالد األمحر: سليامن بن حيان، عن احلجاج بن أرطاة، كالمها عن نافع، عن سليامن بن 
يسار، عن أم سلمة. وذكر صاحب الكامل أن سليامن سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا 

احلديث منها، ومن رجل عنها«. اهـ
قلت: هذا احتامل، واالحتياط للرواية أال يقبل فيها ما كان من باب االحتامالت، فاالحتامل   

غالًبا يسقط الدليل ال يقويه، واهلل أعلم.
وقال النووي: إسناده عىل رشطهام. اهـ والنووي رمحه اهلل عىل طريقة الفقهاء حيكم دائاًم للزيادة   
سواء كانت يف اإلسناد أو يف املتن، فإذا أرسله مجاعة، ووصله ثقة، أو أوقفه بعضهم ورفعه آخر، 
أو زاد لفظة ال يذكرها غريه ممن روى هذا احلديث، اعترب النووي االتصال، والرفع، والزيادة 

مقبولة، وهذا ال يتأتى عىل منهج مجهور أهل احلديث.
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وجه االستدالل: 

قوله: )ثم لتستثفر بثوب(. 

قال ابن منظور يف اللسان: »وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة حتتيش 
هبا، وتوثق طرفيها يف يشء تشده عىل وسطها فتمنع سيالن الدم وهو مأخوذ من: َثَفر 

الدابة الذي جيعل حتت ذنبها.

إىل حقب  تشد طرفيه  رباًطا،  ذلك  فوق  تربط  ثم  نسخة: وتوثق طرفيها،  ويف 
تشده كام تشد الثفر حتت ذنب الدابة«)1(.

وقال يف تاج العروس: »واالستثفار أن يدخل اإلنسان إزاره بني فخذيه ملوًيا 
ثم خيرجه، والرجل يستثفر بإزاره عند الرصاع، إذا هو لواه عىل فخذيه فشد طرفيه يف 
حجزته وزاد ابن ظفر يف رشح املقامات: حتى يكون كالتُّبان، وقد تقدم أن التبان هو 

الرساويل الصغري، ال ساقني له ....« إلخ كالمه)2(.

وورد كذلك التلجم والتحفظ يف حديث محنة بنت جحش، 

استحاض  إين  اهلل،  رسول  يا  فقلت:  وفيه:  أمحد،  رواه  فقد   )266-1524(
لك  أنعت  قال:  والصيام،  الصالة  منعتني  قد  فيها،  ترى  فام  شديدة،  كثرية  حيضة 
الكرسف؛ فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك.  قال: فتلجمي. قالت: إنام اثج 

ثًجا... احلديث)3(.

اللسان )105/4(.    )1(
تاج العروس )148/6(.    )2(

املسند )439/6(، وبقية احلديث: قال: سآمرك بأمرين أهيام فعلت فقد أجزأ عنك من اآلخر،   )3(
فإن قويت عليهام، فأنت أعلم. فقال هلا: إنام هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحييض ستة 
واستنقأت  واستيقنت،  طهرت  قد  أنك  رأيت  إذا  حتى  اغتسيل  ثم  اهلل،  علم  يف  سبعة  أو  أيام 
فصيل أربًعا وعرشين ليلة أو ثالًثا وعرشين ليلة، وأيامها، وصومي، فإن ذلك جيزئك، وكذلك 
فافعيل يف كل شهر، كام حتيض النساء وكام يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت عىل 
أن تؤخري الظهر وتعجيل العرص فتغتسلني  ثم تصلني الظهر والعرص مجيًعا، ثم تؤخرين       =
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]واحلديث ضعيف[)1(.

الفجر  مع  وتغتسلني  فافعيل،  الصالتني  بني  وجتمعني  تغتسلني  ثم  العشاء  وتعجلني  املغرب   =
وهذا   :× اهلل  رسول  قال  ذلك.  عىل  قدرت  إن  وصومي،  وصيل  فافعيل،  وكذلك  وتصلني، 

أعجب األمرين إيل.
احلديث مداره عىل ابن عقيل، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن   )1(

أمه محنة بنت جحش. 
رواه أمحد )439/6(، وإسحاق بن راهويه يف مسنده )2190(، وأبو داود )287(، والرتمذي   
ح   )218/24( الكبري  املعجم  يف  والطرباين   ،)2717( اآلثار  مشكل  يف  والطحاوي   )128(
الكربى  السنن  يف  والبيهقي   ،)173  ،172/1( واحلاكم   ،)214/1( والدارقطني   ،553

)338/1، 339( من طريق زهري بن حممد اخلرساين 
ورواه أمحد )381/6(، وابن أيب شيبة يف املصنف )1364(، وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين   
الكبري  يف  والطرباين   ،)2718( اآلثار  مشكل  يف  والطحاوي   ،)627( ماجه  وابن   ،)3190(

)218/24( ح552، والدارقطني )214/1( من طريق رشيك.
 ،)3189( عاصم  أيب  وابن   ،)622( ماجه  وابن   ،)1174( املصنف  يف  الرزاق  وعبد  ورواه    

وابن املنذر يف األوسط )810(، والطرباين )217/24( ح551، من طريق ابن جريج
الدارقطني )215/1(، واحلاكم )172/1(، وأبو نعيم يف معرفة الصحابة )7567(،  ورواه   

والبيهقي )238/1( من طريق عبيد اهلل بن عمرو الرقي. 
ورواه الشافعي يف األم )60/1( ومن طريقه الدارقطني )215/1( عن إبراهيم بن حممد بن   

أيب حييى.
ورشيك،  حممد،  بن  )زهري  كلهم  ثابت،  بن  عمرو  طريق  من   )215/1( الدارقطني  ورواه    
وابن جريج، وعبيد اهلل بن عمرو الرقي، وإبراهيم بن حممد، وعمرو بن ثابت( رووه عن ابن 

عقيل، عن إبراهيم بن حممد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه محنة بنت جحش.
واحلديث  ضعيف ملا ييل:  

أواًل: انفرد فيه ابن عقيل، واألكثر عىل ضعفه.   
قال ابن عيينة: أربعة من قريش يرتك حديثهم، فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن حررت القول   
فيه.  ومن أخطائه ما رواه أمحد )102/1(: من طريق محاد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن حممد 
بن عيل بن احلنفية عن أبيه أن النبي × كفن يف سبعة أثواب. فإن هذا خمالف ملا يف الصحيحني 

من أن النبي × كفن يف ثالثة أثواب.
ثانًيا: أن أحاديث الصحيحني ترد املستحاضة إىل عادهتا، وحديث ابن عقيل يردها إىل غالب   
النساء ال إىل عادهتا وال إىل التمييز، وال أعلم له متابًعا، فانفراده بمثل هذا احلكم ال جيعل       =
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مقدًما عىل حديث الصحيحني.   =
البخاري  روى  فقد  عادهتا،  إىل  بردها  رصحية  حبيش  أيب  بنت  فاطمة  استحاضة  قصة  فهذه   
)306(: من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت: قالت 
فاطمة بنت أيب حبيش: يا رسول اهلل إين ال أطهر، أ فأدع الصالة؟ فقال رسول اهلل ×: إنام ذلك 
عرق  وليس باحليضة، فإذا أقبلت احليضة فاتركي الصالة، فإذا ذهب قدرها فاغسيل عنك الدم 

وصيل. فقوله: فإذا ذهب قدرها رصيح بردها إىل العادة. 
ورواه البخاري )325( من طريق أيب أسامة عن هشام به بلفظ: ولكن دعي الصالة قدر األيام   

التي كنت حتيضني فيها. 
ورواه ابن حبان )1355( بسند صحيح من طريق أيب عوانة عن هشام به بلفظ: )تدع الصالة   

أيامها(. 
ورواه البخاري )320(: من طريق ابن عيينة عن هشام به: )فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة   

وإذا أدبرت فاغتسيل وصيل(. 
ورواه مسلم )333( من طريق وكيع عن هشام به بنفس اللفظ، إال أنه قال: )فاغسيل عنك الدم   
وصيل(، واملقصود باإلقبال واإلدبار: إقبال وقت احليض وإدبار وقته مجًعا بينه وبني ما سبق. 

كام أن أم حبيبة قد ردها الرسول × إىل عادهتا.
فقد روى مسلم )65-434( عن عائشة ريض اهلل عنها قال: إن أم حبيبة سألت رسول اهلل ×   
عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها مآلن دًما، فقال هلا رسول اهلل ×: )امكثي قدر ما كانت 

حتبسك حيضتك، ثم اغتسيل وصيل(. 
فهذه أحاديث الصحيحني ظاهرها ترد املستحاضة إىل عادهتا.   

وهنا حديث ابن عقيل رمحه اهلل ردها إىل غالب احليض، فقال: )حتييض ستة أيام، أو سبعة أيام(،   
فلم يردها إىل عادهتا، وقد تكون عادهتا أكثر أو أقل، ومل يردها إىل التمييز.

أيام، وال هي  يتقدم هلا  مل  مبتدأة  امراة  »إنام هي  السنن )183/1(:  قال اخلطايب يف معامل  وقد   
مميزة لدمها، وقد استمر هبا الدم حتى غلبها، فرد الرسول × أمرها إىل العرف الظاهر، واألمر 
من  الغالب  عىل  واحدة  مرة  شهر  كل  حتيضها  يف  أمرها  محل  كام  النساء،  أحوال  من  الغالب 

عادهتن... إلخ«.
قلت: أين الدليل من احلديث عىل أهنا مبتدأة، هذا أواًل .  

وثانًيا: أهنا التستطيع أن متيز بني دم احليض ودم االستحاضة.   
فهذا السبيل إليه من احلديث، والرسول × مل يسأهلا هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة   

من قبل؟ وهل متيزين بني دم احليض وبني دم االستحاضة؟
فلو وقع ذلك لكان له وجه يف محل احلديث عىل املبتدأة غري املميزة، وملا كانت هناك خمالفة     =  
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منزلة  نزل  االحتامل  مقام  يف  االستفصال   × الرسول  ترك  ملا  ولكن  الصحيحني،  ألحاديث   =
العموم يف املقال.

فاحلديث ظاهره رد املستحاضة مطلًقا إىل عادة النساء.   
من  الصحيحني  يف  املستحاضة  وأحاديث  الصلوات،  بني  اجلمع  يف  أمرها  احلديث  أن  ثالًثا:   
أحاديث عائشة يف قصة استحاضة فاطمة بنت أيب حبيش وأم حبيبة مل يرشدها إىل اجلمع. كام 
أن احلديث دليل عىل من يقول باجلمع الصوري. وقد يستدل هبذا احلديث لو ثبت عىل من ينكر 
اجلمع يف اإلقامة والسفر إال يف عرفة، وحيمل األحاديث عىل اجلمع الصوري، وهو تأخري أوىل 
الصالتني وتعجيل الثانية، فاألوىل يف آخر الوقت، والثانية يف أول الوقت، وإنام قصد من اجلمع 
ألهل األعذار التخفيف عليهم، واجلمع يف هذه الصورة فيه حرج ومشقة، ومن يعلم الوقت 
ودقته، والناس يف ذلك الوقت مل يكن لدهيم ساعات كام هي احلال يف هذا العرص، حتى يوقع 

أوىل الصالتني يف آخر الوقت، بينام تقع الصالة الثانية يف أول الوقت 
كالم أهل العلم يف احلديث:   

ضعفه أبو حاتم يف العلل )51/1(ح123، قال ابنه: سألت أيب عن حديث رواه ابن عقيل، عن   
إبراهيم بن حممد، عن عمران بن طلحة، عن أمه محنة بنت جحش يف احليض، فوهنه، ومل يقو 

إسناده. 
لكن  له،  السنن  أجده يف  للبخاري )64/2(، ومل  ابن رجب  الدارقطني كام يف رشح  وضعفه   
الدارقطني، وأحالوا عىل )5 ب / ق  إنه موجود يف كتاب العلل  قال حمققو رشح ابن رجب 
101-أ(، وبعد الرجوع إىل املطبوع مل أجد أنه ضعفه، وإنام صحح أنه من مسند محنة، وضعفه 

من مسند جابر، وهذا ال يقتيض الصحة املطلقة انظر العلل )363/15(.
ويف تلخيص احلبري )288/1(: »وقال ابن منده: اليصح بوجه من الوجوه؛ ألهنم أمجعوا عىل   

ترك حديث ابن عقيل«.
ومحل احلافظ قول ابن منده بكوهنم أمجعوا عىل ترك حديثه يعني َمْن خرج الصحيح، فليس له   

يف الصحيحني رواية. 
وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو خمتلف يف االحتجاج به.   
وأما اإلمام أمحد .. فاختلف النقل عنه، والراجح عنه تضعيفه.  

قال الرتمذي )226/1(: »سألت حممًدا عن هذا احلديث، فقال: هو حديث حسن صحيح،   
وقال: يعني الرتمذي: وهكذا قال أمحد: هو حديث حسن صحيح«. 

أمحد  تالميذ  من  داود  أبا  فإن  داود،  أيب  نقل  عىل  اليقدم  أمحد،  عن  الرتمذي  من  النقل  فهذا   
السنن  يف  احلديث  هلذا  روايته  بعد  داود  أبو  قال  فقد  مشهورة.  مسائل  عنه  وله  له،  املالزمني 
)287( قال: سمعت أمحد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل يف نفيس منه يشء«.               =
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وقال ابن رجب يف رشحه للبخاري )64/2(: »واملعروف عن اإلمام أمحد أنه ضعفه ومل يأخذ   =
به، وقال: ليس بيشء. 

وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسناًدا، يعني: أنه مل يردها إىل   
غالب النساء بل ردها إىل العادة. 

وقال أمحد أيًضا: يف نفيس منه يشء.   
كالم  اهـ  به!!.  واألخذ  محنة،  بحديث  القول  إىل  رجع  أمحد  أن  اخلالل  بكر  أبو  ذكر  ولكن    

ابن رجب رمحه اهلل«. 
قلت: والقول باحلديث، واألخذ به ال يعني صحته يف نفسه ما مل يرصح املحدث بأنه صحيح،   
وكم من حديث ضعيف يف الرتمذي ويرصح الرتمذي بأن العمل  عليه، وال يعني كون العمل 
عليه أن يكون صحيًحا يف نفسه، وأقرهبا عندي حديث: )املاء طهور الينجسه يشء إال ما غلب 

عىل طعمه ولونه ورحيه(، فاالستثناء ال يثبت من جهة احلديث، والعمل عليه. 
فقول أيب بكر اخلالل بأن أمحد يقول بحديث محنة ويأخذ به ليس رصحًيا يف كونه صحيًحا عنده.   
ويف التمهيد البن عبدالرب )61/16(: »قال أبو داود: سمعت أمحد بن حنبل يقول: يف احليض   
هي  أحاديث،  ثالثة  احليض  يف  أنه  يعني  داود:  أبو  قال  يشء،  منه  نفيس  يف  واآلخر  حديثان، 

أصول هذا الباب:
أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليامن بن يسار.   
واآلخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.   

والثالث: والذي يف قلبه منه يشء، وهو حديث محنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل«.  
ألن  اخلرب؛  هبذا  القول  العلامء  بعض  ترك  »وقد   :)183/1( السنن  معامل  يف  اخلطايب  وقال    

ابن عقيل راويه ليس بذاك«.
وصححه البخاري، قال الرتمذي: سألت حممًدا عن هذا احلديث فقال: هو حديث حسن صحيح.  

لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم مما نقل الرتمذي إال أنه ساقها بالًغا.   
قال البيهقي )339/1(: بلغني عن أيب عيسى الرتمذي، أنه سمع حممد بن إسامعيل البخاري   
إبراهيم بن حممد بن  يقول: حديث محنة بنت جحش يف املستحاضة هو حديث حسن إال أن 
طلحة هو قديم، ال أدري سمع منه عبداهلل بن حممد بن عقيل أم ال؟ وكان أمحد بن حنبل يقول: 

هو حديث صحيح«. 
والبالغ ضعيف للجهل بالواسطة بني البيهقي والرتمذي.   

وقد أجاب الشوكاين بجواب واضح فقال يف النيل )338/1(:   
إبراهيم بن طلحة مات سنة 110هـ عرش ومائة فيام قاله أبو عبيد القاسم بن سالم، وعيل بن   
املديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبداهلل بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة= 
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وجه االستدالل: 

استثفرت  إذا  املرأة،  تلجمت  اللسان:  يف  منظور  ابن  قال  )تلجمي(،  قوله: 
ملحيضها. واللجام: ما تشده احلائض، ويف حديث املستحاضة: )تلجمي( أي شدي 
جلاًما، وهو شبيه بقوله: )استثفري( أي: أجلمي موضع خروج الدم عصابة متنع الدم، 

تشبيًها بوضع اللجام يف فم الدابة. )1( 

 وقال: نحوه يف تاج العروس )2(.

وكانت النساء تستثفر ولو مل جتب عليها الصالة حرًصا عىل عدم تلوثها يف الدم.  

)1525-267( فجاء يف حديث جابر عند مسلم يف صفة حج النبي × وفيه: 

أن  العارشة  يف  الناس  يف  أذن  ثم  حيج،  مل  سنني  تسع  مكث   × اهلل  رسول   إن 
رسول اهلل × حاج، فقدم املدينة برش كثري، كلهم يلتمس أن يأتم برسول اهلل ×، 
بنت عميس  أسامء  فولدت  احلليفة،  ذا  أتينا  معه، حتى  مثل عمله، فخرجنا  ويعمل 
حممد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول اهلل × كيف أصنع؟ قال: اغتسيل، واستثفري، 

وأحرمي)3(، واهلل أعلم.

e e e

= وابن عقيل سمع عبداهلل بن عمر، وجابر بن عبداهلل، وأنس بن مالك، والربيع بنت معوذ، 
يف  هؤالء  من  طلحة  ابن  وأين  لقدمه،  طلحة  بن  إبراهيم  بن  حممد  من  سامعه  ينكر  فكيف 
عن  هذا  صحة  يف  فينظر  الطبقة،  يف  منهم  وقريب  الصحبة،  يف  شيوخه  نظراء  وهم  القدم، 

البخاري« اهـ.   
اللسان )534/12(.    )1(

تاج العروس )639/17(.    )2(
صحيح مسلم )1218-147(.    )3(
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q االستنجاء من النجاسة عبادة معقولة املعنى، مطلوب إزالتها، واحلكم يدور 
مع علته وجوًدا وعدًما.

]م-663[ إذا خرج البعر ناشًفا وكذلك احلصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل 
يستنجي منها أم ال؟

الشافعية،  عند  واألظهر  واملالكية،  احلنفية،  مذهب  وهو  يستنجي،  ال  فقيل: 
وأحد القولني يف مذهب احلنابلة)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )252/1( وقال: إنه رصح به يف الرساج الوهاج، وانظر   )1(
حاشية ابن عابدين )335/1(.

التاج   ،)284/1( اجلليل  مواهب   ،)113/1( الدسوقي  حاشية  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
واإلكليل )291/1(، املنتقى )45/1(.

وحصاة  كدود  ملوًثا،  يكن  مل  فإن   :)67/1( الطالبني  روضة  يف  جاء  الشافعية،  مذهب  ويف   
ورصح  كاحلصاة،  اليابسة  والبعرة  النووي:  قال  األظهر.  عىل  االستنجاء  جيب  مل  رطوبة،  بال 
املحتاج  مغني   ،)52 )ص:  رسالن  ابن  زبد  رشح  وانظر  اهـ  وآخرون.  الشامل  صاحب  به 

)46/1(، أسنى املطالب )49/1(، حاشيتي قليويب وعمرية )50/1(.
كشاف القناع )70/1(، منار السبيل )25/1(، وانظر املغني )100/1(، واإلنصاف )113/1(،   

حتفة املحتاج )185/1(.

الفصل السادس

يف االستنجاء من البعر الناشف واحلصاة والدود
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وقيل: يرشع االستنجاء، وهو قول يف مذهب الشافعية)1(، واملشهور من مذهب 
احلنابلة)2(.

q دليل من قال: ال يستنيج:

  الدليل األول:

االستنجاء إنام رشع إلزالة النجاسة، وال نجاسة هنا. فاالستنجاء واملحل نظيف 
شبيه بالعبث. 

  الدليل الثاين:

قالوا: احلصاة طاهرة خاصة إذا خرجت، وهي ناشفة، فهي تشبه الريح، بل هي 

مغني املحتاج )46/1(، حاشيتا قليويب وعمرية )50/1(.   )1(
عبارة احلنابلة: وجيب االستنجاء لكل خارج إال الريح، واالستثناء معيار العموم، فلام مل يستثن   )2(

إال الريح دل عىل وجوبه فيام عداه، ومنها احلىص والدود والبعر الناشف.
وقال يف اإلنصاف )113/1(: قوله: )وجيب االستنجاء من كل خارج إال الريح( شمل كالمه   

امللوث وغريه، والطاهر والنجس، أما النجس امللوث فال نزاع يف وجوب االستنجاء منه. 
املذهب، وعليه مجاهري األصحاب: وجوب  فالصحيح من  والطاهر:  امللوث  النجس غري  وأما   
واملستوعب،  الذهب،  ومسبوك  واملذهب،  واهلداية،  اخلرقي،  كالم  ظاهر  وهو  منه،  االستنجاء 
والتلخيص، والبلغة. قال الزركيش وابن عبيدان وغريمها: بل هو ظاهر قول أكثر أصحابنا، وقدمه 
يف املغني، والرشح، والفروع، والرعايتني، واحلاويني، والزركيش، وغريهم. قال املرداوي: وهو 

ضعيف. وانظر املبدع )95/1(.
وقيل: ال جيب االستنجاء للخارج الطاهر وهو ظاهر املحرر، واملنور، واملنتخب. فإهنم قالوا:   
ابن عبدوس يف  اهلداية. قال  السبيل ]وكذا قيده املجد يف رشح  وهو واجب لكل نجاسة من 
التسهيل: وموجبه خارج من سبيل  قال يف  بخارجه.  لسبيل[ نجس  أحدمها  تذكرته: وجيزئ 
وتبعه  املصنف  قال  امللوث.  غري  للنجس  وال  الطاهر،  للخارج  جيب  ال  وقيل:  طاهر،  سوى 
اخلارج  كان  إذا  وكذلك  املحل.  ينجس  ال  ناشف  من  االستنجاء  جيب  ال  والقياس  الشارح 
طاهًرا، كاملني إذا حكمنا بطهارته؛ ألن االستنجاء إنام رشع إلزالة النجاسة. وال نجاسة هنا. 
قال يف الفروع: وهو أظهر، قال يف الرعاية الكربى: وهو أصح قياًسا. قلت: وهو الصواب. 
وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ أم كيف حيصل اإلنقاء باألحجار يف اخلارج غري امللوث؟ 
وهل هذا إال شبيه بالعبث؟ وهذا من أشكل ما يكون. فعىل املذهب يعايى هبا. وأطلق الوجوب 

وعدمه ابن متيم، والفائق. وانظر املغني )100/1(.
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أوىل من الريح بعدم االستنجاء؛ ألن الريح هلا رائحة منتنة بخالف احلصاة. وكيف 
يستنجي أو يستجمر من طاهر؟

فإن قيل: قد يتصور وجود بلة يسرية.

قيل: إن كان يسرًيا فهو معفو عنه، كام يعفى عن أثر االستجامر، وإن كانت البلة 
كثرية خرج البحث عن مسألتنا؛ ألن البحث فيام لو خرجت احلصاة ناشفة، أو البعرة 

جافة.

q دليل من قال: يستنيج منها:

ال أعلم له دلياًل من كتاب أو سنة إال القياس عىل البول والغائط، وهو قياس 
مع الفارق، ألن البول الغائط نجسان ملوثان، فيحتاج املحل إىل اإلنقاء منهام، وأما 
احلصاة والدودة وحتى البعرة الناشفة فهي أشياء غري ملوثة، فاملحل يعترب طاهًرا فلم 

حيتج إىل تطهري.

وهذا القول هو الراجح، وهو املتعني؛ ألن مرشوعية االستنجاء معلل بوجود 
النجاسة، فإذا مل توجد انتفى احلكم؛ ألن احلكم يدور مع علته، واهلل أعلم. 

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q كل فعل من العبادات توفر سببه عىل عهد النبي ×، ومل يفعله، ومل يكن هناك 
مانع من فعله، فاملرشوع تركه.

مدخل  وال  الرشع،  من  متلقى  يوجبه  ما  وكذا  نجس  بأنه  يشء  عىل  احلكم   q
للعقل فيه.

واملالكية،  احلنفية،  مذهب  وهو  الريح،  من  االستنجاء  يرشع  ال  ]م-664[ 
والشافعية، واحلنابلة)1(.

ابن عابدين يف حاشيته )335/1(: »االستنجاء عىل مخسة أوجه: ثم  قال  يف مذهب احلنفية:   )1(
قال: واخلامس: بدعة، وهو االستنجاء من الريح«. اهـ 

مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية   ،)19/1( الصنائع  بدائع   ،)18 )ص:  الفالح  مراقي  وانظر   
الفالح )ص: 56(، البحر الرائق )252/1(، الفتاوى النهدية )47/1(.

اجلليل  مواهب   ،)44/1( للباجي  املنتقى   ،)117/1( املدونة  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
)105/1، 286(، حاشية الدسوقي )112/1(، التاج واإلكليل )286/1(، الفواكه الدواين 

)132/1(، خمترص خليل )ص: 15(، رسالة القريواين )ص: 14(.
املهذب   ،)48/1( وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)113/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
)27/1(، املنهج القويم )ص: 79(، رشح زبد بن رسالن )ص: 52(، إعانة الطالبني )107/1(، 

حتفة املحتاج )185/1(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: املغني )100/1(، اإلنصاف )113/1، 114(، الفروع )119/1(.   

الفصل السابع 

يف االستنجاء من الريح
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وقيل: يستنجي، اختاره حنابلة الشام)1(، وهو خالف شاذ.

وهل االستنجاء منها عىل الكراهة أو التحريم فيه خالف:

من  االستنجاء  عىل  أطلقوا  حيث  احلنفية  مذهب  ظاهر  وهو  للتحريم،  فقيل: 
الريح بأنه بدعة)2(، واختاره بعض الشافعية)3(.

وقيل: يكره االستنجاء من الريح، وهو مذهب املالكية)4(، والشافعية)5(.

بعض  قاله  رطب،  واملحل  خرجت  إن  الريح  من  االستنجاء  يكره  ال  وقيل: 
الشافعية)6(.

q دليل من قال: ال يستنيج:

  الدليل األول:

اإلمجاع عىل أن االستنجاء ال جيب من الريح، حكى اإلمجاع مجاعة منهم النووي 
يف املجموع)7(، وابن قدامة يف املغني)8( وغريمها.

  الدليل الثاين:

األصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إمجاع عىل مرشوعية 

اإلنصاف )113/1، 114(، الفروع )119/1(.   )1(
عابدين  ابن  حاشية   ،)50/1( النهدية  الفتاوى  وخاصة  تقدم،  ما  يف  كتبهم  إىل  العزو  انظر   )2(

)335/1(، ومراقي الفالح )ص: 18(. 
حتفة املحتاج )185/1(.   )3(

حاشية الدسوقي )112/1(، الفواكه الدواين )132/1(.   )4(
إعانة الطالبني )107/1(.  )5(
حتفة املحتاج )185/1(.   )6(

قال النووي يف املجموع )113/2(: »أمجع العلامء عىل أنه ال جيب االستنجاء من الريح والنوم   )7(
وملس النساء والذكر، وحكي عن قوم من الشيعة أنه جيب، والشيعة ال يعتد بخالفهم«. اهـ

قال ابن قدامة يف املغني )100/1(: »ليس عىل من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء، وال نعلم   )8(
يف هذا خالفا«. اهـ 
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االستنجاء، ومل ينقل أن الرسول × استنجى من الريح، وال صحابته الكرام، وال أنه 
أمر باالستنجاء منها، وهذا كاف يف عدم املرشوعية.

  الدليل الثالث:

قالوا: إن الريح ليس بنجس، ولو وجب منه االستنجاء لوجب غسل الثوب؛ 
ألنه يلقاه. فإن قيل: تصحبه أجزاء نجسة، قيل: هذا ال سبيل إىل علمه، ولو ثبت فقدر 

ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح األحجار، ومع ذلك حيكم بطهارة املحل بعده)1(.

  الدليل الرابع:

يرشع  مل  نجو  يكن  مل  فإذا  النجو  من  مأخوذ  االستنجاء  إن  قالوا:  النظر  من 
فيكون  الغائط،  من  يشء  منها  السبيل  عىل  يكن  مل  الريح  خرجت  فإذا  االستنجاء، 

االستنجاء عبًثا؛ ألن املحل نظيف.

وبعضهم يعلل بقوله: إن الريح عرض بإمجاع األصوليني)2(.

  الدليل اخلامس:

)1526-268( ما رواه ابن عدي)3(، ومن طريقه أبو القاسم اجلرجاين يف تاريخ 
جرجان)4(، من طريق حممد بن زياد بن زبار، حدثنا رشقي بن قطامي، عن أيب الزبري، 

عن جابر أن النبي × قال: من استنجى من الريح فليس منا.

]ضعيف جًدا[)5(.

مواهب اجلليل )286/1(.   )1(
الفروع )119/1(.   )2(

الكامل )35/4(.   )3(
تاريخ جرجان )ص: 313( رقم 547.   )4(

قال حممد بن زياد بن زبار: رأيت رشقي بن قطامي ومل أسمع منه، نقله عنه أبو حاتم يف اجلرح   )5(
والتعديل )258/7(.

وقال حييى بن معني: ال يشء. تاريخ بغداد )281/5(، وميزان االعتدال )552/3( وحترفت   
يف اجلرح والتعديل إىل قوله: ال أحد.                 =
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q دليل من قال: يشرع االستنجاء منها:

ذهب إىل أن الريح نجسة، وأهنا خرجت وقد ال مست النجاسات.

قالوا: وألن الفرج ترمص كام ترمص العني!!

عىل  دلياًل  يكفي  ال  خبيثة  رائحتها  وكون  طاهرة،  وأهنا  األول،  والصحيح 
ثياًبا  والقت  الريح  خرجت  إذا  الثياب  غسل  لوجب  نجسة  كانت  ولو  نجاستها، 

رطبة، واهلل أعلم. 

e e e

وقال الذهبي: كان شاعًرا مشهوًرا قل ما روى من احلديث. املرجع السابق.  =
ويف إسناده أيًضا: رشقي بن قطامي، جاء يف ترمجته:  

قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي احلديث، ليس عنده كثري حديث. اجلرح والتعديل )376/4(.  
وذكره ابن حبان يف الثقات )449/6(.  

وضعفه الساجي. املغني يف الضعفاء )2757(.  
وقال شعبة: محاري وردائي للمساكني إن مل يكن رشقي كذب عىل عمر. لسان امليزان )142/3(.  

وقال اليوسفي: كان كذاًبا، ويكنى أبا املثنى. املرجع السابق.  
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q بذل املال يف مقابل املنفعة ال يعد إتالًفا.

q إذا صح بذل املاء لتطهري الثوب صح بذله لتطهري البدن بل هو أوىل. 

q املاء أنزله اهلل طاهًرا مطهًرا، وبذله يف ذلك موافق ملقصد الشارع قال تعاىل: 
)ک ک ک گ گ( وقال: )چ چ(.

]م-665[ جيوز االستنجاء باملاء، وجيوز تركه إىل احلجارة ولو كان قادًرا عىل 
املاء، وهو مذهب اجلمهور)1(.

انظر يف مذهب احلنفية: فتح القدير )212/1(، حتفة الفقهاء )12/1(، درر احلكام رشح غرر   )1(
األحكام )48/1(، حاشية ابن عابدين )335/1(.

للقرايف )208/1(، مواهب  الذخرية  املالكية: جامع األمهات )ص: 52(،  وانظر يف مذهب   
اجلليل )276/1(.

للعمراين  البيان   ،)160/1( الكبري  احلاوي   ،)37/1( األم  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
)218/1(، روضة الطالبني )71/1(، فتح العزيز )485/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: انظر اإلنصاف )105/1(، رشح منتهى اإلرادات )38/1(.  

الباب السادس

يف االستنجاء بالماء
الفصل األول

خالف العلماء يف االستنجاء بالماء
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وقيل: ال جيوز االستنجاء باملاء، حكي هذا القول عن بعض السلف، وهو مرجوح)1(.

q دليل من قال: جيوز االستنجاء بالماء:

  الدليل األول:

)1527-269( ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن عطاء بن أيب ميمونة، 

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول اهلل × يدخل اخلالء، فأمحل أنا وغالم 
إداوة من ماء وعنزة يستنجي باملاء)2(.

ذلك،  يكرهون  السلف  من  املسيب وغريه  بن  »كان سعيد  للباجي )46/1(:  املنتقى  جاء يف   )1(
ويقول ابن املسيب: إنام ذلك وضوء النساء«. اهـ

وقد روى ابن أيب شيبة يف املصنف )142/1(: حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن إبراهيم،   
عن مهام، عن حذيفة، قال: سئل عن االستنجاء باملاء؟ فقال: إًذا ال تزال يف يدي نتن.

وسنده صحيح، وقد صحح إسناده احلافظ بالفتح.  
كان  قال:  نافع،  عن  جعفر،  عن  إسامعيل،  بن  حاتم  حدثنا   )143/1( شيبة  أيب  ابن  وروى    

ابن عمر ال يستنجي باملاء.
وهذا إسناد حسن إن شاء اهلل تعاىل.  

وروى ابن أيب شيبة )142/1(، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان األسود   
وعبد الرمحن بن يزيد يدخالن اخلالء، فيستنجيان بأحجار، وال يزيدان عليها، وال يمسان ماء. 

وإسناده صحيح.
وروى ابن أيب شيبة أيًضا )142/1(: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن عبيد اهلل ببن القطبية، عن   

ابن الزبري أنه رأى رجاًل يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنا نفعله. وهذا إسناد صحيح.
وقال ابن حجر يف الفتح )ح 150( تعليًقا عىل ترمجة البخاري )باب االستنجاء باملاء(: »روى   
ابن أيب شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه أنه سئل عن االستنجاء باملاء، 
فقال: إذا ال يزال يف يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان ال يستنجي باملاء، وعن ابن الزبري: ما 
كنا نفعله. ونقل ابن التني عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي  × استنجى باملاء. وعن ابن حبيب 

من املالكية أنه منع االستنجاء باملاء؛ ألنه مطعوم«. اهـ
وابن حبيب له يف املسألة قوالن، أحدمها ما ذكره ابن حجر، والثاين: ال يستجمر مع وجود املاء.   

انظر مواهب اجلليل )283/1(.
صحيح البخاري )152(، ومسلم )271(.                   =  )2(
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  الدليل الثاين:

قال: أخربنا رشيك، عن  قال: حدثنا حجاج،  ما رواه أمحد،   )270-1528(
إبراهيم بن جرير، عن أيب زرعة، 

عن أيب هريرة قال: كان النبي × إذا دخل اخلالء دعا بامء، فاستنجى، ثم مسح 
بيده عىل األرض ثم توضأ)1(.

]ضعيف[)2(.

قال األصييل يف الفتح )ح 150( متعقًبا عىل البخاري استدالله هبذا احلديث بأن قوله: »فيستنجي   =
عن  البخاري  رواه  فقد  شعبة،  عن  الرواة  أحد  الوليد،  أيب  قول  من  وإنام  أنس،  قول  من   به« 
أيب الوليد، عن شعبة، عن أيب معاذ، واسمه عطاء بن أيب ميمونة، قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان النبي  × إذا خرج حلاجته، أجيء أنا وغالم معنا إداوة من ماء، يعني: يستنجي به.
والدليل عىل أهنا من قول أيب الوليد بأن احلديث قد رواه البخاري عن سليامن بن حرب، عن   
شعبة به، كام يف رقم )151( بلفظ: كان رسول اهلل  × إذا خرج حلاجته تبعته أنا وغالم معنا 
إداوة من ماء. فلم يذكر فيستجي به، فتعقبه احلافظ يف الفتح، فقال: لكن رواه عقبة من طريق 

حممد بن جعفر، عن شعبة به، فقال: يستنجي باملاء. 
واإلسامعييل، من طريق ابن مرزوق، عن شعبة به، بلفظ: فأنطلق أنا وغالم من األنصار معنا   

إداوة من ماء يستنجي منها النبي  ×. 
أتيته بامء،  القاسم، عن عطاء بن أيب ميمونة: »إذا تربز حلاجته  وللبخاري من طريق روح بن   

فيغتسل به.
قلت: فهذه الطريق غري طريق شعبة. قال احلافظ: وملسلم من طريق خالد احلذاء، عن عطاء،   

عن أنس، فخرج علينا، وقد استنجى باملاء. وهذه متابعة ثانية لشعبة.
الروايات أن حكاية االستنجاء من قول أنس ريض اهلل عنه راوي  قال احلافظ: وقد بان هبذه   
احلديث، وكذا فيه الرد عىل من زعم أن قوله: يستنجي باملاء مدرج من قول عطاء، الرواي عن 
أنس، فيكون مرساًل، فال حجة فيه كام حكاه ابن التني عن أيب عبد امللك البوين، فإن رواية خالد 
احلذاء التي يف مسلم، وقد ذكرناها تدل عىل أنه قول أنس، حيث قال: )وقد خرج علينا، وقد 

استنجى باملاء(«.
املسند )454/2(.   )1(

سبق خترجيه، انظر )ح 1318(.  )2(
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  الدليل الثالث:

)1529-171( ما رواه أمحد، قال: حدثنا هبز، قال: حدثنا مهام، قال: حدثنا 
قتادة، عن معاذة، 

عن عائشة قالت: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر اخلالء والبول، فإنا نستحيي 
أن ننهاهم عن ذلك، وإن رسول اهلل × كان يفعله)1(.

]صحيح مرفوًعا من طريق قتادة، وموقوًفا من طريق يزيد الرشك[)2(.

املسند )95/6، 120(.   )1(
رجاله كلهم ثقات، وقد توبع فيه قتادة، كام سيأيت يف خترجيه.  )2(

واحلديث يرويه ابن سريين، ومعاذة وأبو عامر البرصي، عن عائشة عىل خالف بينهم يف رفعه   
ووقفه عىل النحو التايل: 

أما طريق معاذة بنت عبد اهلل، عن عائشة مرفوًعا.  
وأخرجه ابن أيب شيبة )140/1( عن عبد الرحيم بن سليامن.  

وأمحد )236/6( عن يزيد بن هارون.   
وأخرجه أيًضا )171/6( عن حممد بن جعفر.  

وأخرجه إسحاق بن راهوية يف مسنده )1379( عن عبدة بن سليامن.  
وأبو يعىل )4514( من طريق حممد بن بكر.  

وأخرجه البيهقي )105/1( من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلهم )عبد الرحيم، ويزيد بن   
هارون، وحممد بن جعفر، وعبدة، وحممد بن بكر، وعبد الوهاب بن عطاء( رووه عن سعيد بن 

أيب عروبة.
وعبدة بن سليامن وعبد الوهاب بن عطاء ممن سمع من سعيد قبل االختالط، وكذلك حممد بن   

جعفر عىل الصحيح.
األوسط  يف  املنذر  وابن   )4859( مسنده  يف  يعىل  وأبو  الباب،  حديث  يف  كام  أمحد  وأخرجه   

)356/1( من طريق مهام.
وأخرجه الرتمذي )19(، وابن حبان )1443( والنسائي يف املجتبى )46(، ويف الكربى )46(،   
والبيهقي )106/1( من طريق أيب عوانة، ثالثتهم )سعيد بن أيب عروبة، ومهام، وأبو عوانة( 

رووه  عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة مرفوًعا.
وأخرجه أمحد )113/6، 114( حدثنا يونس، ثنا أبان، عن قتادة ويزيد الرشك، عن معاذة به.=  
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فهنا أبان يروي احلديث من طريق يزيد الرشك مرفوًعا.  =
وكذا رواه ابن األعرايب يف معجمه )2069(، والطرباين يف مسند الشاميني )1283( من طريق   
ابن شوذب، عن يزيد الرشك مرفوًعا، ويف إسناده الطرباين شيخه بكر بن سهل فيه ضعف، ويف 

إسناد ابن األعرايب شيخه )ابن أيب أسامة( متهم. 
واملحفوظ أن قتادة وحده يرفعه، ويزيد الرشك يرويه عن معاذة، عن عائشة موقوًفا عليها.  

فقد رواه ابن أيب شيبة يف املصنف )1633( حدثنا ابن علية، عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن   
عائشة موقوًفا عليها.

وأشار البخاري يف التاريخ الكبري )300/4( أن أبا قالبة ويزيد الرشك روياه عن معاذة، عن   
عائشة موقوًفا عليها.

وذكر ابن أيب حاتم يف العلل )42/2( أن شعبة يرويه عن يزيد الرشك، عن معاذة موقوًفا عليها   
أيًضا.

وكذلك روى البخاري يف التاريخ الكبري )300/4( من طريق احلسن، عن معاذة )أم الصهباء(   
عن عائشة موقوًفا عليها.

ورجح أبو رزعة كام يف العلل البن أيب حاتم )42/1( رواية قتادة املرفوعة.  
وقال البيهقي )106/1( »ورواه أبو قالبة وغريه، عن معاذة العدوية، فلم يسنده إىل فعل النبي    

×، وقتادة أحفظ«.
ورواه الطرباين يف األوسط )8948( من طريق عبد اهلل بن املغرية، حدثنا هشام بن حسان، عن   

عائشة بنت عرار، عن معاذة به، مرفوًعا.
وعبد اهلل بن املغرية ضعيف احلديث، وشيخ الطرباين مقدام بن داود الرعيني، ضعيف احلديث   

أيًضا. 
وأما طريق ابن سريين عن عائشة موقوًفا عليها:   

فرواه ابن أيب شيبة )140/1( حدثنا هشيم، قال: أخربنا منصور، عن ابن سريين، عن عائشة   
موقوًفا عليها. 

ابن سريين مل يسمع من عائشة، كام أخرب  بالتحديث إال أن  ورجاله ثقات، وقد رصح هشيم   
بذلك أبو حاتم وابن معني وغريمها.

وأما طريق أيب عامر، عن عائشة مرفوًعا.  
فوراه أمحد )93/6( وإسحاق يف مسنده )1726( والبيهقي يف السنن )106/1( من طريق   

األوزاعي، حدثني أبو عامر، عن عائشة مرفوًعا.
قال البيهقي: »قال أمحد: هذا مرسل، أبو عامر ال أراه أدرك عائشة«.  

ورواه أبو سليامن عن عائشة مرفوًعا، رواه الطرباين يف األوسط )5435( من طريق أيوب بن   
عتبة، عن حييى بن أيب كثري، عن أيب سليامن به. وأيوب ضعيف احلديث.                =
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  الدليل الرابع:

ثنا  الرسي،  بن  هناد  حدثنا  قال:  ماجه،  ابن  رواه  ما   )272-1530(
أبو األحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن األسود، 

عن عائشة، قالت: ما رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خرج من غائط قط إال مس ماء)1(.

]املحفوظ أنه عن إبراهيم، عن رسول اهلل مرسل[)2(.

وقال الدارقطني يف العلل )428/14(: »اختلف يف رفعه عىل معاذة:  =
فرواه، قتادة، عن معاذة مرفوًعا.  

ورواه أيوب، عن أيب قالبة، عن معاذة، واختلف عنه يف رفعه:   
فرفعه معمر، ومحاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن معاذة، عن عائشة.   

ووقفه إبراهيم بن طهامن، عن أيوب.  
ورواه يزيد الرشك واختلف عنه:  

فرفعه أبان العطار، وعبد اهلل بن شوذب، عن يزيد الرشك.   
ووقفه شعبة، ومحاد بن زيد، عنه.  

ورواه عاصم األحول، عن معاذة، عن عائشة، موقوًفا أيًضا.  
ورواه ابن حسان، واختلف عنه؛  

عائشة،  عن  معاذة،  عن  عرار،  بنت  عائشة  عن  حسان،  بن  هشام  عن  املغرية،  بن  عمر  فرواه   
ورفعه إىل النبي ×.

وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان، عىل إسناده، إال أنه وقفه عىل عائشة.  
ورواه عبد اهلل بن رجاء املكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوًعا، وأسقط منه عائشة   

بنت عرار.
ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذة، ورفعه صحيح.  

ورواه حييى بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن عائشة، مرفوًعا.  
وكذلك قال األوزاعي: عن أيب عامر، عن عائشة«. اهـ نقاًل من علل الدارقطني.  

سنن ابن ماجه )354(.   )1(
رواه منصور، واختلف عليه:   )2(

عن   ،)1441( صحيحه  يف  حبان  وابن   ،)354( ماجه  ابن  سنن  يف  كام  األحوص  أبو  فرواه   
منصور، عن إبراهيم، عن األسود، عن عائشة. 

وخالفه جرير كام يف مسند إسحاق بن راهويه )1506( فرواه عن منصور، عن إبراهيم، قال: مل   
ير رسول اهلل × صائاًم يف العرش قط، وال خرج من اخلالء إال مس ماء. 
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  الدليل اخلامس:

بن  قال: أخربنا حييى  راهوية يف مسنده،  بن  رواه إسحاق  ما   )273-1531(
آدم، نا رشيك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أيب الصديق الناجي، 

فعلناه  قد  عمر:  ابن  وقال  ثالًثا.  مقعدته  غسل   × اهلل  رسول  أن  عائشة،  عن 
فوجدناه دواًء وطهوًرا)1(.

]ضعيف جًدا[)2(.

يف  العدد  جاء  إنام  باملاء،  االستنجاء  يف  العدد  مرشوعية  يف  دلياًل  أعلم  وال 
االستجامر باحلجارة يف أحاديث صحيحة سوف نعرض هلا إن شاء اهلل تعاىل.

q دليل من قال: ال يستنيج بالماء:

  الدليل األول:

أن املاء مطعوم، فيجب تكريمه، واالستنجاء به إهانة له.

q ويناقش:

بأن هذا نظر يف مقابل النص، فيكون نظًرا فاسًدا، فقد ثبت تطهري دم احليض 
باملاء، وتطهري بول األعرايب باملاء، وأحاديثهام يف الصحيحني، فدل عىل أن ذلك ال 
يعترب امتهاًنا للامء، وقد أنزل اهلل املاء مطهًرا قال تعاىل: )ک ک ک گ گ( 

مسند إسحاق )1604(.   )1(
أيًضا، فهو مسلسل  فيه جابر اجلعفي رافيض، وفيه رشيك يسء احلفظ، وزيد العمي ضعيف   )2(

بالضعفاء.
ورواه ابن ماجه )356( من طريق وكيع، عن رشيك به.  

هو  وجابر  ضعيف،  وهو  العمي،  زيد  فيه  إسناد  »هذا   :)54/1( الزجاجة  مصباح  يف  وقال   
اجلعفي، وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السختياين وزاده، بل قال أبو حنيفة: 

ما رأيت أكذب من جابر اجلعفي وكذبه غريهم. انتهى.
ورواه حممد بن حييى ابن عمر العدين يف مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه«. اهـ  
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فرتك  واألحداث،  النجاسات  من  لنا  مطهًرا  بكونه  علينا  اهلل  فامتن   ،]48 ]الفرقان: 

التطهر باملاء خمالف للمقصد الرشعي من إنزاله.

  الدليل الثاين:

أن يف االستنجاء باملاء تلًفا للامء.

q ويناقش:

ألعظم   الواجبة  الطهارة  حتصيل  منفعة  وأي  منفعة،  مقابل  يف  املاء  إتالف  بأن 
عنه  املنهي  وإنام  عنه،  منهًيا  ذلك  يعترب  فال  الصالة،  وهي  العملية  اإلسالم  أركان 
إتالف املال بال منفعة، ولذلك الوضوء والغسل فيه استهالك للامء، وال يعترب ذلك 

إتالًفا منهًيا عنه. 

  الدليل الثالث:

أنه يبقى يف اليد نتن بعد االستنجاء.

وأجيب:

بأن هذا التعليل ال يرجع إىل استعامل املاء، وإنام ملبارشة اليد بالنجاسة، ويمكن 
احلجارة  تفضيل  فيه  ما  وغاية  ونحوه،  بالصابون  بعده  اليد  بتنظيف  ذلك  عالج 
عىل املاء، مع أن املاء أبلغ يف التطهري، ويمكن إرسال املاء عىل املحل بدون مبارشة 

النجاسة، فال يبقى باليد نتن، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضابط الفقهي:

q الغاية من االستنجاء التطهري، واملاء أبلغ يف ذلك؛ ألنه قالع للنجاسة، واحلجر 
خمفف هلا.

]م-666[ االستنجاء باملاء أفضل، وهو مذهب األئمة األربعة)1(.

وقيل: االستجامر أفضل، وهو رواية عن أمحد)2(، ومنقول عن بعض السلف)3(.

البحر   ،)77/1( احلقائق  تبيني   ،)506/2( للجصاص  القرآن  أحكام  احلنفية:  مذهب  انظر   )1(
الرائق )254/1(، الفتاوى اهلندية )48/1(، حاشية ابن عابدين )338/1(.

وانظر يف مذهب املالكية: مواهب اجلليل )284/1(، رشح الزرقاين عىل موطأ مالك )74/1(،   
حاشية الدسوقي )111/1(، الفواكه الدواين )133/1(.

)ص:  التنبيه   ،)55/1( للرشبيني  اإلقناع   ،)115/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
18(، روضة الطالبني )71/1(، رشح زبد الرسالن )ص: 52(، مغني املحتاج )43/1(. 

وانظر يف مذهب احلنابلة: اإلنصاف )105/1(، جمموع فتاوى ابن تيمية )610/21(، املغني   
)101/1(، مواهب اجلليل )284/1(.

ذكرها صاحب الفروع )119/1(.   )2(
 :)101/1( املغني  ويف  باملاء،  االستنجاء  يف  العلامء  خالف  مسألة:  يف  مسندة  أقواهلم  قدمت   )3(
وحكي عن سعد بن أيب وقاص وابن الزبري أهنام أنكرا االستنجاء باملاء. وقال سعيد بن املسيب: 
وهل يفعل ذلك إال النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر حمدث، وكان احلسن ال يستنجي باملاء، 

وروي عن حذيفة القوالن مجيًعا، وكان ابن عمر ال يستنجي باملاء ثم فعله. 

الفصل الثاني

أيهما أفضل االستنجاء أم االستجمار؟
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q دليل من قال: الماء أفضل:

  الدليل األول:

للنجاسة فهو  قالًعا  للنجاسة، واحلجر خمفف هلا، وما كان  قالع  املاء  إن  قالوا: 
أفضل.

  الدليل الثاين:

)1532-274( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا حممد بن العالء أخربنا، معاوية 
بن هشام، عن يونس بن احلارث، عن إبراهيم بن أيب ميمونة، عن أيب صالح، 

ڇ  )چ  قباء  أهل  يف  اآلية  هذه  نزلت  قال:   × النبي  عن  هريرة  أيب  عن 
ڇ ڇ ڇ( قال: كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية)1(.

]إسناده ضعيف[)2(.

  الدليل الثالث:

النجاسات، وقد نص عليه يف تطهري بول  املاء هو األصل يف تطهري  إن  قالوا: 
األعرايب، ويف تطهري الثوب من دم احليض، ويف تطهري املذي ويف غريها، بينام يرى 
كثري من الفقهاء أن االستجامر عىل خالف األصل، وأنه رخصة ختفيًفا عن األمة؛ ألن 

املاء قد ال يكون موجوًدا يف كل مكان، والبول والغائط قد يأيت فجأة.

q تعليل من قال: احلجر أفضل:

التعليل األول: 

أنه هو املعروف عند أكثر الصحابة.

وجياب:

بأن احلجر يف بالد ا حلجاز متوفر أكثر من املاء والذي جيلب من اآلبار.

سنن أيب داود )44(.   )1(
انظر خترجيه وافًيا يف املسألة التي بعد هذه.   )2(
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التعليل الثاين:

أن املاء مطعوم، فيجب تكريمه، واالستنجاء به إهانة له.

التعليل الثالث:

أن يف االستنجاء باملاء تلًفا للامء.

التعليل الرابع:

أنه يبقى يف اليد نتن بعد االستنجاء.

وقد أجبت عن هذه األدلة يف ما سبق. والقول األول هو الراجح.

e e e
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مبارشة النجاسة إن كان األصل فيها املنع وإنام جازت من أجل التخلص منها، 
فاستعامل احلجارة قبل االستنجاء خيفف أثر النجاسة قبل مبارشهتا، وهذا مطلوب 

يف اجلملة. 

وإن كانت مبارشة النجاسة ليست ممنوعة يف الرشع إال يف وقت تكون الطهارة 
من النجاسة مطلوبة للصالة مل تكن هذه املصلحة ظاهرة.

]م-667[ إذا علم ذلك نأيت إىل أقوال أهل العلم يف اجلمع بني احلجارة واملاء. 

ذهب اجلمهور إىل استحباب اجلمع بني احلجارة واملاء، فيقدم احلجارة لتخفيف 
النجاسة، ثم يتبعها املاء)1(.

الرائق  البحر   ،)77/1( احلقائق  تبيني   ،)21/1( الصنائع  بدائع  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
)ص:  الفالح  مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية   ،)338/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)254/1(

30(، رشح فتح القدير )214/1(.
وانظر يف مذهب املالكية: الفواكه الدواين )133/1(، رشح الزرقاين )75/1(، مواهب اجلليل   
)284/1(، القوانني الفقهية )ص: 29(، وقال العدوي يف حاشيته )224/1(: »حاصل ما يف 
ذلك املقام أن اجلمع بني املاء احلجر هو األفضل عىل اإلطالق، ثم ييل ذلك اجلمع بني املاء وغري 
احلجر من كل طاهر منق، ثم املاء وحده، ثم احلجر وحده، ثم غري احلجر وحده من كل طاهر 

منق. فاملراتب مخسة ال ثالثة كام ذكره بعض الرشاح«. اهـ
للرشبيني  اإلقناع   ،)71/1( الطالبني  روضة   ،)37/1( األم  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   

)53/1(، رشح زبد بن رسالن )ص: 52(.
وانظر يف مذهب احلنابلة: الفروع )122/1(، املبدع )88/1(، اإلنصاف )104/1(، حاشية   

الروض )138/1(، رشح العمدة )153/1(، الكايف )52/1(.

الفصل الثالث

يف اجلمع بني احلجارة والماء



473طهارة اخلبث )الطهارة من حاجة اإلنسان الطبيعة( 

وقيل: ال جتزئ احلجارة مع القدرة عىل املاء، اختاره ابن حبيب من املالكية)1(.

السلف،  لبعض  مهجور  قديم  مذهب  وهو  باملاء،  االستنجاء  جيوز  ال  وقيل: 
وسبق ذكر دليله واجلواب عنه.

ومنع بعض العلامء املعارصين اجلمع بينهام، واعترب اجلمع بني احلجارة واملاء من 
البدع، حيث مل يثبت يف السنة اجلمع بينهام)2(.

q دليل من قال باستحباب اجلمع بني احلجارة والماء:

ذكروا دليلني، رصيح ضعيف، وصحيح غري رصيح.

  الدليل األول:

)1533-275( ما رواه البزار، قال: حدثنا عبد اهلل بن شبيب، حدثنا أمحد ابن 
حممد بن عبد العزيز، وجدت يف كتاب أيب، عن الزهري، عن عبيد اهلل بن عبد اهلل، 

عن ابن عباس: ملا نزلت هذه اآلية يف أهل قباء )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ( فسأهلم رسول اهلل ×، فقالوا: إنا نتبع احلجارة املاء.

قال البزار: »ال نعلم أحًدا رواه عن الزهري إال حممد بن عبد العزيز، وال عنه 
إال ابنه«. اهـ 

]ضعيف جًدا، واملعروف من حديث أهل قباء ذكر االستنجاء باملاء دون ذكر 
احلجارة[ )3(.

البيان والتحصيل )485/17(، املفهم للقرطبي )520/1(، ونقل خالفه عن ابن حبيب، فقد   )1(
قال احلطاب يف مواهب اجلليل )283/1(: »وعن ابن حبيب من املالكية أنه منع االستنجاء 
اهـ  املاء«.  مع وجود  االستجامر  منع  أنه  ابن حبيب  واملنقول عن  قال:  ثم  باملاء ألنه مطعوم. 
وعليه فيكون هناك قوالن متقابالن عن ابن حبيب: األول: املنع من االستنجاء باملاء، واملنع من 

االستنجاء باحلجارة.
متام املنة يف التعليق عىل فقه السنة )ص: 65(.   )2(

مل يروه عن الزهري إال حممد بن عبد العزيز، انفرد به عنه ابنه أمحد بن حممد، وأمحد وأبوه ال حيتج   )3(
هبام.                      =
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يف إسناده حممد بن عبد العزيز بن عمر.  =
بن  اهلل  وعبد  العزيز،  عبد  بن  حممد  إخوة  ثالثة  هم  فقال  عنه  أبى  سألت  حاتم:  أيب  ابن  قال    
عبد العزيز، وعمران عبد العزيز، وهم ضعفاء احلديث ليس هلم حديث مستقيم، وليس ملحمد 

عن أبى الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح. اجلرح والتعديل )7/8(.
وقال البخاري: منكر احلديث. التاريخ الكبري )167/1(.  

وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )528(.  
وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات املعضالت، وإذا انفرد أتى بالطامات عن أقوام أثبات   

حتى سقط االحتجاج به، وهو الذي جلد بمشورته مالك بن أنس. املجروحني )263/2(. 
وقال الدارقطني: ضعيف. لسان امليزان )259/5(.  

ويف إسناده أيًضا: ابنه أمحد بن حممد بن  عبد العزيز جمهول احلال، مل يوثقه أحد.   
كام أن يف إسناده أيًضا: عبد اهلل بن شبيب، ذكر ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل بأنه رفيق أبيه   

بمدينة الرسول × وقد سمع منه والده، ومل يذكر فيه جرًحا وال تعدياًل )83/5(.
ما  لكثرة  به  األخبار ويرسقها ال جيوز االحتجاج  يقلب  ابن حبان: أخربنا عن شيوخنا  وقال   

خالف أقرانه يف الروايات عن األثبات. املجروحني )47/2(.
وقال أبو أمحد احلاكم: ذاهب احلديث. لسان امليزان )299/3(.  

وقال فضلك الرازي: حيل رضب عنقه. تاريخ بغداد )474/9(.  
ومع ضعف إسناده فقد انفرد هؤالء الضعفاء بذكر اجلمع بني احلجارة واملاء، واملعروف من   

حديث أهل قباء االستنجاء باملاء وحده، جاء من عدة أحاديث منها: 
احلديث األول:  

ما رواه الطرباين يف املعجم الكبري )67/11( ح 11065، واحلاكم )187/1( وعنه البيهقي   
)105/1( من طريق ابن إسحاق، عن األعمش، عن جماهد، 

عن ابن عباس: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ( قال: ملا نزلت هذه اآلية بعث رسول اهلل ×   
إىل عويم بن ساعدة، فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى اهلل عليكم به؟ فقالوا: يا نبي اهلل ما خرج 
منا رجل وال امرأة من الغائط إال غسل دبره. -أو قال مقعدته- فقال النبي ×: ففي هذا. قال 
احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم، وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن حممد 

ابن إسحاق. وأقره الذهبي.
قلت: قال أبو حاتم يف العلل )210/2(: »األعمش قليل السامع من جماهد، وعامة ما يروي   

عن جماهد مدلس«. 
ومع ضعف إسناده إال أنه أقوى من طريق البزار، وله شواهد كام سيأيت.                =  
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احلديث الثاين:  =
ما رواه أمحد )422/3( والطربي يف التفسري )690/11(، والطرباين يف الكبري )140/17(   
رقم 348 عن حسني بن حممد، حدثنا أبو أويس، ثنا رشحبيل، عن عويم بن ساعدة األنصاري، 
أنه حدثه أن النبي × أتاهم يف مسجد قباء، فقال: إن اهلل تبارك وتعاىل قد أحسن عليكم الثناء 
اهلل  رسول  يا  واهلل  قالوا:  به؟  تطهرون  الذي  الطهور  هذا  فامذا  مسجدكم،  قصة  يف  والطهور 
اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كام  ما نعلم شيًئا إال أنه كان لنا جريان من 

غسلوا.
وأخرجه الطربي يف تفسريه )30/11( والطرباين يف األوسط )5885( ويف الصغري )828(   

من طريق إسامعيل بن صبيح اليشكري.
وأخرجه ابن خزيمة )83( واحلاكم )155/1( من طريق إسامعيل بن أيب أويس، كالمها عن   

أيب أويس به.
ويف إسناده أبو أويس عبد اهلل بن عبد اهلل املدين، جاء يف ترمجته:  

قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء واملرتوكني )674(.  
قال الدارقطني: يف حفظه يشء. من تكلم فيه )397(.  

ويف إسناده أيًضا رشحبيل بن سعد، جاء يف ترمجته:  
قال ابن أبى ذئب: حدثنا رشحبيل بن سعد، وكان متهاًم. اجلرح والتعديل )338/4(.   

املرجع  قال: رشحبيل بن سعد ليس بيشء، هو ضعيف.  بن معني،  الدوري، عن حييى  وقال   
السابق. 

نعم  قال:  لني؟  حديثه  يف  له:  وقيل  سعد،  بن  رشحبيل  عن  أبى  سألت  حاتم:  أيب  ابن  وقال   
ضعيف احلديث. 

وقال أبو زرعة: مديني، فيه لني. املرجع السابق.  
كام أن فيه علة أخرى، وهو سامع رشحبيل من عويم، قال ابن حجر: ويف سامعه من عويم فيه   
نظر؛ ألن عوياًم مات يف حياة الرسول × ويقال: يف خالفة عمر ريض اهلل عنه. هتذيب التهذيب 

.)158/2(
وقد صححه احلاكم.  

وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )212/1(: »رواه أمحد والطرباين يف الثالثة، وفيه رشحبيل بن   
سعد، ضعفه مالك وابن معني وأبو زرعة، ووثقه ابن حبان«. اهـ

حدثنا   )141/1( املصنف  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه  فقد  سعد،  بن  لرشحبيل  متابعة  وجاءت   
هشيم، عن عبد احلميد بن جعفر، عن جممع بن يعقوب بن جممع، أن رسول اهلل × قال لعويم 
ابن ساعدة: ما هذا الطهور الذي أثنى اهلل به عليكم؟ قالوا: نغسل األدبار.              =
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وجممع مل يدرك عوياًم؛ ألن عوياًم مات يف خالفة عمر ريض اهلل عنه، وجممع مات سنة ستني   =
ومائة، وقيل: بعدها.

احلديث الثالث:   
ما رواه أبو داود )44( والرتمذي )3100(، وابن ماجه )357( قالوا: حدثنا حممد بن العالء   
أخربنا، معاوية بن هشام، عن يونس بن احلارث، عن إبراهيم بن أيب ميمونة، عن أيب صالح، 
عن أيب هريرة عن النبي × قال: نزلت هذه اآلية يف أهل قباء )چ ڇ ڇ ڇ ڇ( 

قال: كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية.
ومن طريق أيب داود رواه البيهقي )105/1(.  

وإسناده ضعيف، يف إسناده يونس بن احلارث:  
قال:  مضطربة.  أحاديثه  فقال:  احلارث،  بن  يونس  أبى  ذكر  حنبل:  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  قال   

وسألته مرة أخرى، فضعفه. اجلرح والتعديل )237/9(. 
وقال حييى بن معني: ضعيف ال يشء. املرجع السابق.  
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. املرجع السابق.  
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء واملرتوكني )620(.  

وذكره العقييل يف الضعفاء )461/4(.  
ويف إسناده أيًضا إبراهيم بن أيب ميمونة، مل يرو عنه إال يونس بن احلارث، ومل يوثقه إال ابن حبان   

حيث ذكره يف الثقات )19/6(، ويف التقريب: جمهول احلال.
احلديث الرابع:  

ما رواه ابن ماجه )355( قال: حدثنا هشام بن عامر، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عتبة بن    
أيب حكيم، حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال: 

)چ  نزلت  اآلية  أن هذه  مالك،  بن  وأنس  اهلل  بن عبد  األنصاري وجابر  أيوب  أبو  حدثني   
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( قال رسول اهلل ×: يا معرش األنصار إن اهلل 
قد أثنى عليكم يف الطهور، فام طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصالة ونغتسل، من اجلنابة ونستنجي 

باملاء، قال: فهو ذاك فعليكموه.
البيهقي )105/1( من طريق حممد بن شعيب بن شابور،  وأخرجه احلاكم )155/1( وعنه   

حدثني عتبة بن أيب حكيم به.
ويف إسناده عتبة بن أيب حكيم:  

قال اجلوزجاين: يروي عن أيب سفيان طلحة بن نافع حديًثا جيمع فيه مجاعة من أصحاب النبي   
× مل نجد منها ثم األعمش وال ثم غريه جمموعة. يعني: حديثنا هذا. أحوال الرجال )309(.
وكان أمحد يلينه. بحر الدم )669(.                  =  
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وقال ابن عدي: أرجو أنه ال بأس به. الكامل )357/5(.  =
أبو بكر بن  ثقة. وقال  الغاليب، عن حييى بن معني:  الدوري واملفضل بن غسان  وقال عباس    

أيب خيثمة عن حييى بن معني: ضعيف احلديث. هتذيب الكامل )302/19(.
وقال اآلجري، عن أيب داود: سألت حييى بن معني عنه، فقال: واهلل الذي ال إله إال هو إنه ملنكر   

احلديث.
وقال أبو حاتم الرازي: كان أمحد بن حنبل يوهنه قلياًل. اجلرح والتعديل )370/6(.  

وقال عثامن بن سعيد الدارمي، عن دحيم: روى عنه الشيوخ، ال أعلمه إال مستقيم احلديث.   
املرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: صالح ال بأس به. اجلرح والتعديل )370/6(.  
وقال النسائي: ضعيف، وقال يف موضع آخر: ليس بالقوي. املرجع السابق.  

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.  
ويف التقريب: صدوق خيطئ كثرًيا.  

يتلقن، فحديثه  التقريب: صدوق كرب، فصار  كام أن يف إسناده هشام بن عامر، قال احلافظ يف   
القديم أصح.

وقال أبو داود كام يف التهذيب: قد حدث هشام بأرجح من أربعامئة حديث ليس هلا أصل.   
وقال أبو حاتم: هشام صدوق، وملا كرب تغري حفظه، وكل ما دفع إليه قرأه، وكل ما لقن تلقن،   

وكان قدياًم أصح.
ومل خيرج له البخاري يف صحيحه سوى حديثني قد توبع عليهام.  

كام أن أبا سفيان طلحة بن نافع خمتلف فيه، وقال ابن عيينة: أحاديثه عن جابر صحيفة، وقال   
شعبة: مل يسمع من جابر إال أربعة أحاديث. اهـ

وليس له يف البخاري إال أربعة أحاديث مقروًنا فيها بغريه، فاحلديث إسناده ضعيف.  
 ،)105/1( النقي  اجلوهر  يف  الرتكامين  وابن   ،)200/1( التلخيص  يف  احلافظ  ضعفه  وقد   

وحسن إسناده الزيلعي يف نصب الراية )219/1(.
احلديث اخلامس:  

ما رواه أمحد )6/6( قال: ثنا حييى بن آدم، ثنا مالك -يعني: ابن مغول- قال: سمعت يساًرا    
أبا احلكم غري مرة حيدث عن شهر بن حوشب، عن حممد بن عبد اهلل بن سالم قال: ملا قدم رسول 
اهلل × علينا يف قباء، قال: إن اهلل عز وجل قد أثنى عليكم يف الطهور خرًيا، أفال ختربوين قال: 
يا رسول  فقالوا  قال:  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  )چ  قوله:  يعني: 

اهلل: إنا نجده مكتوًبا علينا يف التوراة االستنجاء باملاء.
ورواه ابن أيب شيبة )141/1( حدثنا حييى بن آدم به.                 =  
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  الدليل الثاين:

وأما الدليل الصحيح يف اجلمع بني احلجارة واملاء، إال أنه ليس رصحًيا.

قال:  سعيد،  بن  حييى  بن  عمرو  طريق  من  البخاري  رواه  ما   )276-1534(
أخربين جدي، 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أنه كان حيمل مع النبي × إداوة لوضوئه وحاجته، 
فبينام هو يتبعه هبا، فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة، فقال: أبغني أحجاًرا أستنفض 
هبا، وال تأتني بعظم وال بروثة، فأتيته بأحجار أمحلها يف طرف ثويب حتى وضعت إىل 
جنبه، ثم انرصفت حتى إذا فرغ مشيت. فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: مها من 
طعام اجلن، وإنه أتاين وفد جن نصيبني، ونعم اجلن، فسألوين الزاد، فدعوت اهلل هلم 

أن ال يمروا بعظم وال بروثة إال وجدوا عليها طعاًما)1(.

ورواه الطربي يف تفسريه )31/11( من طريق ابن املبارك، عن مالك بن مغول به.  =
كثري  صدوق  التقريب:  ويف  ضعفه.  عىل  واألكثر  فيه،  خمتلف  حوشب،  بن  شهر  إسناده  ويف   

اإلرسال واألوهام.
ويف   ،7555 رقم   )121/8( الكبري  يف  الطرباين  فرواه  حوشب،  بن  شهر  عىل  اختلف  وقد   
األوسط )231/3( رقم )3007( من طريق حييى بن العالء، عن ليث، عن شهر، عن أيب إمامة.

وهذا إسناد ضعيف جًدا، أو موضوع.  
حييى بن العالء، جاء يف ترمجته:  

قال أمحد: كذاب يضع احلديث. هتذيب التهذيب )229/11(، الكشف احلثيث )840(.   
وقال وكيع: كان يكذب، حدث يف خلع النعلني عرشين حديًثا. هتذيب الكامل )484/31(.   

وقال النسائي: مرتوك احلديث. الضعفاء واملرتوكني )627(.   
وقال حييى بن معني: ليس بثقة. ضعفاء العقييل )437/4(.  

وليث بن أيب سليم ضعيف هو اآلخر.  
زيد  عن  الطويل،  سالم  طريق  من   )358( البحرين  جممع  يف  كام  األوسط  يف  الطرباين  ورواه   

العمي، عن أيب عثامن األنصاري، عن ابن عمر، عن عبد اهلل بن سالم نحوه.
وسالم الطويل مرتوك، وزيد العمي ضعيف، فاإلسناد ضعيف جًدا.  

صحيح البخاري )3860(.   )1(
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وجه االستدالل:

للوضوء  كان  فاملاء  وحاجته(  لوضوئه  إداوة   × النبي  مع  حيمل  )كان  قوله: 
واحلاجة، أي لطهارة احلدث واخلبث، قال: فقال: )أبغني أحجاًرا استنفض هبا( وقد 
طلب الرسول × احلجارة، فيبعد أن يسعى أبو هريرة بحمل املاء حلاجة النبي ×، 
ثم ال يستعمله، وهو أوىل من احلجارة، وأشد أنقاء، فربام طلب احلجارة ليخفف أثر 

النجاسة، ثم يزيل عينها باملاء، وهو ليس رصحًيا بأنه استعملهام مًعا.

  الدليل الثالث:

أن الرسول × ربام مجع بني الرتاب واملاء يف طهارة غري االستنجاء، واالستنجاء 
مقيس عليها.

)1535-277( قال البخاري من طريق األعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن 
كريب، عن ابن عباس، 

هبا  دلك  ثم  بيده،  فرجه  فغسل  اجلنابة  من  اغتسل   × النبي  أن  ميمونة،  عن 
احلائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصالة، فلام فرغ من غسله غسل رجليه. رواه 

البخاري اللفظ له ومسلم )1(.صحيح البخاري: )3860(

ولفظ مسلم: ثم أدخل يده يف اإلناء، ثم أفرغ به عىل فرجه، وغسله بشامله، ثم 
رضب بشامله األرض، فدلكها دلًكا شديًدا، ثم توضأ وضوءه للصالة. احلديث.

  الدليل الرابع:

ابن أيب شيبة، قال: حدثنا حييى بن يعىل،  )1536-278( من اآلثار، ما رواه 
عن عبد امللك بن عمري، قال: قال عيل: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعًرا، وإنكم 

تثلطون ثلًطا، فأتبعوا احلجارة باملاء)2(.

صحيح البخاري )260(، ومسلم )317(.   )1(
املصنف )142/1(.   )2(
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]إسناده ضعيف[)1(.

q دليل من قال: ال جيمع بني احلجارة والماء:

قال بعض العلامء املعارصين: »اجلمع بني احلجارة واملاء يف االستنجاء مل يصح 
عنه ×، فأخشى أن يكون من الغلو يف الدين؛ ألن هديه × االكتفاء بأحدمها، وخري 

اهلدي هدي حممد ×، ورش األمور حمدثاهتا«)2(.

كالعبادات  ليست  النجاسة  وإزالة  أيًضا،  غلو  فيه  منه  املنع  يكون  أن  وأخشى 

عبد امللك بن عمري مل يسمع من عيل، وقد ذكر املزي أنه رأى علًيا، ومل يذكر أنه روى عنه، وإذا   )1(
كان تاريخ وفاته سنة 136هـ، ومات وله ثالث ومائة سنة، فيكون مولده عىل هذا سنة 33هـ، 
وقد مات عيل ريض اهلل عنه سنة أربعني، فيكون عمره عىل ذلك سبع سنوات، فال أرى أنه يصح 
له سامع، وإن كان أحد قال: إنه سمع منه، فيحتمل عىل أنه قيل: إن وفاته سنة 102هـ، عىل ما 

ذكره خليفة بن خياط يف طبقاته )163(.
للمزي  الكامل  وانظر حاشية حمقق هتذيب  بالسامع،  بن عمري مدلس، ومل يرصح  امللك  وعبد   

لألستاذ بشار عواد، واهلل أعلم. 
وقال الزيلعي يف نصب الراية )219/1(: إسناده جيد.   

وقد رواه الدارقطني يف العلل )55/1( عن الثوري، عن عبد امللك بن عمري به.  
وليس  به.  امللك  عبد  عن  ومعمر،  زائدة  طريق  من   )106/1( السنن  يف  البيهقي  وأخرجه   
فإن  امللك،  عبد  حديث  قديم  من  هذا  أليس  قال:  باملاء(،  احلجارة  )فأتبعوا  معمر:  رواية   يف 

عبد امللك يروي عن الشباب.
وقال الدارقطني يف العلل )54/4(: رواه اجلامعة عن عبد امللك بن عمري، منهم سفيان الثوري   
وعيل بن صالح ومسعر وحبان بن عيل وزائدة، واختلف عنه: فقال معاوية، عن زائدة والباقون 

معه عن عبد امللك بن عمري، قال: قال عيل. 
وخالفهم عمرو بن مرزوق، عن زائدة فقال: عن عبد امللك بن عمري، عن كردوس الثعلبي،   

عن عيل، قاله سعيد، عن عثامن األهوازي، عنه.
وقال جرير بن عبد احلميد: عن عبد امللك بن عمري، عن رجل، عن عيل، ومل يسمعه وكذلك   

رواه السدي، عن رجل مل يسمه، عن عيل.
وقيل: عن السدي، عن عبد خري. وال يثبت يف هذا عبد خري، واهلل أعلم.   

متام املنة )ص: 65(.   )2(
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والوقت؛  واملقدار،  والصفة  اجلنس  يف  الشارع  موافقة  منها  يطلب  التي  التوقيفة 
فمناديل الورق ليست موجودة يف ذلك العهد، ولو أزال هبا اإلنسان ابتداء، ثم أتبع 
املاء لكان ذلك من النظافة، وباب الرتوك أخف من باب فعل املأمورات، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q االستنجاء عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال باملزيل.

q ما قارب اليشء هل يعطى حكمه؟

q االستجامر هل هو رخصة، أو عزيمة؟ 

وعىل التسليم بأنه رخصة: 

فيها االستجامر باحلجارة؛ ألن  القريبة من حمل االستنجاء، يكفي  النجاسة  هل 
ما قارب اليشء يعطى حكمه.

أو ال بد من غسلها باملاء؛ ألن الرخصة يف االستجامر باحلجارة قارصة عىل حمل 
االستنجاء، دون ما قرب منه.

مذهب  وهو  االستجامر،  جواز  عىل  الكثرية  األدلة  ذكرنا  أن  سبق  ]م-668[ 
السواد األعظم من الناس، واختلف الفقهاء يف بعض الصور، هل جيزئ االستجامر 
جتاوز  إذا  الفقهاء  بعض  عند  املاء  فيها  يتعني  التي  الصور  هذه  فمن  املاء،  يتعني  أو 

اخلارج املوضع املعتاد.

الفصل الرابع

مىت يتعني االستنجاء بالماء
املبحث األول

إذا جتاوز اخلارج موضع العادة
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فقيل: ال جتزئ احلجارة، وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(، 
إال أن احلنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل)2(.

وقال الباقي: يتعني املاء الطهور.

واختلفوا يف مقدار التجاوز:

موضع  سقوط  مع  الدرهم  قدر  من  أكثر  النجاسة  انتشار  يكون  أن  فقيل: 
االستنجاء، وهو مذهب احلنفية)3(.

وقيل: إذا انترش انتشاًرا كثرًيا: وهو ما زاد عىل ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي 
إىل األلية. وهو مذهب املالكية، والشافعية)4(.

انظر يف مذهب احلنفية: البحر الرائق )254/1(، مراقي الفالح )ص: 18(، الفتاوى اهلندية   )1(
)48/1(، جممع األهنر )66/1(، حاشية ابن عابدين )339/1(.

حاشية   ،)149  ،148/1( اخلريش   ،)285/1( اجلليل  مواهب  املالكية:  مذهب  يف  وانظر   
الدسوقي )112/1(، منح اجلليل )105/1(.

وانظر يف مذهب الشافعية: األم )22/1(، املجموع )142/2(، روضة الطالبني )68/1(، حلية   
العلامء )66/1(، املهذب )28/1(، رشح زبد ابن رسالن )ص: 53(، مغني املحتاج )45/1(.

وانظر يف مذهب احلنابلة: املبدع )89/1(، رشح العمدة )157/1(، اإلنصاف )105/1(،   
كشاف القناع )66/1(، مطالب أويل النهى )74/1(، الفروع )119/1، 120(. 

انظر البحر الرائق )254/1(.   )2(
البحر الرائق )254/1(، وهذا رأي أيب حنيفة وأيب يوسف، فلو كان املجاوز للمخرج ال جياوز   )3(
قدر الدرهم يف نفسه، وإنام بضم ما عىل املخرج إليه، فإنه ال يتعني املاء، ويكفي احلجارة؛ ألن ما 
عىل املخرج ساقط رشًعا، وهلذا ال تكره الصالة معه فبقي املجاوز غري مانع، خالًفا ملحمد بناء 

عىل أن ما عىل املخرج يف حكم الباطن عندمها، ويف حكم الظاهر عنده. 
وأما  جتاوز،  إذا  الغائط  حكم  »هذا  الوهاج:  الرساج  من  نقاًل   )255/1( الرائق  البحر  وقال   
عند  احلجر  فيه  جيزئ  أنه  فالظاهر  الدرهم،  قدر  من  أكثر  اإلحليل  رأس  عن  جتاوز  إذا   البول 

أيب حنيفة، وعند حممد ال جيزىء فيه احلجر إال إذا كان أقل من قدر الدرهم«. اهـ
قال النووي يف املجموع )142/2(: قال أصحابنا: إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال:  )4(

  أحدها: أن ال جياوز نفس املخرج فيجزئه األحجار بال خالف.
الثاين: أن جياوزه، وال جياوز القدر املعتاد من أكثر الناس، فيجزئه احلجر أيضا؛ ألنه يتعذر      =  
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وقيل: إىل نصف األلية اختاره بعض احلنابلة. 

وقيل: املخرج فقط، وهو قول يف مذهب احلنابلة أيًضا )1(.

وقيل: جيزئ االستجامر مطلًقا، جتاوز اخلارج أو مل يتجازو، وهو اختيار ابن تيمية)2(.

االحرتاز من هذا القدر.  =
جيزئه  أم  املاء  يتعني  فهل  األلية،  باطن  جياوز  وال  املعتاد،  عن  وخيرج  ينترش  أن  الثالث:  احلال   
احلجر؟ فيه قوالن )أصحهام( جيزئه احلجر، وهو نصه يف األم )والثاين( يتعني املاء نص عليه يف 

املخترص والقديم. 
الرابع: أن ينترش إىل ظاهر األليتني، فيتعني املاء قواًل واحًدا يف املذهب. اهـ بترصف يسري.  

وهل يتعني املاء يف اجلميع، أو يقترص باملاء عىل املوضع الذي تعدى به اخلارج عن موضعه؟  
قال العدوي يف حاشيته عىل اخلريش )148/1(: يغسل الكل، وال يقترص عىل غسل ما جاوز   

املعتاد؛ ألهنم قد يغتفرون اليسري منفرًدا، دونه جمتمًعا.
النجاسات  املاء يف مجيعه كسائر  املجموع )143/2(: »إن كان متصاًل تعني  النووي يف  وقال   
لندوره، وتعذر فصل بعضه عن بعض، وإن انفصل بعضه عن بعض تعني املاء يف الذي عىل 
ظاهر األلية، وأما الذي مل يظهر ومل يتصل فهو عىل اخلالف والتفصيل السابق إن مل جياوز العادة 

أجزأ احلجر، وإن جاوزه فقوالن أصحهام: جيزئه أيضا«. اهـ
واملشهور من مذهب احلنابلة: أنه إذا جتاوز اخلارج موضع العادة وجب املاء.  

وقيل: يستجمر بالصفحتني واحلشفة، وال جيب املاء لغري املتعدي.   
قال ابن رجب يف قواعده )ص: 39(: »لو تعدى اخلارج من السبيل موضع العادة فهل جيب   
وجهني.  عىل  العادة؟  موضع  يف  احلجر  وجيزئ  العادة  املطيم  املجاوز  القدر  أو  اجلميع  غسل 
نسبه إىل نص  )الكبري( وربام  القايض  املتعدى خاصة، وهو قول  الواجب غسل  أن  أشهرمها: 

أمحد؛ ألن هذا ال ينسب فيه إىل تفريط وتعد بخالف الوكيل واملضحي. 
والثاين: يلزمه غسل اجلميع وبه جزم القايض أبو يعىل الصغري ومل حيك فيه خالًفا«. اهـ وانظر   
 ،)89/1( املبدع   ،)10/1( املحرر   ،)66/1( القناع  وكشاف   ،)119،120/1( الفروع 

اإلنصاف )105/1(.
ينترش  بأن   :)23/3( الفتاوى  جمموع  عىل  املستدرك  يف  كام  تيمية  ابن  فحده  احلنابلة،  اختلف   )1(
اخلارج إىل نصف باطن األلية فأكثر، والبول إىل نصف احلشفة فأكثر، وقال ابن عقيل: وحد 

املخرج نفس الثقب، وقال اخلرقي: وما عدا املخرج فال جيزئ فيه إال املاء. 
قال يف االختيارات )ص: 90(: »وجيزئ االستجامر ولو تعدى اخلارج إىل الصفحتني واحلشفة   )2(

وغري ذلك لعموم األدلة بجواز االستجامر، ومل ينقل عنه × يف ذلك تقدير«. اهـ 
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q سبب االختالف:

 اختالف الفقهاء يف االستجامر هل هو رخصة، فال يستعمل إال فيام جرت فيه 
العادة، أو ليس برخصة، فيستعمل مطلًقا سواء جتاوز احلدث املوضع املعتاد أم ال؟

وعىل القول بأنه رخصة، فال يستعمل إال يف املوضع املعتاد، فإذا جتاوز اخلارج 
املوضع املعتاد، فهل النجاسة ال تزال إال باملاء فيتعني كمذهب اجلمهور، أو تزال بكل 
مائع مزيل طاهر كمذهب احلنفية، أو تزال بكل مزيل مائًعا كان أو غري مائع، كام هو 

اختيار ابن تيمية؟

وهذه مسألة بحثناها يف مسألة مستقلة، وذكرنا أدلة كل قول، فال داعي إلعادهتا.

q دليل من قال: يتعني الماء إذا انتشر اخلارج:

  الدليل األول:

غسله،  يف  للمشقة  املعتاد؛  املحل  يف  ورد  احلجارة  استعامل  يف  الرخصة  قالوا: 
لتكرار النجاسة فيه، فام ال يتكرر ال جيزئ فيه إال املاء.

  الدليل الثاين:

لو كانت النجاسة عىل سائر البدن تعني املاء، كام لو كان البول أو الغائط عىل يد 
اإلنسان أو ثوبه، فإذا كانت النجاسة عىل غري املخرج املعتاد، تعني املاء قياًسا عليها.

q دليل من قال: جيزئ االستجمار مطلًقا جتاوز أم ال: 

  الدليل األول:

بأن  مقيد  غري  مطلًقا،  النصوص  يف  جاء  االستجامر  يف  احلجارة  استعامل  قال: 
تكون النجاسة عىل املخرج املعتاد، وما كان مطلًقا من النصوص ال جيوز تقييده إال 

بنص مثله.

  الدليل الثاين:

يقال:  حتى  رخصة،  االستجامر  يف  احلجارة  استعامل  أن  عىل  الدليل  أين 
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ال تستعمل الرخصة إال بمقدار ما ورد، بل إن القول يف تعني املاء يف إزالة النجاسة 
قول ختالفه النصوص الكثرية، منها طهارة النعل بدلكه بالرتاب)1(، ومنها طهارة ذيل 
املرأة)2(، فليس االستجامر عىل خالف القياس، بل إنه دليل عىل جواز إزالة النجاسة 

بكل مزيل.

فإن قيل: إن االستجامر قد يبقى بعده أثر يسري، قلنا: إن اليسري من النجاسات 
معفو عنه مطلًقا يف مكان االستجامر ويف غريه.

q الراجح: 

علته  مع  يدور  فاحلكم  كان،  مزيل  بأي  تزال  النجاسات  كل  النجاسات  أن 
وجوًدا وعدًما، فمتى زالت النجاسة زال حكمها، فالتعبد يف الطهارة من النجاسة 

باإلزالة ال باملزيل، واهلل أعلم.

e e e

سبق أن ذكرت حديث أيب سعيد يف الباب وخرجته.   )1(
سبق أن ذكرنا األحاديث يف الباب وخرجناها.   )2(
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الفقهاء هل  إذا استجمر بمنهي عنه، ثم استجمر بمباح، فاختلف  ]م-669[ 
يتعني املاء يف مثل هذه الصورة، أم يكفي األحجار؟

فقيل: إن أنقى املنهي عنه أجزأ مع اإلثم. وهو مذهب احلنفية واملالكية.

وقيل: ال جيزئ، ولو أنقى، لكن إن انترشت النجاسة تعني املاء، ويكفيه احلجر 
إن مل تنترش. وهو مذهب الشافعية.

وقيل: يتعني املاء، ولو أنقى املنهي عنه، وال يكفيه احلجارة، وهو املشهور عند 
متأخري احلنابلة.

لو  منها  مسألة  من  أكثر  يف  املراجع  عىل  واإلحالة  املسألة  هذه  بحث  وسبق 
استنجى  لو  ومنها  كذلك،  عظم  أو  بروث  استنجى  أو  وأنقى،  بمطعوم  استنجى 

بزجاج، فارجع إليها غري مأمور.

e e e

املبحث الثاني

إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر 
بعده بمباح فهل يتعني الماء؟
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ما صح يف البول صح يف املذي.

q األمر بإزالة النجاسة باملاء دليل عىل االجتزاء به، ال حرص اإلجزاء فيه.

تكفي  أو  املاء،  يتعني  هل  املذي،  من  الطهارة  يف  الفقهاء  اختلف  ]م-670[ 
احلجارة؟ 

فقيل: يتعني املاء وهو مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة)1(،

احلنفية  بينهم هل جيب غسل موضع احلشفة فقط كام هو مذهب  عىل خالف 

املبسوط   ،)72/1( القدير  فتح  رشح   ،)48/1( اآلثار  معاين  رشح  احلنفية:  مذهب  يف  انظر   )1(
.)67/1(

وانظر يف مذهب املالكية: مواهب اجلليل )285/1(، اخلريش )149/1(، حاشية الدسوقي   
)112/1(، فتح الرب برتتيب التمهيد )323/3(.

املحتاج  مغني   ،)67/1( الطالبني  روضة   ،)164/2( املجموع  الشافعية:  مذهب  يف  وانظر   
.)79/1(

اإلنصاف   ،)21/1( اإلرادات  منتهى  رشح   ،)214/1( الفروع  احلنابلة:  مذهب  يف  وانظر   
)330/1(، املبدع )249/1(، الفتح الرباين بمفردات ابن حنبل الشيباين )87/1(، الكايف يف 

فقه أمحد )56/1(، املغني )112/1(. 

املبحث الثالث

يتعني الماء يف االستنجاء من املذي
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والشافعية، ونسبه النووي للجمهور)1(، ورجحه ابن عبد الرب)2(.

أو جيب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك)3(، وهو رواية عن أمحد)4(.

من  وذكروه  احلنابلة،  مذهب  هو  كام  األنثيني،  مع  كله  الذكر  غسل  جيب  أو 
املفردات، وهو مذهب ابن حزم)5(.

وقيل: جيزئ االستجامر، وهو قول يف مذهب الشافعية)6(.

وقيل: املذي طاهر، وهو رواية عن أمحد)7(.

وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث االستنجاء من املذي، وذكر أدلة كل 
قول، والراجح، واهلل أعلم.

e e e

املجموع )164/2(.   )1(
فتح الرب برتتيب التمهيد )323/3(.   )2(

انظر ما سبق من العزو إىل كتب املذهب.   )3(
الكايف يف فقه أمحد )56/1(، اإلنصاف )330/1(.   )4(

املحىل )118/1(.   )5(
املجموع )164/2(.   )6(

أبو اخلطاب يف  اختاره  كاملني،  املذي طاهر  أن  أمحد  املقنع )149/1(: »وعن  املبدع رشح  يف   )7(
خالفه؛ ألنه خارج بسبب الشهوة«. اهـ وانظر املغني )413/1(، واإلنصاف )341/1(. 
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]م-671[ إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسري أو خرج 
من فرج املرأة دم ملرض أو حيض)1(، فهل جيزئ االستجامر أو يتعني املاء؟ 

فيه خالف.

ومذهب  احلنفية)2(،  مذهب  وهو  احلجارة،  تكفي  وال  املائع،  يتعني  فقيل: 
املالكية)3(، وقول يف مذهب الشافعية)4(.

قال النووي يف املجموع )145/2(: »فإن قيل: ال يمكن االستنجاء باحلجر من دم احليض يف   )1(
حق املغتسلة؛ ألنه يلزمها غسل حمل االستنجاء يف غسل احليض، فيقال: صورته فيام إذا انقطع 
التيمم؛ فإهنا تستنجي  يبيح هلا  دم احلائض ومل جتد ما تغتسل به. أو كان هبا مرض ونحوه مما 

باحلجر عن الدم، ثم تتيمم للصالة بدال عن غسل احليض وتصيل، وال إعادة«. اهـ
قال يف نور اإليضاح )ص: 14(: »ويفرتض غسل ما يف املخرج عند االغتسال من اجلنابة واحليض   )2(

والنفاس وإن كان ما يف املخرج قلياًل«. اهـ
ألن  املخرج؛  النجاسة  جاوزت  إذا  باملاء  االستنجاء  »جيب   :)78/1( احلقائق  تبيني  يف  وقال   
ما عىل املخرج من النجاسة إنام اكتفى فيه بغري املاء للرضورة، وال رضورة يف املجاوز فيجب 
غسله، وكذا إذا مل جياوز وكان جنبا جيب االستنجاء باملاء لوجوب غسل املقعدة ألجل اجلنابة، 
وكذا احلائض والنفساء ملا ذكرنا«. اهـ فقوله: وكذا احلائض والنفساء أي جيب املاء، وال يكفي 

احلجارة. 
حاشية الدسوقي )111/1(، الفواكه الدواين )133/1(، مواهب اجلليل )284/1(.   )3(

قال الشافعي يف األم )22/1(: »وإن كانت برجل بواسري وقروح قرب املقعدة أو يف جوفها،   )4(
فسالت دًما أو قيًحا أو صديًدا مل جيزه فيه إال االستنجاء باملاء، وال جيزيه احلجارة، واملاء          =

املبحث الثالث

يتعني الماء يف االستنجاء من الدم والقيح
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وقيل: جيزئ احلجر، وهو أصح القولني يف مذهب الشافعية)1(، وهو الراجح.

وأدلة هذه املسألة هي أدلة املسائل السابقة، واخلالف فيها يرجع إىل مسألة: هل 
االستجامر رخصة فيقترص فيه عىل ما ورد من بول أو غائط يف املوضع املعتاد، أو عىل 
وفق القياس فيقاس عىل البول والغائط كل خارج نجس، وقد أجبت عىل هذا، وأن 

االستجامر عىل وفق القياس.

من  وليست  احلدث،  من  طهارة  هي  والنفاس  احليض  دم  من  الطهارة  أن  إال 
اخلبث فقط، فال جيزئ فيها االستجامر، اللهم إال أن تكون املرأة عادمة للامء، ويكون 

التيمم هو املرشوع يف حقها فإهنا تستجمر، ثم تتيمم، واهلل أعلم.

e e e

طهارة األنجاس كلها، والرخصة يف االستنجاء باحلجارة يف موضعها ال يعدى هبا موضعها،   =
وكذلك اخلالء والبول إذا عدوا موضعهام فأصابوا غريه من اجلسد مل يطهرمها إال املاء«. اهـ

أول  بقرينة ترصحيه  مائع طاهر مزيل  باملاء هنا كل  الرائق )254/1(: »وأراد  البحر  وقال يف   
الباب وهو أوىل من محله عىل رواية حممد املعينة للامء«. اهـ

واملذي  والودي  والقيح  كالدم  نادًرا  اخلارج  كان  »إذا   :)144/2( املجموع  يف  النووي  قال   )1(
وشبهها فهل جيزئه احلجر؟ فيه طريقان: 

يف  عليه  نص  احلجر،  جيزئه  )أصحهام(  قولني،  عىل  أنه  العراقيون  قطع  -وبه  منهام  الصحيح   
املخترص وحرملة؛ ألن احلاجة تدعو إليه، واالستنجاء رخصة، والرخص تأيت ملعنى، ثم ال يلزم 

وجود ذلك املعنى يف مجيع صورها كالقرص وأشباهه. 
)والقول الثاين( يتعني املاء، قاله يف األم، وحيتج له مع ما ذكره املصنف باحلديث الصحيح أن   

النبي ×: »أمر بغسل الذكر من املذي«. اهـ 
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال بدليل.

q االستنجاء عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال باملزيل. 

]م-672[ جيزئ املرأة االستجامر من الغائط باالتفاق، واختلفوا يف البول.

فقيل: ال جيزئ االستجامر مطلًقا بكًرا كانت أو ثياًبا، بل يتعني املاء، وهو مذهب 
املالكية)1(.

وقيل: جيزئ البكر، وهو مذهب الشافعية)2(، واحلنابلة)3(، واختلفوا يف الثيب.

فقيل: ال جيزئ االستجامر بحقها مطلًقا، وهو وجه شاذ يف مذهب الشافعية)4(، 
وقول يف مذهب احلنابلة)5(.

الفواكه الدواين )133/1(، مواهب اجلليل )284/1(، خمترص خليل )ص: 15(.   )1(
املجموع )128/2(، حاشية البجريمي )62/1(، روضة الطالبني )71/1(.   )2(

املبدع )90/1(، اإلنصاف )106/1(، املغني )105/1(.  )3(
قال النووي يف املجموع )128/2(: قطع املاوردي بأن الثيب ال جيزئها احلجر، حكاه املتويل   )4(

والشايش وصاحب »البيان« وجًها، وهو شاذ. 
املغني )105/1(.   )5(

املبحث الرابع 

هل يتعني الماء يف بول املرأة؟
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وقيل: جيزئ االستجامر بحقها مطلًقا، وهو قول يف مذهبهام)1(.

وقيل: إن نزل البول إىل ظاهر املهبل، كام هو الغالب مل يكف اال املاء، وإال كفى، 
وهو الراجح عند الشافعية)2( واحلنابلة)3(.

q دليل من قال يتعني الماء يف بول املرأة مطلًقا:

هذا القول يرى أن املرأة ال جيزهيا املسح باحلجر من البول لتعديه خمرجه إىل جهة 
املقعدة، ومحلوا كالم ابن املسيب قوله عن االستنجاء باملاء: هذا وضوء النساء، قالوا: 
يريد أن ذلك إنام يكون يف حق النساء، فإن املرأة ال جيزهيا املسح باحلجر من البول؛ 

ألنه يتعدى خمرجه وجيري إىل مقاعدهن وكذلك اخليص)4(.

يف  بحثه  ذكرنا  وقد  العادة،  موضع  اخلارج  جتاوز  إذا  مسألة  إىل  الدليل  فرجع 
مسألة مستقلة.

q دليل من قال: يتعني الماء إذا نزل إىل ظاهر املهبل:

دليله ما ذكرناه يف مسألة مستقلة من أن اخلارج إذا تعدى املوضع املعتاد وجب 
فإذا  البول والغائط،  إزالة اخلارج عىل خمرج  إنام هو يف  املاء، وأن حقيقة االستنجاء 
كانت النجاسة ليست عليهام فال يسمى استنجاء، وإذا مل يكن استنجاء تعني املاء؛ ألن 
االستجامر إنام ورد رخصة يف مكانه املعتاد. وقد أجبت عنه هناك، وأنه ال يوجد قيد 

يف االستجامر أن يكون عىل املوضع املعتاد.

q دليل من قال: جيزئ االستجمار مطلًقا:

  الدليل األول:

قال: إن األحاديث يف االستجامر وردت مطلقة، يف حق الرجل واملرأة، ولو قدر 

املغني )105/1(.   )1(
حاشية البجريمي )62/1(، روضة الطالبني )71/1(، املجموع )128/2(.   )2(

املغني )105/1(، اإلنصاف )106/1(.   )3(
مواهب اجلليل )284/1( بترصف يسري.   )4(
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أهنا وردت يف الرجال فام ثبت للرجل ثبت للمرأة إال بدليل، وال يوجد دليل خيص 
املرأة من االستجامر باألحجار، فمن ادعى خروج املرأة فعليه الدليل.

  الدليل الثاين:

إن  قاعدتكم  عن  خيرج  فلم  املرأة،  من  معتاد  املهبل  ظاهر  إىل  البول  نزول  أن 
اخلارج جتاوز املوضع املعتاد، وما كان معتاًدا مل يستثن من االستجامر، وهذا عىل وفق 

ما قعدمتوه.

  الدليل الثالث:

زال  فقد  زالت  فإذا  مزيل،  بأي  إزالتها  النجاسة  إزالة  يف  الصحيح  أن  قدمنا 
الصحيح،  عىل  معترب  غري  رشط  املخرج  عىل  النجاسة  تكون  أن  واشرتاط  حكمها، 
املهبل، ومع ذلك مل تأت  ينزل عىل ظاهر  البول قد  أن  فاملرأة معتاد  بدليل مسألتنا، 

نصوص من الرشع متنع املرأة من االستجامر، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q املشقة جتلب التيسري.

q املتولد من املأذون فيه ال أثر له، بخالف املتولد من املنهي عنه. 

وعليه فلو عرق حمل االستجامر وسال إىل غريه من البدن عفي عنه يف األصح. 

]م-673[ إذا عرق فسأل أثر االستجامر عىل بدنه أو رساويله، فهل ينجس 
أم ال؟

فيه خالف.

فقيل: إنه نجس.

وقيل: طاهر، وال تتنجس املالبس بذلك.

أثر  أن  عىل  االتفاق  بعد  بحثها،  تم  قد  سابقة  مسألة  إىل  ترجع  املسألة  وهذه 
االستجامر معفو عنه، فهل هو طاهر أم نجس؟ 

فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب واملاء واألبدان إذا سال أثر االستجامر.

املبحث اخلامس

هل يتعني الماء إذا عرق فسال أثر االستجمار؟
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ومن قال: إن االستجامر مطهر، فإنه ال ينجس الثياب وال األبدان وال املياه فيام 
لو جلس يف ماء قليل فسال أثر االستجامر، فإن أردت الوقوف عىل أدلة كل فريق 

فارجع إليه يف مسألة أثر االستجامر هل هو طاهر أم نجس؟

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q االستنجاء عبادة معقولة املعنى، والتعبد فيها باإلزالة ال باملزيل.

q النجاسة عني خبيثة متى زالت زال حكمها.

]م-674[ قد يفتح لإلنسان فتحة يف بدنه خيرج منها البول والغائط تكون بديلة 
عن السبيلني، فإذا خرج منها احلدث هل يكفي االستجامر أم يتعني املاء؟

فقيل: إذا انسد املخرج املعتاد، وكانت الفتحة حتت املعدة أجزأ االستجامر قواًل 
واحًدا يف مذهب املالكية)1(، واختاره بعض احلنابلة)2(.

وإن كانت الفتحة فوق املعدة، أو مل ينسد املخرجان فقوالن يف مذهب املالكية 
أرجحهام وجوب املاء؛ ألنه غري ناقض.

وقيل: جيزئ االستجامر مطلًقا إذا انسد املخرج سواء كانت الفتحة فوق أو حتت 
املعدة، وهو وجه يف مذهب احلنابلة)3(.

مواهب اجلليل )285/1، 293(، اخلريش )148/1(، حاشية الدسوقي )111/1(.   )1(
اختاره ابن عقيل واملجد ومجاعة من احلنابلة انظر اإلنصاف )108/1(، املبدع )90/1(.   )2(

اإلنصاف )107/1(، املغني )106/1(.   )3(

املبحث السادس

هل يتعني الماء إذا خرج احلدث من غري السبيلني
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وقيل: ال جيزئ فيه االستجامر مطلًقا، وهو الصحيح من مذهب احلنابلة)1(.

q دليل من قال: جيزئ فيه االستجمار مطلًقا:

بل  املاء،  إزالتها  يف  يتعني  ال  نجاسة  أي  النجاسة  أن  مستقلة  مسألة  يف  قدمنا 
إذا زالت بأي مزيل زال حكمها، وسقنا األدلة عىل ذلك من تطهري النعل بالرتاب 
باألحجار  االستجامر  ومثله  مكاهنا،  يف  خرجناها  وقد  وغريها  املرأة  ذيل  وكذلك 

عزيمة وليس رخصة حتى يقيد ذلك بالسبيلني، واهلل أعلم.

q دليل من قال: يتعني الماء:

رأوا أن االستجامر رخصة ورد يف نجاسة معينة وهي البول والغائط عىل خمرج 
بالنسبة إىل سائر  نادر  معني مها السبيالن، أما إذا خرج من غري السبيلني فإنه خمرج 
الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج؛ وألن ملسه ال ينقض الوضوء، وال يتعلق باإليالج 

فيه يشء من أحكام الوطء أشبه سائر البدن.

والصحيح أن هذه التعاليل ال عالقة هلا يف إباحة االستجامر عىل املخرجني فام 
أبيح االستجامر عىل السبيلني لكون مسه ناقًضا، وال لكون الفرج حماًل للوطء، فهذه 
أوصاف ال عالقة هلا باالستجامر، وبالتايل ال يستدل هبا عىل رد االستجامر عىل غري 
السبيلني، وإنام أبيح االستجامر نظًرا إىل أنه حمل تنجس، وأمكن إزالته بحجر أو ورق 
ونحوها، وهذا اليمنع من إزالته من سائر البدن إما بالقياس اجليل، أو بعموم النص.

q دليل من فرق بني ما حتت املعدة وما فوق املعدة:

رأى أن ما حتت املعدة يلحق بالبول والغائط؛ ألن اجلسم يكون قد انتهى من 
االنتفاع منه وحوله إىل فضالت، وأما ما فوق املعدة فيلحق بالقيء، وهذا له وجه 
من النظر من حيث احلكم يف إحلاقه بالطاهرات أو بالنجاسات، لكننا ال نقرص إزالة 

كشاف القناع )66/1(، املبدع )90/1(، اإلنصاف )107/1(، املغني )106/1(، تصحيح   )1(
الفروع )177/1، 178(. 
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مزيل  بأي  تزال  النجاسات  سائر  إن  بل  والغائط،  البول  عىل  باالستجامر  النجاسة 
طاهر، نعم نقول ما كان فوق املعدة ممكن أن نحكم له بالطهارة، فإن الصحيح أن 

القيء طاهر، وليس بنجس، وبالتايل ال حيتاج إىل استنجاء أو استجامر، واهلل أعلم.

q دليل من اشرتط أن ينسد املخرج املعتاد:

املخرج  ينسد  حتى  مقامه  يقوم  وال  مقامه،  يقوم  حتى  حكمه  يعطى  ال  ألنه 
األصيل.

والراجح كام قلنا أن االستجامر جيزئ مطلًقا، وأن النجاسة تزال بأي مزيل، وأن 
االستجامر عزيمة وليس رخصة، وأنه عىل وفق القياس، واهلل أعلم.

e e e
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مدخل يف ذكر الضوابط الفقهية:

q األصل براءة الذمة وعدم التكليف. 

q إذا صح وضوء الرجل مع وجود نجاسة عىل بدنه صح وضوؤه مع وجود 
نجاسة عىل املخرج؛ إذ ال فرق.

]م-675[ اختلف الفقهاء يف االستنجاء هل يشرتط أن يكون قبل الوضوء، أم 
جيوز تقديم الوضوء عليه؟

فقيل: يصح الوضوء قبل االستنجاء، ويستحب أن يكون الوضوء بعده، وهو 
مذهب احلنفية)1(، واملالكية)2(، والشافعية)3(.

نص احلنفية عىل أن االستنجاء من سنن الوضوء، وإذا كان كذلك كان تقديمه عىل الوضوء سنة   )1(
عندهم، قال يف حاشية ابن عابدين )123/1(: عد يف املنية االستنجاء من سنن الوضوء، ويف 
النهاية: أنه من سنن الوضوء بل أقواها؛ ألنه مرشوع إلزالة النجاسة احلقيقية، وسائر السنن 
ابتدائه  قبله، ونوٍع يف  نوٍع يكون  أنواع:  الوضوء عىل  البدائع سنن  إلزالة احلكمية، وجعل يف 
باملاء. وانظر بدائع  الثاين االستنجاء  أثنائه، وعد من األول االستنجاء باحلجر، ومن  ونوٍع يف 

الصنائع )18/1(.
رسالة   ،)41/1( الداين  الثمر   ،)218/1( الطالب  كفاية   ،)131/1( الدواين  الفواكه  انظر   )2(

القريواين )ص: 14(، اخلريش )141/1(. 
قال الشريازي يف املهذب )27/1(: »ويستنجي قبل أن يتوضأ فإن توضأ ثم ستنجى صح     =  )3(

الباب السابع

حكم الرتتيب بني االستنجاء والوضوء
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ورواية يف مذهب احلنابلة)1(.

وقيل: ال يصح الوضوء قبل االستنجاء، وهو املشهور من مذهب احلنابلة)2(.

q دليل اجلمهور:

  الدليل األول:

ال يوجد دليل يقيض بوجوب تقدم االستنجاء عىل الوضوء، وإذا مل يوجد دليل 
التكليف، فمن توضأ قبل أن يستنجي، وكان قد لف عىل يده خرقة  فاألصل عدم 

حتى ال يمس فرجه، فإن طهارته صحيحة، ومن حكم ببطالهنا فعليه الدليل.

  الدليل الثاين:

قياس النجاسة التي عىل السبيلني بالنجاسة عىل غري السبيلني، فإذا كان يصح 
وضوء الرجل مع وجود نجاسة عىل البدن، فكذلك ينبغي أن نصحح الوضوء مع 

وجود نجاسة عىل املخرج؛ إذ ال فرق.

  الدليل الثالث:

حقيقة الوضوء هو مرور املاء عىل أعضاء الوضوء، وقد فعل، فيجب أن يرتفع 
حدثه.

الوضوء«. اهـ وأشار النووي يف املجموع )113/2، 114( »أنه ال خالف بني األصحاب عىل   =
صحة الوضوء قبل االستنجاء، وأن من حكى فيه خالًفا منهم فقد غلط«. 

وقال النووي يف الكتاب نفسه )127/2(: »السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من اخلالف،   
وليأمن انتقاض طهره«. اهـ 

وقال يف التنبيه )ص: 18(: »واالستنجاء واجب من البول والغائط، واألفضل أن يكون قبل   
الوضوء فإن أخره اىل ما بعده أجزأه«. اهـ وانظر اإلقناع للرشبيني )53/1(، روضة الطالبني 

.)71/1(
رشح العمدة )163/1(، املحرر )10/1(، اإلنصاف )115/1(، الفروع )124/1(.   )1(

القناع )70/1(،  املحرر )10/1(، اإلنصاف )114/1(، كشاف  العمدة )163/1(،  رشح   )2(
الفروع )124/1(. 
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q دليل من قال: جيب تقدم االستنجاء على الوضوء:

)1537-279( استدلوا بام رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا 
يعىل، عن  أبا  ويكنى  يعىل  بن  منذر  األعمش، عن  وهشيم، عن  معاوية  وأبو   وكيع 

ابن احلنفية،

عن عيل قال كنت رجاًل مذاًء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي × ملكان ابنته، 
البخاري  ورواه  ويتوضأ.  ذكره  يغسل  فقال:  فسأله،  األسود،  بن  املقداد  فأمرت 

بنحوه)1(.

q وأجيب:

أواًل : أن رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك، فقدم ذكر الوضوء.

أيب  عن  زائدة،  حدثنا  قال:  الوليد،  أبو  حدثنا  البخاري:  قال   )280-1538(
حصني، عن أيب عبد الرمحن،

عن عيل قال كنت رجال مذاء فأمرت رجال أن يسأل النبي × ملكان ابنته فسأل 
فقال توضأ واغسل ذكرك)2(. 

ثانًيا: أن الواو ال تقتيض ترتيًبا، بل هي ملطلق اجلمع قال تعاىل: )ے ۓ 
السجود،  عىل  الركوع  فعطف   .]43 عمران:  ]آل  ڭ(  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
فإذا قلت: جاء حممد وصالح، فقد يكون قدوم حممد سابًقا لقدوم صالح، وقد يكون 

مرتاخًيا عنه، وقد يكون قدومهام مًعا.

q الراجح: 

جواز تقدم االستنجاء عىل الوضوء؛ ألن االستنجاء طهارة خبث ال عالقة هلا 
يريد أن  إذا كان  النجاسة  يتخىل عن  أن  إنام يكون اإلنسان مطلوًبا  بطهارة احلدث، 

صحيح مسلم )303(، وصحيح البخاري )269(.   )1(
صحيح البخاري )269(.   )2(
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فيستطيع  وبالتايل  قول،  عىل  كالصالة  اخلبث  من  الطهارة  رشطها  من  عبادة  يؤدي 
أن يمس املصحف قبل االستنجاء؛ ويستطيع أن يلبس خفيه قبله؛ ألن الطهارة من 
اخلبث ليست رشًطا يف مس املصحف، وال رشًطا يف لبس اخلف، قال ابن حجر رمحه 
اهلل: جيوز تقديم غسله -أي الذكر- عىل الوضوء، وهو أوىل، وجيوز تقديم الوضوء 

عىل غسله، لكن من يقول بمسه، يشرتط أن يكون ذلك بحائل)1(.

e e e

فتح الباري )ح 269(.   )1(
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