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﷽
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد عليه وعىل نبينا
أفضل الصالة وأتم التسليم ،وبعد:
مهللا اغفر لنا ولشيخنا وللسامعني ،قال املؤلف .
(املنت)
باب االستطابة وآداب التخيل.
(الشرح)

﷽
احلمد هلل ،وأشهد أن ال إهل إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،صىل اهلل
كثريا إىل يوم الدين ،أما بعد:
عليه وعىل آله وأصحابه وسلم
ً
تسليًم ً
بدأ املصنف  تعاىل يف هذا الباب وهو باب االستطابة وآداب التخيل يف احلديث عن أحكام
قضاء احلاجة واالستنجاء واالستجًمر ،واختار التعبري باالستطابة؛ لكي تشمل االستنجاء واالستجًمر م ًعا.
وذلك أن االستطابة :هي إزالة النجو الذي يكون عىل املخرج ،وهذه تسمى استطابة ،وكثري من
الفقهاء يعرب عن هذا الباب ب ـ"باب االستنجاء" من باب أن االستنجاء واالستجًمر لفظان إذا اجتمعا افرتقا،
وإذا افرتقا اجتمعا.
قوله" :وآداب التخيل" هذا من باب عطف العام عىل اخلاص ،والواو هنا ال تقتيض الرتتيب ،بل إن
االستطابة قد تكون بعد بعض اآلداب ،ويكون بعض اآلداب بعدها ،فبعضها متقدم عىل االستطابة
متأخرا عنها.
وبعضها يكون
ً
(املنت)
يسن أن يقول عند دخوله اخلالء :بسم اهلل ،مهللا إوع أعوذ بك من اخلبث واخلبا ث.
(الشرح)
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أول سنة أوردها املصنف هي الدعاء ،وهي أن يقول ،قال" :يسن أن يقول عند دخول اخلالء" يقول:
البد أن يقول القول بلسانه ،وقد تقرر عند فقها نا أن القول ال يكون ً
قوال إال بحرف وصوت ،وأدنى القول
عىل روايتني يف املذهب:
 قيل :هو أن ُيسمع نفسه ،وهذا هو املشهور عند املتأخرين. وقيل :هو أن حيرك لسانه وشفتيه فيجزأه حني ذاك ،وهذا الرواية الثانية ،واختارها الشيخ تقيالدين.
قوله "عند دخول اخلالء" املراد باخلالء :األصل هو املكان اخلايل عن الناس ،ومن باب الكناية
يستخدم الفقهاء لفظة اخلالء ويقصدون به :املكان املعدَّ لقضاء احلاجة ،فيكنُّون عن هذا املكان بلفظة
اخلالء ،وقوله" :بسم اهلل ،مهللا إوع أعوذ بك من اخلبث واخلبا ث" جاء يف ضبطه لفظان يف الصحيح :إما
(اخلُ ُب ُث) أو (اخلُ ْب ُث) ،وكالمها ورد به النقل كًم ذكر ذلك من ُعنِي بضبط ألفاظ الصحيح.
عندنا هنا مسألة وهي :أن هذا الذكر الذي أورده املصنف اقترص عىل هذا ومل يزد عليه ،بينًم زاد يف
املنتهى تب ًعا ملا يف املقنع أن يزيد ،والرجس :النجس الشيطان الرجيم ،وهذه الزيادة مل يردها املصنف تب ًعا
البن مفلح ،وتب ًعا كذلك لصاحب املحرر ،بينًم املنتهى تبع فيها املقنع.
وقد يقال :إن عدم إيراده هلذه اللفظة يدل عىل عدم استحباهبا؛ ألن حديث الزيادة هذه عند ابن ماجة،
وإسنادها ضعيف ،وقد يقال :إن عدم الذكر ال يدل عىل االستحباب وعدمه ،واألمر حمتمل.
(املنت)
ويكره دخوله بًم فيه ذكر اهلل بال حاجة.
(الشرح)
قوله "ويكره دخوله" :أي دخول اخلالء بًم فيه ذكر اهلل ،قوله "بًم فيه ذكر اهلل" :أي إما أن يكون ورقة،
أو أن يكون كرس ًّيا ،أو غري ذلك مما يكتب فيه اسم اهلل  ،سواء كان ذكره عىل هيئة مجلة كالتسبيح
والتحميد ،أو كان ذكر اهلل  عىل هيئة اسم كتعبيده ،تعبيد االسم هلل  ،أو ذكر اسمه سبحان
وتعاىل جمر ًدا.
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استنقاصا هلذا األمر ،وقوله "بال حاجة" :ألن كل مكروه ترتفع عند
والكراهة يف ذلك :ألن يف ذلك
ً
احلًمم يف ذكر اآلثار التي تتعلق بالدخول بًم فيه ذكر اهلل
احلاجة ،وقد أطال يوسف بن عبد اهلادي يف أحكام َّ
احلًمم واخلالء ونحوه الواردة عن السلف يف هذا الباب.
إىل َّ
(املنت)
نصا".
"إال دراهم ونحوها فال بأس به ًّ
(الشرح)
قوله "إال دراهم ونحوها" :أي إال الدراهم ونحوها فيجوز الدخول هبا وإن كان فيها ذكر اهلل ،
ونص املصنف عىل الدراهم؛ ألن بعض الدراهم املصكوكة يف عرص املؤلف وقبله كان ُيطبع عليها اسم اهلل
َّ
 ،إما:
 سورة قل هو اهلل أحد. أو يذكر اسم اهلل  الرصيح. أو يذكر التعبيد هلل  كاسم سلطان ونحوه.هذا هو املراد ال مطلق الدراهم ،هذا قوله "إال الدراهم"" ،ونحوها" :أي ونحو الدراهم كالفلوس
والدنانري إن كان قد ُُضب عليها ذلك.
عندنا هنا مسألتان :سأبدأ بالثانية قبل األوىل ،األوىل متعلقة يف قوله "ال بأس هبا" وسأرجع هلا بعد
"نصا".
قليل؛ ألن هلا تعل ًّقا باملسألة الثانية وهي قوله ًّ
"نصا" :مراد املصنف هبذا النص ما نقل ابن هانئ يف مسا له أنه سأل أمحد عن الرجل يدخل
قوله ًّ
مكتوبا عليه
اخلالء ومعه الدراهم ،فقال" :أرجو أن ال يكون به بأس إنًم أكره أن يكون فيه اسم اهلل ،أو يكون
ً
ُْ ُ هُ َ
َ
ِ
َ
نص أمحد الذي أورده
{قل هو اَّلل أحد}[اإلخالص ،]1:فيُكره أن ُيدخل اسم اهلل اخلالء" ،هذا هو ُّ
املصنف.
وبنا ًء عىل ذلك :فإن قول املصنف "إال دراهم ونحوها فال بأس به" فإن ظاهر كالم املصنف هنا وهو ما
الُّشا ح ،وهو كذلك ظاهر كالم صاحب املنتهى أن الدخول بالدراهم للخالء جا ز مطل ًقا
فهمه عدد من ُّ َّ
سوا ًء كان حلاجة أو ليست بحاجة.
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والرواية الثانية أو القول الثاوع يف املذهب :أن الدخول بالدراهم الذي ُص َّك عليها اسم اهلل  إنًم
مكروها ،وهذا يف احلقيقة هو ظاهر كالم كثري من أصحاب أمحد.
ُيباح للحاجة وأما لغري احلاجة فإنه يكون
ً
يقول يف اإلنصاف" :وظاهر كالم املقنع وكثري من األصحاب أن محل الدراهم يف اخلالء كغريها يف
الكراهة" ،وبنا ًء عىل ذلك :فيكون الدراهم داخل عموم "ويكره دخوله بًم فيه ذكر اهلل بال حاجة".
نص أمحد الذي نقلته قبل قليل رصيح يف التفريق بني
نص أمحد فإن ُّ
واحلقيقة :أن ما ذكر املصنف أنه ُّ
احلاجة وعدمها ،رصيح جدًّ ا يف ذلك ،فإنه قال" :إال أن يكون فيها اسم اهلل فأكره أن يدخل به" فهذا رصيح
يف كراهته للدراهم ،فتكون الدراهم كغريها.
فنص أمحد يف احلقيقة الذي ع َّلل به املصنف هو األوفق ملا ذكره صاحب اإلنصاف عىل املقنع وكثري
إ ًذا ُّ
من األصحاب ،والفرق بينهًم أن عىل القول الثاوع فإن الدراهم إنًم ُيباح الدخول هبا من غري كراهة إذا
ٍ
حينئذ ُيكره.
ُوجدت حاجة خشية ضياع ،أو خوف من سارق ونحو ذلك ،وأما إذا مل يوجد حاجة فإنه
وعىل العموم القول الثاوع هو ظاهر النص ،وعليه ظاهر كالم األكثر وهو الذي انترص له وجزم به
الشيخ تقي الدين يف رشح العمدة.
(املنت)
حرز.
ومثله ٌ
(الشرح)
حرز" :أي حرز للدراهم بأن تكون خريطة وهي الكيس الذي ُُيعل فيه الدراهم إذا كان
وقوله "ومثله ٌ
حرز"
عليه اسم
شخص ،وهذا الشخص ُمع َّبدٌ هلل  ،أو كُتب عليه ذكر اهلل  ،وقوله" :ومثله ٌ
ٌ
هذا توجيه من ابن مفلح جزم به املصنف ،ولذلك فإن توجيهات ابن مفلح قوية جدًّ ا ،واملشهور من كالم
املشايخ أن توجيهات ابن مفلح أقوى بكثري من اجتاهات مرعي ،فتوجيهات ابن مفلح قوية؛ ولذلك
كثريا ما ُيزم بتوجيهات ابن مفلح التي مل ُيسبق إليها ابن مفلح ،وإنًم أخذها من مفهوم كالم
املصنف ً
األصحاب أو قواعدهم.
(املنت)
فص خاتم يف باطن كفه اليمنى.
لكن ُيعل َّ
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(الشرح)
فص اخلاتم يف
يقول "لكن" يعني إذا دخل بخاتم ،وكان ذلك اخلاتم فيه ذكر اهلل  فإنه ُيعل َّ
بطن كفه ،أي :مما يقابل البطن ال مما يقابل الظهر "يف باطن كفه اليمنى".
عندنا هنا مسألتان:
الفص الذي ُيكتب عليه االسم ،أو
 قوله :أنه يضعه "يف باطن كفه اليمنى" يعني يلبس اخلاتم وُيعل َّفيه االسم ُيعله من جهة البطن ،احلكمة يف ذلك ،قالوا :إن احلكمة يف ذلك ألن يده اليرسى تكون مشغولة
الفص يف داخل الكف فسيأيت احلديث عنه بعد قليل.
بالتنظيف واالستنجاء واالستجًمر ،وأما جعل ِّ
طب ًعا مشهور املذهب أن يف غري اخلالء يعني بجميع األحوال أن األفضل أن يكون اخلاتم يف اليد
اليرسى وال ي كون يف اليد اليمنى ،وقالوا :إن األحاديث إنًم صحت يف اليرسى مع جواز أن يكون يف اليمنى
وإن كان من أهل العلم كالغزايل من شدَّ د يف هذا األمر.
الفص
للفص ،فإن
والصواب :أنه جا ز لكن األفضل أن يكون التختم يف اليد اليرسى ،وأما بالنسبة
َّ
ِّ
نص عىل ذلك الفقهاء أصحاب أمحد يف باب الزكاة أن السنة واملستحب عندهم أن يكون الفص دا ًًم من
كًم َّ
جهة باطن الكف سواء يف اخلالء ،أو يف غري اخلالء.
الفص من جهة
وبنا ًء عىل ذلك :فإن ما ع َّلل به بعض أصحاب أمحد من املتأخرين كمنصور بأن جعل
ِّ
مكتوبا عليه اسم اهلل  فقط فيه نظر ،وإنًم ذلك يف كل خاتم سواء كان
باطن الكف إنًم هو فيًم إذا كان
ً
مكتوبا عليه ذكر اهلل  أو غريه.
ً
ولذلك فإننا نقول :إنه يستحب عمو ًما يف كل اخلواتم عند دخوله اخلالء أن ُيعلها يف يده اليمنى
فص اخلاتم يف باطن كفه.
وُيعل َّ
(املنت)
وحيرم بمصحف إال حلاجة.
(الشرح)
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قال "وحيرم" :أي وحيرم الدخول للخالء بمصحف" ،إال حلاجة" وهنا احلاجة يعني :خشية الرسقة أو
خشية إيذا ه من غريه ،ولكن ُيعله قدر استطاعته يف مكان حمرتم ،وهذا التحريم هو للمصحف ً
كامال أو
لبعض املصحف.
وأما إذا كانت الصحف قد ُحميت بأن ُطمست أو ُغسلت فإنه يرتفع عن تلك الصحف حكم
حمم ًال ،فنقول :ما دامت
املصحف ،وأقول هذا مل؟ ألن اآلن يوجد يف أجهزة كثري من الناس املصحف َّ
ٍ
واضحا فيكون بمثابة املمحي
حينئذ ُيوز الدخول به؛ ألنه ليس
الصفحة ليست مفتوحة عىل املصحف فإنه
ً
فيكون كذلك.
والظاهر -والعلم عند اهلل  -أن األوىل واألحوط أن ال يفتح املصحف اإللكرتووع يف داخل
حتريًم أو كراه ًة عىل أقل األحوال.
اخلالء إما
ً
(املنت)
ويستحب أن ينتعل ويقدم رجله اليرسى.
(الشرح)
استحباب االنتعال وردت فيه آثار وتعليالت ،التعليل ألجل النجاسة ،واآلثار يف حملها.
(املنت)
ً
خروجا.
دخوال واليمنى
ويقدم رجله اليرسى
ً
(الشرح)
رجله اليرسى يقدمها يف الدخول للخالء ،وخيرج اليمنى عند خروجه من اخلالء.
(املنت)
ويف غري البنيان يقدم يرساه إىل موضع جلوسه ،ويمناه عند منرصفه مع ما تقدم.
(الشرح)
يعني "ويف غري البنيان" إذا مل يكن هناك حمدودة وحماطة لقضاء احلاجة فإنه إذا أراد أن يقيض حاجته يف
موضع معني فإنه يقدم يرساه هلذا املوضع ،وليس معنى ذلك أنه ال حيرك رجله اليرسى وإنًم حيركها لكن
يقدمها للموضع الذي يريد أن يقيض حاجته إليه.
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قال "ويمناه" :أي ويقدم يمناه" ،عند منرصفه" أي :عند خروجه من موضع جلوسه" ،مع ما تقدم"،
قوله "مع ما تقدم" :أي مع ذكره السنن املتقدمة مثل األذكار التي تقدم ذكرها ،أو أن ُيكره دخوله بًم فيه
ذكر اهلل  يف املوضع الذي يريد اجللوس فيه ،وإنًم ُيعلها بجانبه.
(املنت)
ومثله محَّام ومغتسل ونحومها.
(الشرح)
ستحم فيه ،واملغتسل :هو املكان الذي ُيغتسل فيه ،فإنه تأخذ احلكم من
احلًمم :وهو املكان الذي ُي
ُّ
َّ
حيث إيراد الذكر والدخول بالرجل اليرسى والدخول بالرجل اليمنى.
قوله "ونحومها" :أي ونحومها من األماكن اخلبيثة ،وألحقوا هبًم ما ُيلحق به كاملجزرة واملزبلة ونحو
ذلك.
(املنت)

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وقميص ونحوه.
ونعل ونحوه،
ومنزل
مسجد
عكس

(الشرح)
قول املصنف "عكس" حتتمل أمرين:
خربا.
 إما أن تكون ًً
تدليال.
 وإما أن تكونً
تدليال لورود النقل يف املسجد والنعل أن النبي ♀ كان حيب التيمن يف
فأما معنى كوهنا
نعله ويف شأنه كله ،وأما املسجد فكان كًم عند أيب داوود ذكر الدخول فيه بالرجل اليمنى ،فيكون التعليل
احلًمم وهو اخلالء بعسكه فيقدم الرجل اليرسى.
وهو قياس العكس أن َّ
خربا ،فيقول :عكس املسجد ،فإن املسجد يستحب دخوله بالرجل اليمنى
وحيتمل أن يكون ً
حكًم أيً :
واخلروج منه بالرجل اليرسى" ،ومنزل" فكذلك من باب القياس" ،ونعل" أي :ولبس النعل فيلبس
بالرجل اليمنى وخيلع بالرجل اليرسى" ،ونحوه" :وهو الذي جاء يف حديث عا شة« :ويف شأنه كله».
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ٍ
"ونعل
أيضا فإن القميص يدخل يده اليمنى ،ومل يقل املصنف:
قوله" :وقميص ونحوه" كذلك ً
ٍ
وقميص ونحوه" وإنًم كرر عبارة "ونحوه"؛ ألن قوله "ونحوه" أي :ونحو النعل الذي ُيلبس بالرجل،
والثاوع "ونحوه" :أي ونحو القميص الذي ُيلبس باليد ،فاألوىل مثل احلذاء ومثل اخلف ،والثانية :مثل
العباءة وهي القباء ،ومثل غريها من املالبس التي ُجتعل عىل الكتفني.
(املنت)
سن أن يعتمد عىل رجله اليرسى ،وينصب اليمنى.
و ُي ُّ
(الشرح)
هذه سنة وردت عن النبي ♀ يف حديث ُُساقة بن مالك وغريه يف صفة اجللوس ملن أراد
أن يقيض حاجته ،وخصوصا إذا كان لقضاء الغا ط؛ ألن جاء يف بعض ألفاظ احلديث أنه يف ِ
اخلرى.
ً
سن هنا ألجل ورودها يف احلديث" ،أن يعتمد عىل رجله اليرسى" ،معنى أن
قال "ويس ُّن" :طب ًعا و ُي ُّ
يعتمد :يعني أنه ُيعل مجيع قدمه اليرسى عىل األرضُ ،يعل أطرافها وبطنها مجي ًعا عىل األرض ،قوله
الرجل يف
"وينصب اليمنى" :أي ُيعل أصابع اليمنى عىل األرض ،وُيعل باطنها مرتف ًعا
منصوبا كهيئة ِّ
ً
ً
مفرتشا حينًم ينصبها.
الرجل اليمنى يف حال اجللوس
السجود ،أو ِّ
وبناء عىل ذلك :فإن باطن القدم اليمنى ال يكون ملتص ًقا باألرض ،ومن فعل هذه الصفة فإنه يكون
ما ًال إىل اليسار ً
قليال ،وهذه هي الصفة التي ورد هبا احلديث.
(املنت)
ويغطي رأسه وال يرفعه إىل السًمء.
(الشرح)
"وال يرفعه" :أي ال يرفع رأسه إىل السًمء ،وهذه مندوبات وردت فيها بعض األخبار.
(املنت)
سن يف فضاء بعده واستتاره عن ناظر.
و ُي ُّ
(الشرح)
قوله "و ُيس ُّن يف فضاء" :أي يف مكان غري مستور؛ ألن الفضاء يقابله البنيان دا ًًم" ،بعده" :أي بعده عن

الناس ،فيشمل بعده عن الناظرين؛ لكي ال ينظروا إليه ،ويشمل بعده؛ لكي ال يؤذهيم بًم خيرج منه من ٍ
بول
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وغا ٍ
ط ،فكل هذا يدخل يف عموم البعد ،أو الغرض من البعد ،ففي الفضاء يب ُعد وإن مل يكونوا قد رأوه،
"واستتاره عن ٍ
ناظر" :أي ويستحب استتاره عن ناظر.
عندنا االستتار عن الناظر احلقيقة أنه قسًمن:
 منه ما هو واجب. ومنه ما هو مستحب.فإن كان يعلم أن أحدً ا ينظر إىل عورته فيجب عليه االستتار.
ٍ
حينئذ يستحب له االستتار بأن يبالغ لكي ال ينظر إليه أحد.
وإن كان ال يعلم أن أحدً ا ال ينظر إليه فإنه
وبذلك يرتفع االشكال الذي أورده بعض الفقهاء املتأخرين حينًم قالوا :إن املذهب أن االستتار
مستحب ،كيف وقد جاء يف احلديث أن صاحبي القربين يعذبان وما يعذبان يف كبري ،فأما أحدمها فكان ال
يسترت ،فكيف يكون التعذيب عىل املندوب؟ واملندوب ال ُحيكم عليه برتتيب العذاب والعقوبة ،وإنًم يكون
متقرر يف علم األصول؟
ذلك للواجبات كًم هو
ٌ
ُّ
وينحل بذلك االشكال ،وُيتمع كالمهم ،وأشاروا إليه
فنقول :إن االستتار نوعان وليس نو ًعا واحدً ا،
وسيأيت إن شاء اهلل.
وطلبه مكانًا ِر ْخ ًوا لبوله.

(املنت)
(الشرح)

ً
مكان لينًا بحيث ال يرتد إليه
"مكانًا ِر ْخ ًوا" أو (ر ْخ ًواِ ،ر ْخ ًوا) األمر سهل ،مثلثة ،معناه :أن يكون
الرخو.
البول ،هذا مكان معنى َّ
ٍ
بصلب.
ولصق ذكره

(املنت)
(الشرح)

الرخو ،فكل ما ليس بر ْخ ٍو فإنه يكون ُصل ًبا ،وبناء
قوله "ولصق ذكره بصلب" :الصلب هو ما يقابل َّ
عىل ذلك :فإنه يستحب له أن يفعل ذلك؛ لكي ال يرتد إليه البول.
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وأن ُي ِعدَّ أحجار االستجًمر قبل جلوسه.

(املنت)
(الشرح)

" ُي ِعدَّ " بأن ُيعلها متهيأةً؛ لكي ال ينتقل من مكانه ،فإن انتقاله من مكانه قد يؤدي إىل تلوثه.
(املنت)
و ُيكره رفع ثوبه إن بال قاعدً ا قبل ُد ِّنوه من األرض بال حاجة.
(الشرح)

هذه الكراهة ألجل مظِن َِّة تك ُّش ِ
ف العورة ،ألجل ذلك فإنه ُيكره ذلك.
دنوه من األرض" ُيكره
عندنا يف هذه الكراهة مسألة :وهو أن قول املصنف "ويكره رفع ثوبه  ...قبل ِّ
الدنو ،الرفع ُحيمل إما:
الرفع قبل
ِّ
 عىل ابتداء رفع الثوب. وإما استكًمل رفع الثوب بحيث أهنا تظهر العورة.واملراد هنا كًم بينه الربهان ابن مفلح يف املبدع :أن املراد بكراهة الرفع استكًمل الرفع ال ابتداء الرفع،
وبناء عىل ذلك :فلو رشع يف رفع ثو به قبل القيام ال يدخل يف الكراهة ،وإنًم املكروه أن يستكمل رفع الثوب
بحيث العورة قبل أن يدنو من األرض ،وهذا من باب ضبط كالم املصنف يف هذه املسألة.
ٍ
حينئذ ما مل يكن هناك من ين ُظر إليه.
"قوله بال حاجة" :إن ال من كان له حاجة ،فالكراهة ترتفع
(املنت)
فإذا قام أ ْسبله عليه قبل انتصابه.
(الشرح)

قوله "فإذا قام أ ْسبل ُه" :أي يستحب له أن ُي ْسبِل ُه" ،قبل انتصابه" :أي قبل قيامه ،وهذا األمر الذي ذكره
املصنف مثل ما ذكرته قبل ،ون َّبه عليها الربهان ابن مفلح أن هذا االستحباب الذي هنا ويف قبله "واستتار
عن الناظر" إنًم حمله إذا مل يكن هناك من ين ُظر إليه ،وأما إن كان هناك من ين ُظر إليه فإنه ُيب هنا أن ُيسبل
عليه ثوبه أو قميصه قبل انتصابه ،وُيب عليه هناك أن يسترت عن النظر ،طب ًعا ن َّبه لذلك الربهان يف املبدع.
(املنت)
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ٍ
ٍ
ومهب ٍ
ريح بال حا ل.
وقمر
شمس
واستقبال
ِّ
(الشرح)
"ومهب الريح" إذا
"واستقبال" أي عند قضاء احلاجة ُيكره استقبال الشمس والقمر ومها الن َِّّريان،
ِّ
مهب الريح إنًم كُره
كانت الريح قد ه َّبت ،وأما إذا كانت الريح ساكنة فال ُيكره استقبال مهبة الريح؛ ألن َّ
لكي ال يرتدَّ إليه النجاسة.
ومهب الريح ،وليس عا دً ا فقط آلخر مذكور ،بل
قوله "بال حا ل" :هذا عا د للثالثة ،للشمس والقمر
ِّ
يعود جلميع اجلمل الثالثة ،ولذلك عندنا قاعدة" :أن االستثناء عىل املعطوفات يعود عىل مجيعها" هذا هو
األصل ،وهذه مسألة مشهورة حتى يف كتب األصول يذكروهنا.
(املنت)
ومس فرجه بيمينه يف كل حال.
ُّ
(الشرح)
مس فرجه" ،بيمينه" :أي بيده اليمنى حلديث أيب قتادة وغريه" ،يف كل
"ومس فرجه" :أي و ُيكره ُّ
حال"  :أي سواء كان يبول ،أو كان بعد انقضاء البول حال االستجًمر ،أو يف غري حال البول واالستجًمر،
مس الفرج باليمني لعموم احلديث.
فمطل ًقا يف أي حال ُيكره ُّ
(املنت)
مس ٍ
مسه.
وكذا ُّ
فرج أبيح له ُّ
(الشرح)
مس املرأة لفرج طفل دون السابعة ألجل تنظيفه باليمني فإنه مكروه وليس
أي بيمينه ُيكره كذلك مثل ِّ
حمر ًما.
(املنت)
واستجًمره واستنجاؤه هبا لغري ُضورة أو حاجة.
(الشرح)
قوله "واستجًمره"  :أي واستجًمر الشخص بيده اليمنى ،واستنجاؤه كذلك أي باليد اليمنى" ،هبا":
أي باليد اليمنى" ،لغري ُضورة أو حاجة"ُ :ضورة مثل أن ال تكون عنده يد يرسى بأن يكون مقطوع اليد
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اليرسى فليس له إال هذه" ،أو حاجة" :مثل ما سيأيت بعد قليل يف احلجر الصغري وغريه ،أو ألن يكون مرض
بيده أو جرح أو نحو ذلك ،أو أن يكون بعض الناس لعيب يف يده يمنعه من هذا الترصف.
(املنت)
فإن كان استجًمره من غا ط أخذ احلجر بيساره فمسح به.
(الشرح)
صورا يف كيفية االستجًمر بيده اليمنى أو اليرسى ،يقولً :
أوال إن كان االستجًمر
بدأ يذكر املصنف هنا
ً
من غا ط فإنه يأخذ احلجر بيساره فيمسح به املحل ،وهذا ال اشكال فيه ،وال حيتاج الستخدامه احلجر يف
غالب الناس ،ال حيتاج الستخدام يده اليمنى يف احلجر ،وإنًم اإلشكال كله يف االستنجاء باحلجارة.
وهذه املسألة كان يوردها بعض الفقهاء وسيتكلم عنها املصنف حتى إن بعضهم جعلها من باب
متعم ًًم
شخصا
اإللغاز ،فقد ذكروا عن بعض الشافعية وأظنه أبو عيل بن أيب هريرة أنه دخل بلد ًة فوجد
ً
ِّ
ٍ
قاس ،فأراد هذا
عيل بجواب
منتص ًبا للناس يعلمهم أحكام الفقه ،قال :فأردت أن أسأله أو أناقشه فر َّد َّ
الفقيه الشافعي أن يبني هلذا الرجل مقدار علمه ،فقال :إن أسألك عن االستجًمر باحلجر الصغري كيف
يفعل؟
مس قبله بيمينه وقع يف املحذور،
قال :فًم استطاع أن ُييب؛ ألن احلجر الصغري كًم سيأيت بعد قليل إن َّ
وإن مسك احلجر الصغري بيمينه وقع يف املحذور ،فبأهيًم ُيقدَّ م؟ فهذه من املسا ل التي يوردها الفقهاء،
وذكرت لكم أن بعض الشافعية أظنه ابن أيب هريرة وهو من كبار الشافعية من أصحاب الوجوه امتحن هبا
بعض الذين أراد أن يغلبهم.
بدأ املصنف ً
أوال يف حالة إذا كان احلجر كبري ،نعم قرأهتا.
(املنت)

وإن كان من ٍ
بول أمسك ذكره بشًمله ومسحه عىل احلجر.
(الشرح)
هنا يقول املصنف :إن من أراد باحلجارة فله حالتان :طب ًعا للبول ،وهو القبل فله حالتان:
كبريا وهو الذي بدأ به وقرأهتا قبل قليل.
 -إما أن يكون احلجر ً
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 وإن كان من بول أمسك ذكره بشًمله ومسح عىل احلجر :أي احلجر الكبري؛ بحيث أن يكون احلجرٍ
حينئذ يكون ثابتًا ،احلجر الكبري معناه أنه ثابت عىل األرض بنفسه فإنه
باق ًيا عىل األرض أو نحو ذلك فإنه
ترابا وغريه ،وال حرج فيه ،الصعوبة كلها يف احلجر
يمسح عليه مع بقا ه ،أو يمسح به عىل الرتاب إن كان ً
الصغري الذي امتحن به بعض الفقهاء اآلخرين هبذه املسألة.
(املنت)
صغريا.
فإن كان احلجر
ً
(الشرح)
"صغريا" يعني ال يمكن أن يثبت عىل األرض بنفسه.
ً
(املنت)
أمسكه بني عقبيه أو بني إهبامي قدميه.
(الشرح)
إهباما فيجعل
الرجل اإلصبع الكبري ُيسمى ً
قال :احلالة األوىل :أن ُيمسكه بني عقبيه أو إهبامي قدميهِّ ،
احلجر الصغري بني اإلهبامني؛ بحيث أن يمسكه برجليه الثنتني م ًعا ،أو ُيعله بني العقبني ،العقب :هو آخر
جالسا عىل األرض عىل هيئة
الرجل ،ثم ُيعل احلجر الصغري بينهًم ،ثم يستجمر يف هذه احلالة؛ ألنه يكون
ً
ِّ
املتحفز لقضاء احلاجة ،ففي هذه احلالة يمسح عليه ،قال" :إن أمكنه"؛ ألنه ليس كل الناس يمكنه ذلك،
فاملتني ال يمكنه ذلك ،كبري السن الذي عنده ألم يف ُركبه ال يستطيع ذلك ،وإنًم هي لبعض الناس دون
بعضهم الذين يقدرون عىل ذلك ،هذه احلالة األوىل التي دل عليها.
(املنت)
وإال أمسك احلجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه.
(الشرح)
قال :احلالة الثانية :أن ُيمسك احلجر بيمينه ويمسح بيساره الذكر عليه؛ بحيث أن حتريكه ليده اليرسى
ال ليده اليمنى ،وهبذه احلال يكون قد خفف االستنجاء باليمني ،وإنًم يكون ممسكًا بيده اليمني احلجر.
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إ ًذا قوله "ومسح بيساره" بحيث أنه حيرك بيده اليرسى ،وال حيرك احلجر بيده اليمنى لكي خيففها ،وهنا
قالوا :إن االستنجاء ظاهر احلديث النهي املقيد هبا حلديث أيب قتادة ،وأما مس الذكر فباليمنى فألنه مكرو ٌه
عاما ،فاخلاص مقد ٌم عىل العام يف هذه املسألة.
يف غريها فكان ًّ
(املنت)
وإن استطاب هبا أجزأه.
(الشرح)
قوله "وإن استطاب" :أي استجمر أو استنجى؛ ألن االستطابة تشمل االثنني" ،هبا" :أي باليمني بال
حاجة ،أو بحاجة ،كالمها واحد" ،أجزأه" ُيز ه ألهنا ليست متعلقة بذات الفعل.
(املنت)
وتُباح املعونة هبا يف املاء.
(الشرح)
يصب من املاء بيده اليمنى؛ بحيث يكون يده اليمنى
"وتباح املعونة هبا" أي باليد اليمنى" ،يف املاء" بأن
َّ
فيها اإلناء ،ويستنجي بيده اليرسى ،ودا ًًم املعاون ال يأخذ حكم الشخص الذي يقوم باليشء نفسه ال يف
بعضه وال يف كله ،أما بعضه فمثل هذا املثال ،وأما كله فمثل تغسيل امليت ،فإن الذي ُيُّشع له الوضوء أو
مست بُّشته بُّشة امليت أو بارش غسله وإن مل متس البُّش بخرقة ،وأم
االغتسال من باب الندب إنًم هو من َّ
املعاون فال يلزمه الوضوء فيها.
شق وُس ٍ
ب ولو فم بالوعة.
و ُيكره بوله يف ٍّ

(املنت)
(الشرح)

الشق واضح :كل ما كان يف األرض مشقو ًقا" ،وُس ٍ
ب"
شق" ُّ
"و ُيكره بوله" أي بول الشخص" ،يف ٍّ
كالضب ،واجلربوع ،والفأر ،واحلية،
الرسب :هو بيوت اهلوام والدوام سواء كانت مأكولة أو غري مأكولة
ِّ
َّ
والعقرب ألسباب كثرية ع َّللوا هبا هناك.
قال "ولو فم بالوعة" :قول املصنف هنا "ولو" إنًم هي من باب التأكيد ،فمن باب التأكيد هلذه الصورة
املعينة لكي ال ُيظن أهنا خارجة منها؛ ألنه قد يظن أن فم البالوعة إنًم ُجعل لقضاء احلاجة فنقول :إن العموم
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ُّ
يدل عىل النهي ،وهذا التعبري ب ـ"ولو" هو من باب التأكيد ال من باب اإلشارة خلالف يف املسألة ،وقد جزم
والشق ،ولذلك ذكر مجاعة
الرسب
ِّ
هبذا صاحب الغايةَّ ،
وعرب "وفم بالوعة" فجعل فم البالوعة خمتلف عن َّ
من أصحاب أمحد أنه ال فرق بني بالوعة وسا ر الشقوق.
وماء راكد ،وقليل ٍ
جار.

(املنت)
(الشرح)

قال :و ُيكره البول يف املاء الراكد ،طب ًعا للحديث واضح جدًّ ا ،ولكن اإلشكال هنا أن املصنف أطلق
ومل يفرق بني املاء الراكد القليل وبني املاء الراكد الكثري ،فأما املاء الراكد الكثري فال شك أنه مكروه ما مل
مستبحرا كًم سيأيت إن شاء اهلل.
يكن
ً
وأما املاء الراكد القليل فإن بول الشخص فيه إذا كان دون القلتني فإنه يسلبه الطهورية وهذا تنجيس
للًمء عىل غريه وإفساد له ،وهذا يقتيض عىل قواعد املذهب أنه حمرم؛ ألنه إفساد للًمء عىل غريه ،هذا واحد.
كذلك قول املصنف "وقليل ٍ
أيضا مشكل كمشلة املسألة األوىل ،ووجه اإلشكال :أن هنا
جار" وهذا ً
جعل الكراهة خاصة بالقليل الذي يكون دون القلتني ،ومفهومه :أن الكثري الذي يزيد عن القلتني إذا كان
جار ًيا ال ُيكره ،بينًم يف املاء الراكد أطلق فلم يفرق بني القليل وبني الكثري.
وحاول بعض الفقهاء أن ُيمع بأكثر من طريق ،فمنهم من قال :إن املراد بالقليل اجلاري هنا هو القليل
الذي ُيستقذر وقوع ا لبول فيه ،ولو كان أكثر من القلتني ،فلم ُيعل العبارة متعلقة بالتنجيس ،وعىل العموم
فالذي مشى عليه أكثر املتأخرين أن املاء الراكد واجلاري ما مل يكونا مستبحرين فإنه ُيكره البول فيه ً
قليال
مكروها ،قالوا :ألن
كثريا ،وقالوا :إن القليل وإن كان يسلبه الطهورية بحيث أنه يتنجس به فإنه يبقى
ً
كان أو ً
املاء غري متمول ،ليس ً
ماال ،فلم يكن قد أفسد املاء؛ ألن النبي ♀ بني أن الناس رشكاء فيه فال
ُيتمول إال بعض احليازة ،يعني عىل العموم :هذا هو الذي وجهه به منصور يف أكثر من موضع.
(املنت)
ويف إناء بال حاجة.
(الشرح)
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التبول يف اإلناء بال حاجة مكروه وقد يستقذره من سيُّشب فيه بعد ذلك إال حلاجة كًم فعل النبي
♀.
ٍ
السقم.
ونار ألنه يورث ُّ

(املنت)
(الشرح)

هذا تعليل املصنف ،وقد ذكر يف املقدمة أنه ً
قليال ما يورد التعليل وإنًم يكون لغرض.
(املنت)
ورماد.
(الشرح)

أيضا من عادة العرب أهنم يكرهون
"ورماد" :يعني النار إذا ُأطفئت يبقى الرماد فيكره البول فيه ،وهذا ً
السقم ال يأيت عن صحته لكن قد يكون التعليل أقوى أنه من
يف النار والرماد ،وقد ذكر املصنف أنه يورث َّ
قديًم وحدي ًثا أهنم يكرهون ذلك.
عادة العرب ً
(املنت)
وموضع ُصلب.
(الشرح)
"وموضع ُصلب" فإنه ُيكره ،لكن لو فعله فقد تقدم أنه ُيلصق ذكره لكي ال يرتدَّ إليه بوله.
قري أو مب َّل ٍ
ط.
ويف ُم
ستحم غري ُم َّ ٍ ُ
ٍّ

(املنت)

(الشرح)
ٍ
يستحم به إذا كان غري ُم َّ ٍ
ترابا ونحو ذلك
مستحم" املكان الذي
"ويف
ُّ
ٍّ
قري أو ًمب َّلط بأن كان طينًا أو كان ً
يستحم يف هذا
فإن تبوله فيه سيجعل البول باق ًيا وربًم أصابت النجاسة ،أصابته هو أو أصابت غريه ممن
ُّ
املكان ،وإن مل تكن إصابة نجاسة فقد تكون سب ًبا للوسواس ،ولذلك ع َّللوا يف احلديث السابق« :فإن عامة
الوسواس منه» كًم جاء يف األثر.
(املنت)
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قري أو املبلط ثم أرسل عليه املاء قبل اغتساله فيه فال بأس.
فإن بال يف امل ُ َّ
(الشرح)
متس النجاسة بدنه ،وهذا مثل املبلط اآلن ،احلًممات ،دورات املياه
هذا فال بأس قبل االغتسال لكي ال َّ
اآلن عندنا ،أو أحواض االغتسال.
(املنت)
يتوضأ أو يستنجي عىل موضع بوله.
و ُيكره أن َّ
(الشرح)
شخصا قد تبول يف مكان ثم أراد أن يستنجي باملاء ،فيقولون :إنه ُيكره له ذلك ،ملاذا؟ ألن
يعني لو أن
ً
توضأ يف
املاء املتقطر من االستنجاء قد يصيب النجاسة فتنتُّش النجاسة فتصيب قدمه أو ثوبه ،وكذلك إذا َّ
تبول فيه قد يؤدي ذلك إىل وصول النجاسة له أو قد تصيبه بوسواس كًم ذكر العلًمء،
نفس املكان الذي َّ
فالعلة هنا إنًم هي خشية النجاسة ،ومعرفة هذه العلة مهمة لذلك استثنى العلًمء صورة وهو إذا كان
خمص ًصا لذلك ،بأن يكون مفكه مثل جمرى ُيري فيه البول ،وُيري فيه املاء م ًعا ،فإنه يف هذه احلال
املوضع َّ
استثناه الفقهاء ألن العلة تكون قد ارتفعت.
(املنت)

ٍ
أرض متنجسة من غريه ليس يلزم أن تكون من بوله وإنًم من غريه لئال يتنجس ،هذه العلة ،وقلنا:
أو
ً
متخذا ألجل ذلك كمجاري غسيل وغريه ،فإنه ترتفع الكراهة.
إذا ارتفعت هذه العلة بأن يكون املكان
(املنت)

ٍ
فضاء باستنجاء أو استجًمر.
و ُيكره استقبال القبلة يف

(الشرح)
مر معنا أن استقبال القبلة واستدبارها حمرم يف البول ،وأما هنا فاستقبال القبلة إنًم هو يف االستنجاء
َّ
دون البول وإنًم بعد قضا ه احلاجة ،وهذا ملحق؛ ألهنم قالوا من التابع ،والتابع تابع.
عربوا بأنه ُيكره
هنا املصنف هو صاحب املنتهى وصاحب الغاية تب ًعا لصاحب التنقيح ،كلهم َّ
االستقبال فقط ،ومل يذكروا االستدبار ،ولذلك ذكر مجاعة من أصحاب أمحد ومنهم منصور أن ظاهر
كالمهم هؤالء وغريهم أنه ال ُيكره االستدبار باالستنجاء أو االستجًمر ،وإنًم ُيكره االستقبال.
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واحلقيقة :أن ظاهر كالمهم هنا خمالف للتعليل ،فإن ظاهر التعليل هو اإلحلاق بالبول والغا ط ،والبول
والغا ط ُيمنع من االستقبال أو االستدبار ،والظاهر :أن النظر للعلة أنسب ،وإن كان ظاهر كالمهم وقد
ذكرت قبل هذا الدرس أن دا ًًم الظاهر يكون أضعف ،الظاهر دا ًًم يكون ليس بقوة الرصيح ،فدا ًًم يكون
داللته أضعف.
(املنت)
وكالمه يف اخلالء ولو سال ًما أو رد سالم.
(الشرح)
ذكرا أو غري ذكر بالعربية أو بغريها مفهو ًما أو غري مفهوم" ،يف
قوله "وكالمه"ُّ :
أي كال ٍم كان سواء كان ً
اخلالء" :أي املكان الذي يقيض فيه حاجته ،قوله "ولو سال ًما أو رد سالم" :ولو كان الكالم بالسالم وهو
مندوب ،أو رد السالم إذ رد السالم يكون واج ًبا عىل األعيان.
ٌ
نص يف رواية عنه
وأشار املصنف  تعاىل بـ ـ"لو" هنا للخالف يف املذهب ،وذلك أن أمحد َّ
نص أمحد الذي جزم به بعض أصحاب أمحد قالوا :بال خالف يف
وحكاها يف الرعاية عدم الكراهة ،بخالف ِّ
املذهب أنه مكروه ،وإنًم حكى ع دم الكراهة فقط إنًم هو ابن محدان يف الرعاية ،وقد ذكر ابن مفلح أن قول
نص أمحد والقول املجزوم به قبل أمحد؛ ألهنم قالوا بال خالف يف املذهب أنه ُيكره
ابن محدان سهو منه؛ ألن َّ
رد السالم ملن كان يف اخلالء.
ولذلك من فا دة معرفة أن املسألة رواية واحدة يف مذهب أمحد أن كل ما خالف هذه الرواية مما يأيت به
املتأخرون فإهنا تكون خط ًأ ،وهذا ُيسمى نفي اخلالف ،ونفي اخلالف له أسباب منها:
 عدم وجود القول. أو خمالفته للقواعد.(املنت)
وُيب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل.
(الشرح)
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"وُيب" :أي الكالم" ،لتحذير معصوم عن هلكة" :أي عن هالك" ،كأعمى" :هذه أمثلة للمعصوم،
األعمى ،والغافل الذي ال ينتبه هللكة كالنار ،أو احلفرة ،أو العقرب ،أو غري ذلك.
(املنت)
و ُيكره السالم عليه.
(الشرح)
مكروها فإن
ُيكره السالم عىل املتخيل الذي يقيض حاجته؛ ألن وسا ل اليشء تأخذ حكمه فلًم كان رده
ً
ابتدا ه بالسالم مكروه.
(املنت)
فإن عطس أو سمع أذانًا محد اهلل وأجاب بقلبه ،وذكر اهلل فيه ال بقلبه.
(الشرح)
يقول الشيخ" :فإن عطس" :أي من يف اخلالء" ،أو سمع أذانًا" :خارجه" ،محد اهلل" للعطاس،
"وأجاب" األذان بقلبهُ ،ييب األذان بأن يردد مثل كالمه بقلبه ،فقوله "بقلبه" :يعود لسًمع األذان ومحد اهلل
.
عندنا هنا مسألة  :وهو أن الذكر العلًمء يقولون :قد يكون بالقلب ،وقد يكون باللسان ،اللسان واضح،
وتكلمنا عنه يف أول الدرس أنه أقله عىل مشهور املذهب :أن ُيسمع نفسه ،وقيل :أن حيرك لسانه وشفتيه،
لكن ذكر القلب ما معناه؟
فصلوا ملعنى ذكر القلب ،قالوا :ومعنى ذكر القلب :هو التفكر يف األلفاظ ،بمعنى أنه
أغلب الفقهاء مل ُي ِّ
يتفكر بحمد اهلل  فيحمد اهلل  بقلبه بأن يتفكر ملعنى احلمد ،وأنه حامد هلل  من حيث
املعنى ال بذات اللفظ ،ولذلك أفضل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان ،فيذكر اهلل  بلفظه ،ويكون
مستشعرا للمعنى ،فاستشعار املعنى هذا هو ذكر القلب ال أنه يتكلم إذا الكالم ال يكون إال بحرف
قلبه
ً
وصوت بإمجاع ،حكاه أبو اخلطاب والنووي وغريه ،إ ًذا هذا ما يتعلق بالذكر بالقلب ومعناه ،وهي من
املسا ل املهمة.
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قوله "وذكره اهلل فيه" :هذه معطوفة عىل السالم ،أي :و ُيكره ذكر اهلل يف اخلالء" ،فيه" أي يف اخلالء ،إ ًذا
و ُيكره ذكر اهلل يف اخلالء ،قال" :ال بقلبه" :فإن الذكر بالقلب مُّشوع يف كل وقت بأن يستشعر تسبيح اهلل،
وتنزهيه ،وهكذا تكبريه ،وهكذا.
(املنت)
وحترم القراءة فيه وهو عىل حاجته.
(الشرح)
"وحترم القراءة" أي للقرآن" ،فيه" :أي يف اخلالء" ،وهو عىل حاجته" :تعبري املصنف "وهو عىل حاجته"
كثريا،
احلقيقة أنه أتى هبا من توجيه ابن مفلح كذلك ،واملصنف ينقل من الفروع ،ويستفيد من توجيهاته ً
وهذا من توجيهات ابن مفلح ،فقد قال :ويتوجه أنه حيرم وهو عىل قضاء حاجته ،مفهوم ذلك :قراءة القرآن
إذا كان عىل غري حاجته ،بأن يكون قد انقىض من قضاء حاجته ،وانتقل ليستجمر أو ليستنجي ،أو قبل ذلك
كبريا ومل يتهيأ بعد لقضاء حاجته ،فعىل من مشى عليه ابن مفلح ونرصه املصنف :أن
بأن يكون بيت اخلالء ً
حمرما.
هذا يكون
ً
مكروها وال يكون ً
وخيالف ذلك الرواية الثانية :أنه قراءة القرآن حمرمة مطل ًقا ،وهذا الذي جزم به صاحب النظم الذي هو
ابن عبد القوي يف نظمه املقنع وكأن الشيخ منصور قدَّ مه يف رشحه عىل املنتهى ،فإنه قدَّ م حتريم قراءة القرآن
يف اخلالء مطل ًقا ،سوا ًء كان يقيض حاجته أو ليس قاض ًيا هلا ،وهذا هو األظهر؛ يعني من باب تعظيم كتاب
اهلل .
احلًمم ونحوه بدعة منكرة ،نعم جاء عن بعض السلف
وقد ذكر أبو الربكات أن قراءة القرآن يف َّ
خصوصا أننا من ًعا من الدخول باملصحف،
املستحم لكن األوىل تعظيم هذا الكتاب العظيم،
التساهل يف
ً
ِّ
فالقراءة شبيه به ،وهذا الذي قلته قدمه منصور.
(املنت)
مرض عند األطباء ،وكشف عورة بال حاجة.
ول ُ
بسه فوق حاجته وهو ٌّ
(الشرح)
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ُ
ولبث الشخص بعد قضاء احلاجة فوق حاجته" ،فوق احلاجة" :املراد هبا
قوله "ولب ُثه فوق حاجته" :أي
يسريا بحيث ُيزم
يسريا كًم سيأيت يف كالم املوفق :واملكث
انقطاع البول وانقطاع الغا ط ،واملكث
ً
ً
باالنقطاع ،املكث اليسري القليل ،وسيأتينا كالم املوفق بإذن اهلل .
مرض عند األطباء" :أي طول املكث بعد قضاء احلاجة ،ذكروا -ال أعلم عن صحته -أنه
قوله "وهو ٌّ
أيضا.
يكون سب ًبا يف البواسري ويف غريها من األشياء التي قد تكون سب ًبا للبكرتيا وغريها ،والفطريات ً
قوله "وكشف عورة بال حاجة" :أنا سأقف مع هذه اجلملة ،فإن قول املصنف "وكشف عورة بال
حاجة" :حتتمل احتًملني:
مرض عند األطباء" وبنا ًء عىل
 االحتًمل األول :أن يكون قوله "وكشف عورة" معطو ًفا عىل قوله "وهو ٌّذلك :فيكون معطو ًفا عىل التعليل ،فيكون اللبث فوق احلاجة ُمع َّلل بعلتني :الرضر وبالنهي عن كشف
ٍ
وحينئذ يكون قد سكت املصنف عن حكم كشف
العورة بال حاجة ،فهي علة مركبة من جمموع األمرين،
العورة بال حاجة ،مل يتكلم عنها ،وسأذكر حكمها بعد قليل.
رصح به
وهذا وهو جعل كشف العورة بال حاجة علة للنهي وحتريم اللبث فوق احلاجة هذا هو الذي َّ
ابن مفلح يف الفروع ويف النكت عىل املحرر.
 االحتًمل الثاوع :أن يكون قول املصنف :وكشف عورة بال حاجة أن يكون معطو ًفا عىل لبثه ،فيكونٍ
فحينئذ يكون إلثبات حكم جديد ،وهذا هو
املعنى :وحيرم لبثه فوق حاجته ،وحيرم كشف عورة بال حاجة،
الذي جزم به مرعي يف الغاية ،فإن مرعي يف الغاية جزم بأنه يكون حمر ًما ،أي :كشف العورة بال حاجة.
وعىل العموم :فإن صاحب التصحيح قال :هل املسألتان يعني اللبث فوق حاجة وكشف العورة
أحدمها فرع الثانية أم ال؟
ُ
اللبث فرع الثانية؟ فإن قلنا بالتحريم هنا قلنا بالتحريم ،وإن قلنا بالكراهة هنا أم ال؟
يعني هل
قال :إن ظاهر كالم مجاعة من أصحاب أمحد أن املسألتني واحدة ،فتكون إحدامها فرع للثانية ،وعىل
ذلك فيكون التحريم يف الثنتني ،قالوا :ولكن من أصحاب أمحد كابن متيم وابن محدان وابن عبيدان َّفرقوا
بني املسألتني فحكوا يف إحدامها الكراهة ،ويف الثانية التحريم.
(املنت)
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وبوله وتغوطه يف طريق مسلوك.
(الشرح)
ألجل احلديث يف النهي عنه ،وأما الطريق املهجور غري املسلوك ترتفع؛ ألنه ليس منتف ًعا به.
وتغو ُطه يف ٍ
ماء ال البحر.
ُّ

(املنت)
(الشرح)

قوله "وتغوطه يف ٍ
ماء" :أي قضاء احلاجة بالغا ط يف املاء سواء كان املاء ً
ثريا راكدً ا أو جار ًيا
ُّ
قليال أو ك ً
كثريا فوق
فإنه منهي عنه هني حتريم؛ ألنه يفسده أكثر من فساد البول ،فإن البول قد خيتلط باملاء إذا كان ً
ستبحرا فإنه قد ُيطهر
القلتني عند من يرى أنه ال يتنجس ،ومن يرى التنجس وهو يقدمه املصنف ما مل يكن ُم
ً
باملكاثرة ،وأما التغوط فإنه ممنوع منه مطل ًقا يف املاء إال البحر؛ ألن العادة التي كانت يف عهد النبي
يتغوطون فيه.
♀ تكون خمصصة ،والعادة أن الناس أهل البحر َّ
وال ما ُأعدَّ لذلك.

(املنت)
(الشرح)

"وال ما ُأعدَّ لذلك" يعني ُأعدَّ للتغوط مما يكون ما ًء.

(املنت)
كاملجاري يف املطاهر.
(الشرح)
"كاملجاري يف املطاهر"  :مثل أن يكون هناك جمرى يعني يكون شعبة من هنر صغري موجودة يف البلدان
التي فيها أ ْهنُر كدمشق والعراقُ ،يعلون بعض الشعب هذه لقضاء احلاجة بحيث أن الشخص يقيض حاجته
بجانبه وتكون يف بيوت خالء ثم تذهب مع هذا املجرى ثم ختتلط يف املجرى الكبري مع النهر الكبري،
ُيعلون بعض املجاري لألهنُر لقضاء احلاجة.
(املنت)

ٍ
كروث وعظ ٍم.
وتغوطه عىل ما ُهني عن االستجًمر به
وحيرم بو ُله ُّ
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(الشرح)
يقول املصنف :ما ُهني عن االستجًمر به وسيأيت تفصيله كالروث والعظم حيرم االستجًمر به وحيرم
والتغوط كذلك.
البول عليه ،فًم دام االستجًمر به مبارشة النجاسة منهي عنه فالبول عليه
ُّ
وعىل ما يتصل بحيوان كذنبِه ويده ورجله.

(املنت)
(الشرح)

سواء أن كان مما يمكن أن ينفصل يف حياته أو ال ينفصل فاحلكم سواء.
(املنت)
ويد املستجمر.
(الشرح)
وال يستجمر بيده كذلك ألنه بعض منه.
(املنت)
وعىل ما له حرمة كمطعوم.
(الشرح)
"كمطعوم" :أي مطعوم إما آلدمي أو لغري اآلدميني كالبها م.
(املنت)
وعىل قبور املسلمني وبينها.
(الشرح)
"وعىل قبور املسلمني وبينها" فإنه منهي عنها ألن إيذاء امليت كإيذاء احلي ،ويأيت يف آخر اجلنا ز أي
تفصيل هذه املسألة.
(املنت)
وعىل علف دابة وغريها.
(الشرح)
ألنه منهي عن االستجًمر هبا فكذلك البول عليها والتغوط إال أن تكون تُركت ،مثل أن ُُيعل بعض
ٍ
التغوط به.
التبن الذي تأكله بعض البها م ،ألنه قد ُُيعل بعض التبن حلاجة معينة فإنه حينئذ ُيوز ُّ
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(املنت)
ٍّ
وظل نافع.
(الشرح)
"وظل نافع" ينتفعون به الناس سواء كان َّ
ٍّ
ظل جدار أو شجرة أو غريها.
(املنت)
متشم ٌس زمن الشتاء.
ومثله
َّ
(الشرح)
ويتجمعون
"متشمس زمن الشتاء" :نحن نسميه مُّشا ك ،ففي الشتاء وقت رشوق الشتاء يأيت الناس
َّ
ِ
فيه ،وخاصة يف القرى ،فالتبول فيه والتغوط ٍ
الالعنني»
مؤذ للناس ،والنبي ♀ قال« :اتقوا
ِ
ِ
الالعنني» أن هذه األفعال سبب للعنة
الالعنِني» ،فعىل اللفظ األول« :اتقوا
وبعض الرواة ينطقها« :اتقوا
ِ
الالعنِني» أي الذين يلعنون الناس الذين يفعلون هذا الفعل هبم.
اهلل« ،واتقوا
(املنت)
ومتحدَّ ث الناس.
(الشرح)
أي املكان الذي يتحدثون فيه ،فيجتمعون فيه ليتحدثوا .
(املنت)
وحتت شجرة عليها ثمرة مقصودة.
(الشرح)
"وحتت شجرة" إن كان هلا ظل فقد سبق ،وإن مل يكن هلا ظل ُيلس فيه الناس لكن هلا ثمرة مقصودة،
يعني تُقصد بالقطف فإنه ُينهى عنه ألنه قد تقع عىل األرض فيفسدها عىل صاحبها إن كان فيها نجاسة،
تلوث بالنجاسة إذا كان يف حوض الشجرة أو النخلة نجاسة.
وربًم الذي أراد الثمرة ربًم َّ
هنا قول املصنف "ثمرة مقصودة" :أطلق املصنف الثمرة املقصودة يف كل وقت ،وقد ق َّيد غريه من أهل
العلم وهو الربهان يف املبدع قيد هذه املسألة بأن تكون الشجرة مثمرة أو قريبة اإلثًمر ،فقيده بذلك ،فالبد
أن تكون مثمرة اآلن أو قريبة اإلثًمر ،وأما غري ذلك فال.
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وم ِ
ورد ماء.
"وم ِ
ورد ماء" :أي املكان الذي يرد منه املاء.

(املنت)
(الشرح)
(املنت)

واستقبال القبلة واستدبارها يف فضاء ال بنيان.
(الشرح)
االستقبال واالستدبار حرام يف الفضاء ،وأما البنيان فيجوز؛ ألن النبي ♀ فعله ،والنبي ال
مكروها.
يفعل
ً
(املنت)
ويكفي انحرافه وحا ل ولو كمؤخرة ر ْح ٍل.
(الشرح)
يقول" :ويكفي انحرافه" عا د لتحريم استقبال القبلة واستدبارها يف الفضاء ،فيكفي انحرافه ،انحرافه
غربوا » ،فلو
رشقوا أو ِّ
عن ماذا؟ قالوا :عن جهة القبلة ،وهذا معنى قول النبي ♀« :ولكن ِّ
يسريا كفاه كًم جاء يف حديث أيب أيوب ،وانحرافه يف البنيان يكون فيه حتقيق األوىل.
انحرف عنها انحرا ًفا ً
مكروها يف البنيان ،واالنحراف يف احلالتني يف
إ ًذا استقبال القبلة حمرم يف الفضاء وخالف األوىل وليس
ً
األول واجب ،ويف الثاوع :فعل األوىل يكون باالنحراف عن جهة القبلة ،وال يلزم االنحراف الكيل.
جدارا أو حا ًال ف ُيلحق بالبنيان،
قوله "وحا ل" :بدأ يتكلم املصنف عن الذي يتحقق به كون اليشء
ً
حيصل به كون الشخص يف بنيان يكفي ولو كان
قوله "وحا ل ولو كمؤخرة ر ْح ٍل" يعني إن احلا ل الذي ُ
ً
متغو ًطا يف
كمؤخرة الرحل ،فلو هنا نقول :إهنا للتقليل ،وهي لبيان حد الذي يكون به املرء ليس
متبوال وال ِّ
فضاء ،هذا هو املقصود ،إ ًذا فقوله" :وحا ل" رجع لقضية ما يتحقق به البنيان.
طب ًعا قوله "كمؤخرة الرحل" :بعض الناس ُيشدِّ ُد اخلاء ،وبعضهم يقول :إن اخلاء تشديدها حلن ،نقل
ذلك ابن جايد ،ولكن هكذا موجودة يف كتب الفقه ونطقهم هلا.
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ومؤخرة الرحل :هي اخلشبة التي تكون يف آخر إشداد الذي يستند إليها الراكب ،وسيأيت إن شاء اهلل
القيد يف ضبط مؤخرة الرحل كم طوهلا بعد قليل إن شاء اهلل.
(املنت)
ويكفي االستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه.
(الشرح)
يقول :ومن صور من يكون به االستتار بحيث ال يكون يف الفضاء فرتتفع كراهة االستقبال :االستتار
بدابة ،وجدار ،وجبل ونحوها ،فكل هذه ممكنة وتكون بمثابة احلا ل.
(املنت)
وإرخاء ذيله.
(الشرح)
قال "وإرخاء ذيله" يكفي كذلك ،يتحقق به السرت.
(املنت)
ربه منها كًم لو كان يف بيت.
وال ُيعترب ُق ُ
(الشرح)
قوله "وال ُيعترب قربه منها" :أي من احلا ل الذي جعله وهو يف الفضاء" ،كًم لو كان يف البيت" :أي لو
يقرب من اجلدار لكي يقيض حاجته ،وإنًم يف أي موضع ما دام قد استرت به،
كان يف البيت ال يستحب له أن ُ
هذا هو املشهور الذي مشى عليه املصنف.
(املنت)
وإال كسرتة صالة.
(الشرح)
قوله "وإال كسرتة صالة" :هذا ذكر للوجه الثاوع ،فإن الوجه الثاوع للمذهب أن من جعل حا ًال يف
الفضاء فيلزمه أن يدنو منه ،وهذا معنى قوله "وإال" ،أي :وإن قيلُ :يعترب ويلزم قربه من احلا ل ،فيكون
معنى قوله "وإال" أي :وإن مل نقل ال يعترب قربه من احلا ل ،وإن مل نقل بذلك فإننا نقول :إ ًذا بأنه ُيعترب قربه
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"ويتوجه" ،وذكر يف اإلنصاف أن ابن
منه ،وهذا القول الثاوع أو الوجه الثاوع هو توجيه البن مفلح ،قال:
َّ
مفلح مع توجيهه له مال إليه قال :وهو توجيه ابن مفلح ومال إليه.
ونص أمحد واحلديث كذلك
قوله "كسرتة صالة" :بمعنى أنه يقرب منها كًم يقرب من سرتة الصالةَّ ،
ورد بأن سرتة الصالة تكون بمسافة ثالثة أذرع ،قريب من مرت ونصف؛ ألن الذراع تقري ًبا ستة وأربعون أو
ثًمنية وأربعون سنتي ،قريب من النصف مرت.
(املنت)
بحيث تسرت أسافله.
(الشرح)
قوله "بحيث تسرت أسافله" :هذه عا دة إىل قوله" :ولو كمؤخر رحل ،ويكفي االستتار بدابة وجدار"،
فهذه تبني املقدار الذي يتحصل به االستتار باحلا ل ،فيقول :إن االستتار باحلا ل البد أن يكون مقداره
بحيث يسرت األسافل ،أسافل الشخص إذا كان قد جلس لقضاء احلاجة ،فغال ًبا غال ًبا ما تكون بمقدار ذراع،
الذرا ع هو الذي يسرت األسافل ألغلب الناس ،ولذلك قدرها بعض الفقهاء من باب التقريب بالذراع ،وإال
فإن ضابط األقلية هو هذا :أن تكون مؤخرة الرحل وما يف مقدارها أن تكون بمقدار ما يسرت أسافل
الشخص ،وواضح معنى األسافل ،وهو اجلزء السفيل من جسده.
بعض املتأخرين ذكر نكتة ،قال :إن قول املصنف بحيث تسرت أسافله إن فيها نكتة أوردها املصنف ألنه
حينًم قال" :وإن ال كسرتة الصالة" قد ُيتوهم كل ما كان كسرتة الصالة -طب ًعا هو قال :كسرتة الصالة يف
القرب منها -فقال :قد ُيتوهم أهنا تكون كسرتة الصالة يف مجيع األحكام ،وسرتة الصالة ُيكتفى فيها باخلط،
فقد ُيتوهم أنه ُيزئ فيها اخلط يف جعل احلا ل عند قضاء احلاجة ،فأراد أن ُيبعد ذلك ،وهذا كالم بعض
الُّشاح املتأخرين.
(املنت)
وال ُيكره البول قا ًًم ولو لغري حاجة.
(الشرح)
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"وال ُيكره البول قا ًًم" لفعل النبي ♀ عندما أتى سباطة قوم حديث حذيفة ،والنبي
مكروها ،قوله "ولو لغري حاجة" :إشارة خلالف القول يف املذهب وهو قول املجد
♀ ال يفعل
ً
ابن تيمية يف رشح اهلداية فإنه قالُ :يكره ،وقال :وهو األقوى عندي ،جزم صاحب املجد ابن تيمية بأنه
األقوى أنه ُيكره لغري حاجة.
وناظرا.
إن ِأمن
ً

(املنت)
(الشرح)

أما إن مل يأمن التلوث والنظر فإنه قد يصل للتحريم ،وخاصة الناظر.
(املنت)
وال التوجه إىل بيت املقدس.
(الشرح)
رشقوا
قوله "وال التوجه" هذه معطوفة عىل البول ،أي :وال ُيكره التوجه إىل بيت املقدس ،للحديثِّ « :
غربوا ».
أو ِّ
(املنت)
ُحب مسح ذكره بيده اليرسى من حلقة الدبر إىل رأسه ثال ًثا ،ونرته ثال ًثا.
فإذا انقطع بوله است َّ
(الشرح)
ُحب مسح الذكر بيده
بدأ يتكلم عن صفة االستنجاء ،فبدأ هو بشبه االستنجاء للرجل فقال :است َّ
الس ْلت ،وقد ورد عن
الس ْلت ،يسمى َّ
اليرسى من حلقة الدبر إىل رأسه ثال ًثا ،هذا املسح هو الذي يدخل يف َّ
مسحا خفي ًفا لكي
عدد من التابعني كًم نقل عن عدد من التابعني كمن نقل ذلك ابن شيبة وغريه ،فيكون
ً
خيرج ما يبقى من البول يف جمراه.
أيضا كًم ذكر املصنف ،واملراد بالنرت :هو اجلذب،
قوله "ونرته" :هذا حكم آخر "ثال ًثا" ،فالنرت يستحب ً
بمعنى أنه ُيذب البول لكن للخارج ،جذب للخارج ،بحيث أن الشخص يضغط مثانته بحيث أنه إن بقي
يشء خيرج ،هكذا معنى النرت عندهم.
(املنت)
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كر بق ُب ٍل ُ
وخت َّ ُري ثيب.
كر وبِ ٌ
واألوىل أن يبدأ ذ ٌ
(الشرح)
قول املصنف هنا األوىل أجود من عبارة صاحب املنتهى ،فإن املنتهى قال :و ُيس ُّن ،واحلقيقة :أنه مل يرد
عن النبي ♀ فيها وإنًم هو مصلحة ألهل التنجيس ،فعبارة املصنف هنا أنسب وأقوى من عبارة
صاحب املنتهى.
(املنت)
و ُيكره بصقه عىل بوله للوسواس.
(الشرح)
إذ أن بعض الناس قد يصيبه ذلك بالوسواس نسأل اهلل السالمة.
(املنت)
ثم يتحول لالستجًمر إن خاف تلو ًثا.
(الشرح)
"خياف" يعني ينتقل من مكان آخر إن خاف تلو ًثا أن يستجمر يف مكانه.
(املنت)
ندبا.
ثم يستجمر ثم يستنجي ُمر ِّت ًبا ً
(الشرح)
ندبا" يعني قوله الندب :أن يبدأ باالستجًمر ثم االستنجاء ،هذا
قوله "ثم يستجمر ثم يستنجي ُمر ِّتبًا ً
"ندبا" :أي تقديم االستجًمر عىل االستنجاء.
الذي يعود إليه الندب ،فقوله ً
(املنت)
فإن عكس كُره.
(الشرح)
وطهر املحل ً
كامال فإن
قوله "فإن عكس" أي بدأ باملاء قبل احلجارة فيقولون :كُره ألنه إن بدأ باملاء َّ
طهر املحل ً
كامال باملاء ثم جاء باحلجارة فإهنا
احلجارة عبث ويفسده عىل من بعده ،احلجارة ،وإن مل يكن قد َّ
ستنُّش النجاسة يف صور كثرية ،ويصعب التطهري؛ فلذلك فإنه يكون مكروه.
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وأما ما يكون من باب التنشيف ،بعض الناس بعد قضاء احلاجة واالستنجاء باملاء يريد أن ينشف
استجًمرا.
أسافله فنقول :هذا ليس داخل الكراهة؛ ألنه ليس استنجا ًء وال
ً
(املنت)
ومن استجمر يف فرج واستنجى يف آخر فال بأس.
(الشرح)
هذا واضح ،ال يلزم االحتاد.
(املنت)
وال ُيزئ االستجًمر يف قبيل اخلنثى مشكل وال يف خمرج غري فرج.
(الشرح)
ألن اخلنثى املشكل ال نعلم ما هو القبل األصيل مما ليس ً
قبال أصل ًّيا فأحدمها يصح فيه االستجًمر،
والثاوع ال يصح ،ولذلك فإننا نقول :ال يصح االستجًمر إال عىل املحل؛ ألن االستجًمر جاء عىل خالف
خارجا من
القياس ،ولذلك فيعربون بأن االستجًمر هو إزالة حكم اخلارج من السبيلني فالبد أن يكون
ً
السبيلني.
وأما اخلنثى املشكل ومن كان له خمرج غري القبل مثل أن يشق جزء من بطنه أو مثانته فتخرج منه البول
أو الغا ط فنقول :هذا ال يكفي فيه االستجًمر بل البد من االستنجاء وعن ((كلمة غري مفهومة-
. ))01:01:50
(املنت)
ويستحب دلك يده باألرض الطاهرة بعد االستنجاء.
(الشرح)
قوله الطاهرة عا د لألرض ،فاألرض تكون طاهرة بعد االستنجاء كًم فعل النبي ♀.
(املنت)
وُيز ه أحدمها.
(الشرح)
"أحدمها" :أي أحد ،االستجًمر أو االستنجاء ،وشبه انعقد اإلمجاع عىل ذلك.
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(املنت)
واملاء أفضل.
(الشرح)
واملاء أفضل من االستجًمر عىل سبيل االنفراد.
(املنت)
ومجعهًم أفضل منه.
(الشرح)
"ومجعهًم" :أي ومجع املاء واالستجًمر أفضل من املاء وحده ،وتقدم أنه لو مجعها فقدم االستنجاء عىل
االستجًمر فإنه مكروه ،فقصده :مجعهًم بتقديم االستجًمر عىل االستنجاء.
(املنت)
ويف التنقيح املاء أفضل كجمعهًم وهو سهو.
(الشرح)
هذه املسألة أوردها املصنف منتقدً ا فيها صاحب التنقيح وهو القايض عالء الدين املرداوي ،املرداوي
نقل عن املصنف أنه يقول :املاء أفضل كجمعهًم ،يعني أن املاء أفضل من االستجًمر "كجمعهًم" :أي
كجمعهًم م ًعا ،قال املصنف "وهو سهو" :جزم املصنف هنا ويف حوايش التنقيح عىل أن هذه العبارة سهو،
ألن قول صاحب التنقيح" :املاء أفضل كجمعهًم" يفيد أن مجع االستجًمر واالستنجاء م ًعا يف األفضلية
يكون مساو ًيا للًمء وحده ،وليس كذلك بل إن النص قد ورد بأن اجلمع بني االستجًمر واالستنجاء أفضل
من االستنجاء باملاء وحده ،ولذلك قال" :وهو سهو" :أي يف العبارة.
واحلقيقة :أن قوله "وهوسهو" أجيب عنه بأن املعنى الذي أراده صاحب التنقيح أن املاء أفضل من
احلجارة كًم أن اجلمع بني املاء واحلجارة أفضل من احلجارة فقوله" :كجمعهًم" :يكون مراد صاحب
التنقيح "كجمعهًم" أي كجمع احلجارة مع املاء أفضل من احلجر ،وليس أفضل مطل ًقا من كل األشياء،
وهذا التوجيه هو األقرب ،وهو مراد صاحب التنقيح لكن ربًم كان يف ذلك إشكال ،وهذا التوجيه هو
ملخص ما أجاب به صاحب املنتهى ملا ُسئل عن هذه املسألة ،فإن هناك فتوى لصاحب املنتهى عن هذه
املسألة فأجب بذلك ،وهذه الفتوى موجودة يف طرر بعض املخطوطات ونقلها بعض امل ُ ِّ
حشني.
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(املنت)
إال أن يعدو اخلارج موضع العادة.
(الشرح)
قوله "يعدو" أي يتعدى" ،اخلارج موضع العادة" :طب ًعا العادة يف التبول بالنسبة للقبل أن يتعدى غري
املعتاد من احلشفة ،حتى بعض احلشفة يكون غري معتاد ،وبالنسبة للدبر أن يصيب صفحة الدبر ،فإنه يكون
ٍ
ٍ
حينئذ املاء.
حينئذ يكون غري معتاد فيجب
(املنت)
فال ُيزئ إال املاء للمتعدي فقط.
(الشرح)
وأما حمل اخلروج فيكفي فيه االستجًمر ،أو فيجزئ فيه االستجًمر.
(املنت)
كتنجس ٍ
خمرج لغري خارج.
(الشرح)
قوله "كتنجس" :الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليل ،فأراد أن يقول :هناك أحكام تشبهها كذلك ،وهو
إذا تنجس خمرج بغري خارج ،يعني بغري خارج من ذلك املخرج ،كأن يقع بول عليه ،أو يقع عليه نجاسة ما،
من غريه ،فإنه ال ُيزئ فيه االستجًمر بل البد فيه من االستنجاء؛ ألن االستجًمر خرج خمرج االستثناء من
القواعد العامة؛ إذ القاعدة البد من الغسل باملاء ،وما خرج خمرج القاعدة نضيقه بمحله وال نزيد عليه،
وحمله هو املخرج املعتاد مما خرج منه.
ٍ
بمنهي عنه.
واستجًمر
ٍّ

(املنت)
(الشرح)

ٍ
بمنهي عنه" :أي لو استجمر بمنهي عنه كالروث وغريه مما سيأيت وسيذكر ذلك املصنف
"واستجًمر
ٍّ
بالتفصيل ،فإنه البد يف الغسل بعد ذلك باملاء ولو مل يتعدَّ حمل النجاسة املخرج املعتاد ،وسيأيت إن شاء اهلل
بتفصيل بعد قليل.
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(املنت)
وإن خرجت أجزاء احلقنة فهي نجسة وال ُيزئ فيها االستجًمر.
(الشرح)
هذه العبارة نقلها املصنف بنصها من كالم ابن عقيل ،وقد أيَّد ابن عقيل عليها ونقلوها عنه مقرين له،
منهم الزركيش يف رشح اخلرقي ،وكثريون ،هذه العبارة يقول فيها املصنف" :وإن خرجت أجزاء احلقنة"،
احلقنة :هي ما ُحيتقن يف الدبر ،لنقل ً
مثال منها التحميلة ،لنقل إن التحميلة مثلها التي ُجتعل يف الدبر ،إن
خرج أجزاء منها يعني قطع منها فإهنا نجسة ألهنا خرجت من خمرج أحد السبيلني ،قال" :وال ُيزئ فيها
االستجًمر" ،القاعدة :أنه ُيزئ فيها االستجًمر ألهنا خارجة من أحد السبيلني ،فاألصل أنه ُيزئ فيها
االستجًمر ،فلًمذا قال املصنف ذلك؟
صوابا أو خطأ ،نقول:
لعل التعليل وأنا مل أقف عىل تعليل هلم ولكن أنا أعلل من عندي ،وقد يكون
ً
ً
أوال :ألن املعتمد يف املذهب كًم نص عىل ذلك ابن مفلح يف اآلداب الُّشعية أن االحتقان مكروه سواء قيل
ٍ
حينئذ قد ُيشدد ما ال ُيشدد
مكروها فإنه
بجوازه للرضورة أو كراهته حتى للرضورة ،ولكنه مكروه ،فًم دام
ً
يف غريه ،هذا تعليل.
واالحتًمل الثاوع  :أن النجاسة التي خرجت هنا ليست خارجة عادة من املحل ،وإنًم هي بفعل
ٍ
فحينئذ نقول :إهنا خارجة عن املعنى العام الذي ُيستجمر له ،فإن النجو
الشخص ،فقد احتقن ثم خرجت،
النجو املعتاد هو الذي ُيستجمر
املعتاد كًم قلنا :إنه إذا جاوز املحل املعتاد البد من املاء ،فكذلك نقول :إن ْ
له ال غري املعتاد ،وهذه التعليالت حمتملة مل أقف حقيقة عىل تعليل هلم ،ولكن حمتمل من عادهتم هذه
التعليالت.
(املنت)
والذكر واألنثى الثيب والبكر يف ذلك سواء.
(الشرح)
أي يف كل ما مىض سواء يف االستجًمر جوازه ،أو يف صفته ،وما ُيزئ فيه ونحو ذلك.
(املنت)
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فلو تعدى بول الثيب إىل خمرج احليض أجزأ فيه االستجًمر ألنه معتاد.
(الشرح)
ع َّلل املصنف ذلك؛ ألنه معتاد وعادة يصل إليه البول.
(املنت)
ولو شك يف تعدي اخلارج مل ُيب الغسل.
(الشرح)
أي تعدي اخلارج إىل املكان املعتاد مل ُيب الغسل ألنه استمسك باليقني وهو الطهارة.
(املنت)
واألوىل الغسل.
(الشرح)
وهذا من باب االحتياط ،وعندهم قواعد يف االحتياط منها يف التطهري ،حيتاطون يف التطهري.
(املنت)
وظاهر كالمهم ال يمنع القيام االستجًمر ما مل يتعد اخلارج.
(الشرح)
هذه املسألة يقول فيها املصنف وقد نقلها بالنص من ابن مفلح ،قال" :وظاهر كالمهم" أي :وظاهر
كالم أصحاب أمحد ،معنى ذلك أنه ال يوجد هلم كالم رصيح ،وإنًم هو ظاهر كالمهم ،من أين أخذ هذا
الظاهر؟
نصوا عىل النهي ،فعدم النهي عن النص
أهنم مل ينصوا عىل النهي بخالف ما نُقل عن الشافعية فإهنم قد ُّ
يدل عىل اإلباحة ،هذا هو ظاهر كالمهم ،قال" :وظاهر كالمهم ال يمنع القيام االستجًمر" يعني لو أن
شخصا قام من حمله وانتقل إىل حمل آخر فإنه ال يمنعه ذلك من االستجًمر؛ ألهنم مل يمنعوا منه ً
أوال ،وألهنم
ً
ذكروا هناك -مرت معنا قبل قليل -أنه ُيُّشع للشخص أن ينتقل من مكانه إذا كان فيه بول خشية التنجيس،
ٍ
حينئذ
فظاهر الكالم هناك يعني كذلك ،قال" :ما مل يتعد اخلارج" :أي ما مل يتعد اخلارج موضع العادة فإنه
البد له من االستنجاء باملاء ،وأما االستجًمر فًم دام مل ينتُّش ويتجاوز املحل باحلركة ،أو تطل املدة ،نص
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عىل ذلك بعض املتأخرين أنه لو طالت املدة جدًّ ا فإنه يعني قد يكون ال يكفي فيه االستجًمر ،ذكروها وال
أدري عن صحتها.
(املنت)
فإذا خرج ُس َّن قوله غفرانك.
(الشرح)
قوله "فإذا خرج" :أي من اخلالء ونحوه كاملكان الذي يتبول فيها يقول :غفرانك.
(املنت)
احلمد هلل الذي أذهب األذى وعافاوع.
(الشرح)
هذا رواه أهل السنن ،ورواه البخاري يف األدب املفرد وليس يف الصحيح.
(املنت)
ويتنحنح ويميش خطوات إن احتاج إىل ذلك لالسترباء.
(الشرح)
قوله "ويتنحنح" بمعنى أنه واضح التنحنح بأن خيرجها من صدره ألنه قالوا :إذا فعل ذلك انضغطت
عضالت مثانته فيخرج البول ويميش خطوات بعد فراغه من البول بالذات وقبل أن يستنجي" ،إن احتاج
إىل ذلك لالسترباء" :أي إن احتاج هلذا الفعل؛ ألن بعض الناس قد تكون عنده ضعف يف عضالت البول
وخاصة يف الرجال فيتحرك لكي خيرج ما بقي من البول ،هذا الكالم الذي أورده املصنف أخذه من ابن
محدان يف الرعاية ،وأما صاحب املنتهى فلم يذكره مما يدل عىل أنه يف ظاهر كالمه ليس مُّشو ًعا بل قد قال
املرداوي يف اإلنصاف :أن ظاهر كالم املقنع وكثري من األصحاب أنه ال يتنحنح وال يميش خطوات ،وهذا
الظاهر ألهنم مل يذكروه عىل ذلك ،فظاهر كالم املنتهى كذلك ،ثم قال صاحب اإلنصاف :وهو الصحيح،
فالصحيح :أنه ليس مستح ًّبا بل إن هذا من التكلف ،ولذلك قال بعض أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين:
إن هذا بدعة ،وهو التنحنح وامليش خطوات ،طب ًعا وإن ذكره الشيخ موسى لكن الشيخ موسى مشى عىل
قاعدة املذهب وهو االحتياط يف الطهارة ،ولكن األوىل ما ذكرته.
(املنت)
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قال املوفق وغريه :ويستحب أن يمكث ً
قليال قبل االستنجاء حتى ينقطع أثر البول.
(الشرح)
قوله "وقال املوفق" قاهلا املوفق يف املغني وليس يف املقنع وليس يف الكايف" ،وغريه" ممن تبعه ،منهم
الشارح وغريه" ،يستحب أن يمكث ً
قليال" مر معنا أن حيرم املكث فوق احلاجة ،وهذا الذي قلناه بعد
انقطاع البول يمكث ً
خصوصا قبل االستنجاء حتى ينقطع أثر البول؛ ألنه قد يكون أحيانًا يوجد
قليال
ً
ضعف يف العضالت فقد يكون هناك تنقيط ،وهذا الذي ذكره املوفق  تعاىل هو الذي ذكره ومل
يذكره غريه ،ولذلك عرب املصنف بقوله" :وقال" :مما يدل عىل أن ما ذكر القول فيه بلفظ الواو "وقال" يدل
عىل أن املصنف ال يراه؛ ألنه قال :لو أن املصنف قال :قال املوفق يدل عىل أنه يتبنى هذا الرأي ،لكن قوله:
"وقال" يدل عىل أنه خالف ملا يراه يف ظاهر كالمهم.
واملوفق عندما ذكر هذا االستحباب ال ُيلزم به ،بل إن املوفق يقول -وهذه عبارته يف املغني" :-فإن
استنجى عقيب انقطاعه" أي انقطاع البول "جاز؛ ألن الظاهر انقطاعه" أي انقطاع البول" ،وقد قيل :إن املاء
يقطع البول" ،فورود املاء باالستنجاء عىل خمرج البول يكون عالمة انقطاعه؛ ألن املاء هنا يقطع البول.
(املنت)

وال ُيب غسل ما أمكن من داخل فرج ث ِّي ٍ
ب من نجاسة وجنابة.
(الشرح)
عرب به القايض وغريه :هل هو من الظاهر أم
هذه املسألة مشهورة جدًّ ا وهي مسألة (فرج الثيب) كًم َّ
من الباطن؟ والضابط يف هذا املحل الذي ذكروه يف فرج الثيب قالوا :هو الذي ال يظهر عند اجللوس يف
قضاء احلاجة ،هكذا قالوا.
واملشهور من املذهب :أنه يف ُحكْم الباطن ال يف حكم الظاهر ،وينبني عىل ذلك ما ذكره املصنف من
أحكام:
 أنه ال ُيب غسل ما أمكن من داخله ،فال تدخل يدها وال ًإصبعها ،بل ما ظهر ،أي ما ظهر من ذلك،وذكرت قيد الظاهر من الباطن ،وع َّلل ذلك قال ألنه ،أي ألن داخل الفرج الذي ُيسمى بفرج الثيب يف
حكم الباطن ،وليس يف حكم الظاهر.
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طب ًعا رواية ثانية أنه يف حكم الظاهر ،وقد ظهر بعض األصحاب منهم ابن جايد :أنه وإن قلنا أنه يف
حكم الظاهر إال أنه ال يلزم تطهريه كذلك يف املسألة األوىل.
(املنت)
فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بال بلل.
(الشرح)
أيضا مما ينبني عىل أنه يف حكم الباطن أهنا لو احتشت شي ًئا يف داخله ثم خرج ولو بال بلل ،فإنه
وهذا ً
ناقضا ،وهذا مثل ما يكون مث ًال من الكشف الطبي ،وهكذا.
يكون ً
واملعتمد من املذهب :أن االحتقان ويف ما معنى االحتقان ،منهم ما ُحيتشى يف ُق ُبل أنه إذا خرج بال بلل
بأن كان جا ًّفا -وسيأتينا إن شاء اهلل -غري ملوث فإنه ال ُيب له االستنجاء ،هذا ما يتعلق باالستنجاء
واالستجمر.
(املنت)
ٍ
حيض إليها.
ويفسد الصوم بوصول إصبعها ال بوصول
(الشرح)
 هذا احلكم الثالث والرابع املبني عىل أن ذلك يعترب من الباطن ال من الظاهر أن املرأة يفسد صومهابوصول يشء إىل هذا املحل ،سواء من نفسها أو من طبيبة ونحوها؛ ألنه دخول يشء له ُجر ٌم إىل اجلوف ألنه
الباطن له حكم اجلوف عىل املشهور من املذهب طب ًعا ،وسيأتينا يف الصوم إن شاء اهلل.
ٍ
حيض إليه" وسيأيت تفصيلها واإلشارة للخالف
 واألمر الرابع :ما ذكره املصنف يف قوله "ال بوصولأحست بانتقال احليض ولو وصل إىل داخل
يف باب احليض ،فإن ما مشى عليه املصنف هنا :أن املرأة إذا َّ
ٍ
حينئذ،
الفرج فإنه ال يكون مفسدً ا للصوم ما مل خيرج لظاهر الفرج قبل غروب الشمس فيفسد صومها
والظاهر :هو الذي تستطيع أن تكتشفه باملسح بمنديل ونحوه.
(املنت)
ويستحب لغري الصا مة غسله.
(الشرح)
هذا من باب مراعاة اخلالف يف املسألة.

39

لفضيلة الشيخ الدكتور :عبد السالم بن محمد الشويعر

(املنت)
وداخل الدبر يف حكم الباطن.
(الشرح)
وهذا بال إشكال أن داخل الدبر له حكم الباطن ال الظاهر.
(املنت)
إلفساد الصوم بنحو احلقنة.
(الشرح)
"إلفساد الصوم بنحو احلقنة" فإن من احتقن فسد صومه عىل مشهور املذهب.
(املنت)
وله ُيب غسل نجاسته.
(الشرح)
والُيب غسل النجاسة التي تكون داخل الدبر ،وبعض الناس احلقيقة وهذا غال ًبا من الوسواس جتده
يبالغ يف التنظيف من الداخل ،فنقول :إن هذا ليس بواجب بل قد يكون غري مُّشوع؛ ألنه يؤدي إىل
الوسواس أو من يعتقد مُّشوعية ذلك.
(املنت)
وكذا حشفة أقلف غري مفتوق.
(الشرح)

ٍ
مفتوقة :أي مشقوقة ،فال تلزمه تنظيف ما حتتها
األقلف :هو غري املختتن إذا كانت حشفته غري
للمشقة.
(املنت)
و ُيغسالن من مفتوق.
(الشرح)
وجوبا.
"وتُغسالن" :أي وتُغسل القلفة إذا كانت مفتوقة بحيث تكون قلفتني فيكون غسلها
ً
(املنت)
ويستحب ملن استنجى أن ينضح فرجه وُساويله ال من استجمر.
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(الشرح)
ورد يف هذا احلديث عند أيب داوود وغريه أنه يستحب أن ينضح لكي إذا أحس بخروج يشء يقول :إنًم
هو مما نضحته ،أما من استجمر فإنه ال ينضح ،ال يستتحب؛ ألنه قد يسبب له الوهم أنه قد خرج منه بول.
(املنت)
فصل
ويصح االستجًمر بكل طاهر جامد مباح منق.
(الشرح)
بدأ املصنف يف هذا بذكر ما ُيستجمر به ،فقال :يصح االستجًمر بكل طاهر ،وخيرج ذلك النجس فإنه
ال يصح االستجًمر به ،قوله "جامد" خيرج ذلك أمرين:
 خيرج الن َِّد َّي الذي فيه رطوبة.الر ْخو ،فاملنديل الرطب ال يصح االستجًمر به ،بل من استجمر به ال ُيز ه إال
 وخيرج ًأيضا َّ
االستنجاء باملاء ،البد باملاء.
أيضا أمرين:
وقوله "مباح" خيرج ً
 خيرج املحرم لعينه. واملحرم لكسبه.واملحرم لعينه سيفصله املصنف بعد ذلك ،واملحرم لكسبه أشار له املصنف بقوله "املغصوب".
وقوله ٍ
"منق" ،املنقي هنا املراد به :املمسوح فيخرج ذلك األملس كاملرآة ،والرخام ،والورق الناعم
فإنه ليس ٍ
بمنق.
كاحلجر واخلشب ِ
واخلر ِق.

(املنت)
(الشرح)

قوله "كاحلجر واخلشب ِ
واخلر ِق" هذه أمثلة للطاهر اجلامد املباح املنقي" ،ال املغصوب" :أي ال
املغصوب من هذه األمور ،وهذا أحد صوري غري املباح.
(املنت)
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واإلنقاء بأحجار ونحوها.
(الشرح)
قوله "واإلنقاء" :عندنا اإلنقاء إما أن يكون صفة لآللة ،أو صفة للفعل ،صفة اآللة :أن تكون منقية
وهي التي سبقت قبل قليل ،بمعنى أن ال يكون أملس ،واإلنقاء بالنسبة للفعل :هو الذي يتكلم عنه اآلن،
إ ًذا عندنا إنقاء لصفة اآللة بأن تكون منقي ًة ، ،وإنقاء باعتبار الفعل.
هنا بدأ يتكلم عن الفعل ،قال "واإلنقاء بأحجار ونحوها" :من األشياء غري املاء طب ًعا ،قوله "ونحوها"
غري املاء.
(املنت)
إزالة العني حتى ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء ،وبًمء خشونة املحل كًم كان.
(الشرح)
يقول :إن اإلنقاء باحلجارة ونحوها يكون بإزالة العني ،أي عني اخلارج من السبيلني؛ ألن النجاسة إذا
كانت غري اخلارج من السبيلني فالبد فيه من املاء كًم تقدم قبل قليل.
قال "إزالة العني حتى ال يبقى أثر"  :أي أثر هلذه العني ال يزيله إال املاء ،قد يبقى أثر من را حة ،قد يبقى
معفو عنه؛ ألن االستجًمر هو إزالة حكم
أثر من ُجر ٍم أحيانًا ،سيبقى هذا األثر جمزو ًما به ال شك ،ومع ذلك
ٌّ
اخلارج من السبيلني ،وليس إزالة للخارج من السبيل ،إزالة اخلارج من السبيل :هو االستنجاء باملاء.
ثم بدأ يذكر اإلنقاء باملاء ،قال "وباملاء خشونة املحل كًم كان" :خشونة املحل أي رجوعه خشنًا كًم
كان؛ ألن املحل إذا أصابه البول فإنه يكون فيه نعومة بوجود هذه الع ِذرة ،وهذا يعرب به كثري من األصحاب
بأهنا خشونة املحل ،وهي تعبري دقيق وجيد ،بعضهم يرى التعبري بغري ذلك مثل صاحب املبدئ ،فإن
صاحب املبدئ يعرب بأن يعود املحل إىل ما كان ،وقصده بذلك :أن بُّشة بعض الناس قد تكون ناعمة
كبُّشة الصبي واملرأة فليست خشنة ال قبل فتعود خشنة كًم كانت ،فنقول :لعل عبارة الفقهاء يف نظري ّ
أدق
وأقرب من عبارة الربهان.
(املنت)
إال الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة.
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(الشرح)
فهذه كلها ال ُيزئ االستجًمر هبا وحيرم للحديث.
(املنت)
وما له حرمة كًم فيه ذكر اهلل.
(الشرح)
كل ما فيه ذكر اهلل  وأشده القرآن نسأل اهلل السالمة ،وهو من كبا ر الذنوب االستجًمر به.
(املنت)
وكتب حديث وفقه وكتب مباحة.
(الشرح)
كل ذلك ،كتب حديث وفقه كذلك ،وكتب مباحة ليست حمرمة ،الكتب املحرمة :التي يكون فيها
كالما ليس جا ًزا كأن يكون فيها أمور حمرمة ،وذكروا أشيا ًء يف الكتب املحرمة يف كتب الفقه.
ً
(املنت)
حرم استعًمله كذهب وفضة.
وما ُ
(الشرح)
حرم استخدامه مطل ًقا حتى يف إزالة البول والعذرة.
ألننا ذكرنا يف باب اآلنية أن ما حرم الُّشب فيه ُ
(املنت)
ً
ومتصال بحيوان.
(الشرح)
ً
متصال" :لكي ال يفسد ،هنا ألجل اإلفساد.
قوله "كونه
ٍ
سمك وجلد حيوان مذكًّى.
وجلد

(املنت)
(الشرح)

ألنه يمكن االنتفاع هبا كذلك ،فإنه قد يؤكل إما آلدمي أو حليوان ،وأما جلد احليوان املذكَّى فإنه مال
ويفسده هبذه الطريقة ،ولو مل يدبغه بعد فإنه ال يصح ،يعني قبل الدباغ هو نجس وبعد الدباغة هو طاهر،
لكن منتفع به.
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(املنت)
ً
وحشيشا رط ًبا.
(الشرح)
ألنه طعام من جهة احليوانات ،ومن جهة أخرى ألنه ال ينقي ،نحن قلنا إن املنقي ما مل يكن ند ًّيا.
(املنت)
فيحرم وال ُيزئ.
(الشرح)
فيحرم كل املايض وال ُيزئ؛ ألن النهي يقتيض الفساد.
(املنت)
فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بًم ٍع غري املاء مل ُيز ه وتعني املاء.
(الشرح)
يقول "فإن استجمر بعده بمباح" يعني بعدما استجمر هبذه األمور املحرمة ثم استجمر بعدها بحجارة
مباحة مل ُيز ه ذلك االستجًمر وُيب عليه أن يغسل املحل باملاء ،كذلك لو استنجى ابتدا ًء بًم ع غري املاء،
إ ًذا فقوله "أو استنجى" ليست متعلقة ب ـ"استنجى" بعد االستجًمر ذاك ،ال ،أي استنجاء بًم ع ٍّ
كخل أو نحو
ذلك فإنه البد أن يأيت باملاء وال يكفيه االستجًمر.
(املنت)
منق أجزأ االستجًمر بعده ٍ
بمنق.
وإن استجمر بغري ٍّ
(الشرح)
هذا هو املستثنى الوحيد وهو اليشء الوحيد الذي ال يصح االستجًمر به لكن إن استجمر به جاز له أن
يستجمر بغريه وهو غري املنقي؛ ألن غري املنقي ال يطهر فوجوده كعدمه ال أنه ُهني عنه لذاته ،وإنًم ُهني عنه
ٍ
فحينئذ ما مل تنتُّش النجاسة عىل املحل املعتاد فيجز ه أن يستجمر بغريه ،وهذا
ألجل أنه ال يؤدي الغرض،
يدلنا للعناية بالتعليل ،ملاذا منعوا من كل أمر من األمور األربعة السابق ذكرها وهو الطاهر ،واجلامد،
واملباح ،واملنقي؟
هذا التعليل ينبني عليه اإلفساد من عدمه.
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(املنت)

ٍ
وال ُيزئ أقل من ثالث مسحات إما بحجر ذي ُشع ٍ
تعم كل مسحة امل ْرسبة والصفحتني
ب أو بثالثة ُّ
مع اإلنقاء.
(الشرح)
قوله "وال ُيزئ أقل من ثالثة مسحات" :أي يف االستجًمر ،وأما االستنجاء فظاهر كالم املذهب ونص
عليه مجاعة من املتأخرين أنه البد من االستنجاء من سبع غسالت ،هذا مبني عىل قول املتأخرين يف هذه
املسألة.
ٍ
بثالثة" أي بثالثة أحجار ولكن
قال "إما بحجر" :يعني بحجر كبري ذي شعب فتكون له أطراف" ،أو
"تعم" :أي تعم كل مسحة من هذه املسحات الثالث امل ْرسبة،
ملا ُحذف التمييز جاز التذكري والتأنيث،
ُّ
والصفحتني مع اإلنقاء.
امل ْرسبة :هي مكان خروج البول ،والصفحتني :أي من اإلليتني مع اإلنقاء للمسحات الثالث مجي ًعا،
"تعم كل مسحة امل ْرسبة والصفحتني" ،هذه املسألة فيها خالف ،ولذلك فإن بعض املتأخرين
تعبري املصنف ُّ
مثل صاحب املنتهى عرب بأن تعم كل مسحة املحل وسكت ،ومل يذكر املحل أنه امل ْرسبة والصفحتني ،ولكن
تعم املحل.
صاحب اإلقناع وصاحب الغاية جزموا بذلك وهو :أنه البد أن كل مسحة ُّ
واملذهب فيه رويتان:
تعم املحل الذي فيه النجاسة فقط.
تعم كل مسحة ،وإنًم يلزم أن َّ
 الرواية األوىل :أنه ال يلزم أن َّتعم املحل الذي فيه النجاسة ،واملحل الذي ذكره وهو:
 والرواية الثانية :ما ذكره املصنف أهنا ُّامل ْرسبة والصفحتني م ًعا.
ويستدلون عىل ذلك :بًم روى الدارقطني أن النبي ♀ قال« :أو ال ُيد أحدكم حجرين
يعم بكل مسحة الصفحتني
للصفحتني
وحجرا للم ْرسبة» ،يستدل به صاحب الروايتني من قال :أنه يلزم أن َّ
ً
وامل ْرسبة ،يقول :إن هذا احلديث يعني يعود فيه الضمري للجميع ،ومن قال :ال يلزم استمسك بظاهر
احلديث.
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مفهوم هذه اجلملة أنه لو أفرد كل جهة من اجلهات بحجر فإنه ال ُيز ه ،بل البد أن يمر احلجر عىل كل
هذا املحل املذكور يف كالم املصنف.
(املنت)
ولو استجمر ثالثة أنفس بثالثة أحجار ،لكل حجر ثالث ُشعب استجمر كل واحد بشعبة من كل
حجر.
(الشرح)
هذه الصورة األوىل ذكر املصنف أنه ُيز ه ،الصورة الثانية.
(املنت)
أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله.
(الشرح)
قديًم ،واآلن ال أدري أهي موجودة
هذه ثالثة صور ،يف بعض البلدان ُيعلون حجارة لالستجًمر ،لكن ً
أم ال؟ فيأتون بحجارة قد تكون كبرية ،يأيت شخص فيستجمر من طر ٍ
ف والشخص اآلخر من طرف آخر،
وهذا الذي ذكره املصنف الذي ُجعل لالستجًمر بجانب مكان املتب َّول يتعدد ألكثر من شخص فيه ،فهذا
جا ز وجمزئ.
احلالة الثانية.
(املنت)
أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله.
(الشرح)
قوله "أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله" واستجمر ثان ًيا أو ثال ًثا ،ثم غسله للثالثة وهكذا ،فإنه ُيزئ،
هذه عبارة املصنف ،لكن ذكر بعض املحققني من املتأخرين أن هذا ُمشكل؛ ألن غسل احلجر ال ُُيزئ
ً
طويال ،وهذا األمد الطويل ُيعل الشخص ال
االستجًمر به حتى ينشف ،وننظر هل املحل يقتيض أمدً ا
ً
مر معنا ،بل البد أن
يمكن أن يستجمر هبذه الصورة ،ألنه ال يصح االستجًمر عىل حجر إذا كان
مبلوال كًم َّ
يكون ُمنْ ِق ًيا أي غري مبلول.
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وبنا ًء عىل ذلك :فإن املتأخر هذا وهو اخل ْلويت ذكر :أن هذه املسألة -وهو أن يستخدم احلجر ويغسله-
قروح قريبة من خمرج قضاء احلاجة
قال :مفروضة إذا دعت الرضورة لذلك ،مثل أن يكون الشخص به
ٌ
فتدعوه الرضورة إىل عدم استعًمل املاء ألجله ،فقط ،كأنه يقول :إن هذه الصورة مقصورة عىل هذه احلال
دون ما عداها ،وبناء عليه :فإنه يستخدم احلجر املبلول ،فإنه بمثابة املسح.
(املنت)
تنجس منه ثم استجمر به ثان ًيا.
أو كرس ما َّ
(الشرح)

ِ
تنجس ثم ما بعده وهكذا.
بأن يستجمر ثم يكرس ثم ما َّ
(املنت)
ثم فعل ذلك واستجمر به ثال ًثا.

(الشرح)

ِ
فيكرسه هكذا ،وهذا غال ًبا يستخدمونه الناس يف الرتاب الذي يكون متجمدً ا ،بعض احلجارة تكون
حجارة ترابية ٌ
رسها ،فيستجمر ثم يكرس بناء عىل نوع احلجارة التي استجمر هبا أو الرتاب.
سهل ك ْ ُ
(املنت)
أجزأه حلصول املعنى واإلنقاء.
(الشرح)
تحص ٌل هبا.
حصول املعنى :الذي هو إمرار ثالثة أحجار ،واإلنقاءُ :م ِّ
فإن مل ِ
ينق.

(املنت)
(الشرح)

"فإن مل ينق" هبذه الثالث مسحات بغض النظر عن الصورة.
زاد حتى ُين ِْقي.

(املنت)
(الشرح)
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زاد يف املسحات حتى ُين ِْقي املحل ،وتقدم معنا معنى اإلنقاء :هو إزالة العني حتى ال ي ْبقى إال األثر
الذي ال يزيله إال املاء.
سن قطعه عىل ِوت ٍْر إن زاد عىل الثالث.
و ُي ُّ

(املنت)
(الشرح)

بمعنى أنه إذا مل ُين ِْق الثالث فإنه يزيد الرابعة ،فإن أنْقت الرابعة فإنه بعد ذلك ُيستحب له اخلامسة من
باب االستحباب ،كيف يعرف الشخص أن املحل أصبح نق ًّيا؟
يمسح الشخص ثالث مسحات ،إذا كانت املسحة الثالثة مل ُيد فيها أثر لبول ،أو مل ُيد فيها أثر
ٍ
فحينئذ يقول :أنقى.
لنجاسة ،فمعنى ذلك :أن مل يبق يشء يف املحل يمكن أن ُيزال باحلجارة،
فإن وجد يف احلجارة الثالثة أثر البول أو النجاسة نقول :يزيد رابع ًة؛ حتى خترج احلجارة ال نجاسة
استحبابا ليكون ِوت ًْرا.
عليها ،فإذا خرجت احلجارة والنجاسة عليها فنقول :إن كانت شف ًعا زاد واحد ًة
ً
فإ ًذا لكي يعرف اإلنقاء :أن يرى احلجارة ال يوجد فيها أثر من النجاسة التي يمكن إزالتها.
(املنت)
وإذا أتى بالعدد املعترب اكتفى يف زوال النجاسة بغلبة الظن.
(الشرح)
قوله "وأتى بالعدد" هنا يشمل مطلق االستطابة ،سواء استجًمر أو استنجاء ،فإن كان استنجاء يأيت
بسبع غسالت ماء عىل املشهور من املذهب عند املتأخرين ،والفتوى عىل خالفه ،وإن كان يف االستجًمر
فإنه بثالثة مسحات باحلجر ونحوه ،واكتُفي بغلبة الظن ال يلزم اليقني ألن أكثر أحكام الُّشيعة مبنية عىل
غلبة الظن.
(املنت)
نجس ُيعفى عن يسريه.
وأثر االستجًمر ٌ
(الشرح)
معفو عنه.
يسريا
ٌّ
أثر االستجًمر يف املحل املعتاد الذي مل ُياوزه إىل غريه يعترب ً
(املنت)
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وُيب االستنجاء أو االستجًمر من كل خارج إال الريح.
(الشرح)
قوله "وُيب االستنجاء أو االستجًمر" :عىل سبيل التخيري كًم تقدم ،من كل خارج من السبيلني ،قوله
"إال الريح" لورود احلديث هبا.
(املنت)
يسريا.
وهي طاهرة فال تنجس ما ًء ً
(الشرح)
طب ًعا ال تنجس املاء اليسري إذا القته.
والطاهر وغري امللو ِ
ث.
َّ

(املنت)
(الشرح)

معطوف عىل الريح ،أي أن الطاهر الذي خيرج من السبيلني ال ُيب له االستنجاء،
قوله "والطاهر"
ٌ
والطاهر :هو الولد إذا ولدت املرأة؛ ألن السبيلني عندهم يشمل:
 خمرج البول. وخمرج الغا ط. وخمرج الولد ،فإن خمرج الولد من السبيلني عندهم ،فالولد ال ُيب االستنجاء منه ،أصل الولد :وهوماء الرجل وماء املرأة طاهران ،فال ُيب االستنجاء منهًم وإن كان قد ُينقض به الوضوء.
غري امللوث ،وقول املصنف "وغري امللوث" :أي ال يلزم االستنجاء من اخلارج من السبيلني غري
لوث املحل ،وقد تقدم معنا قبل ملا قال املصنف :إنه إذا خرجت القطنة مبلولة وغري
امللوث الذي ال ُي ِّ
مبلولة ،هناك تكلم عن نقض الوضوء ،وهنا يتكلم املصنف عن مسألة االستنجاء.
ملوث بأن كان صل ًبا ،كأن خيرج من أحد السبيلني
فاالستنجاء إذا كان اخلارج من السبيلني غري ِّ
حجارة ،أو نحو ذلك ال رطوبة فيها وال نداوة ،فقد ذكر املصنف أنه ال يلزم فيها االستنجاء ،وهذا القول
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ملوث ،ال رطوبة فيه وال نداوة ،هو نجس ،كل خارج من
هو املعتمد عند املتأخرين إذا كان اخلارج غري َّ
نجسا غري ملوث فاملصنف يرى أن ال يلزم منه االستنجاء.
السبيلني نجس إال الطاهر ،وإن كان ً
هذا القول هو الذي مشى عليه املتأخرون ،منهم املصنف ،وصاحب املنتهى ،وصاحب الغاية،
وصاحب التنقيح ،ومش ْوا كلهم عىل اختيار صاحب التنقيح ،وأما عامة أصحاب اإلمام أمحد املتقدمني
فإهنم عىل خالف ذلك قبل املن ِّقح ،فإن صاحب التنقيح ذكر يف كتاب اإلنصاف أن الصحيح من املذهب
والذي عليه مجاهري أصحاب أمحد أنه ُيب االستنجاء من الن َِّجس غري امللوث ،ثم هو بني يف رأيه أن هذا
القول ضعيف ،كذا قال يف اإلنصاف :هذا القول ضعيف ،وذكر أن القول الثاوع الذي مشى عليه يف التنقيح
ومشى عليه املصنف أنه هو الصواب ،وع َّلل ذلك :بأنه كيف حيصل اإلنقاء باألحجار؟ فاخلارج غري
امللوث فإنه شبيه بالعبث.
َّ
أنا قصدي من إيراد هذه املسألة :نجد هنا أن املرداوي  تعاىل خالف ما عليه مجاهري أصحاب
أمحد وصوب خالفه يف اإلنصاف بناء عىل القاعدة التي ُبنيت عليها املسألة ،وهي قضية أنه قال :إنه شبيه
بالعبث ال أثر له وال فا دة.
وهذا يدل عىل أن املحققني قد يكون هلم اجتهاد يف ترجيح إحدى الروايتني عىل األخرى بناء عىل
القاعدة ً
بدال عىل املتابعة لألقوى األكثر أو لقول من جزم بأنه هو املذهب ،وهذه طريقة املحققني؛ ولذلك
وباملرجح ملكانته يف هذه املسألة.
وباملصحح،
ُسمي املرداوي باملن ِّقح،
ِّ
ِّ
أيضا هناك فا دة أخرى :أن كل املتأخرين مشوا عىل التنقيح ،فغالب ما يف التنقيح هو املعتمد ،ولذلك
ً
وعنُوا هبا.
ُيعترب التنقيح املُشبِع من أهم الكتب التي صار عليها املتأخرون ُ
أكرر مرة أخرى :أن صاحب اإلقناع قال :إن ما خالف كتايب فيه التنقيح فإن املعتمد هو التنقيح ،فإنه
قد بذل جهدً ا فيه.
(املنت)
فإن توضأ قبله أو تيمم مل يصح.
(الشرح)
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قوله "فإن توضأ قبله"  :أي قبل االستنجاء أو االستجًمر ،هذه مسألة يعني منفصلة عن السابقة" ،أو
عاجزا عن االستنجاء
تيمم" قبل االستنجاء واالستجًمر مل يصح ،مل يصح وضوؤه وال تيممه ،طب ًعا من كان
ً
واالستجًمر فإنه يتيمم له ،وبنا ًء عىل ذلك :فاملذهب يتيمم للنجاسة ثم يتيمم لرفع احلد ،فيكون تيمًمن ال
تيمًم واحدً ا.
ً
(املنت)
وإن كانت النجاسة عىل غري السبيلني ،أو عليهًم غري خارجة منهًم صح الوضوء والتيمم قبل زواهلا.
(الشرح)
والرجل" ،أو عليهًم" :أي عىل السبيل ،لكن ليست
يقول" :إن كانت النجاسة عىل غري السبيلني" كاليد ِّ
منهًم وإنًم كدم ،وصالهم ونحو ذلك صح الوضوء والتيمم قبل زواهلًم ،والدليل عىل أن الوضوء قبل
َْ َ ْ ُُ َ َ ََْ َ ُ َ ً َ
َ
ه
َ
ُ
َتدوا ماء فتيمموا}[املا دة ،]6:فاآلية تدل
التيمم واالستجًمر هو رصيح اآلية{ :أو المستم النِّساء فلم ِّ
ٍ
فحينئذ البد أن يكون
عىل أن من جاء بالغا ط وتوابعه كاالستنجاء واالستجًمر فالبد أن يأيت بتوابعه،
الوضوء ُمر َّت ًبا بعد االستنجاء واالستجًمر.
هنا مسألة :هنا ذكر املصنف إذا كانت عىل غري السبيلني يصح مطل ًقاُ ،يب أننا نستثني صورة ،وهي ما
مل تكن النجاسة عىل حمل الوضوء أو الغسل؛ ألن حمل الوضوء ُيب إزالة النجاسة ألن هلا ُجر ًما قبل الغسلة
التي يكون هبا غسل املحل.
(املنت)
وحيرم منع املحتاج إىل ال َّط َّهارة.
(الشرح)
للتغوط أو
قال "وحيرم منع املحتاج إىل ال َّط َّهارة" ،وال َّط َّهارة :هي املكان الذي ُيعدُّ لقضاء احلاجة إما
ُّ
للتط ُّهر منها ،و ُأخذت ذلك بأنه ال ُيوز منع الناس من املاء فكذلك ال ُيوز منعهم لقضاء حاجة ،فمن أراد
ارا
الدخول لقضاء حاجته ومل يدخل غري هذا املحل فتعني عىل صاحب املحل أن ال يمنع منه؛ ألن فيها إُض ً
باملسلم.
(املنت)
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قال الشيخ.
(الشرح)
"الشيخ" :هو الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية كًم هي عرف املؤلف من بعده.
(املنت)
ولو ُو ِقفت عىل طا فة معينة كمدرسة ورباط ولو يف ِم ْل ِكه.
(الشرح)

يقول :لو أن هذه أماكن اخلالء و ِقفت عىل طا فة معينة مثل مدرسة ُأ ِ
مرحاض لقضاء احلاجة
نشئ فيها
ٌ
ُ
ً
طهارةٌ ،فأراد شخص استعًمهلا ال نقول :إنك خالفت رشط الوقف؛ ألن هذا حق للناس فيكون
مثال ،أو َّ
أيضا يف
من حقوق االتفاق للعامة التي جاء الُّشع هبا" ،ورباط" واضح" ،ولو يف ملكه" :أي ولو كانت ً
ِم ْل ِكه داخل بيته ،مل ُيد الشخص مكانًا يقيض فيه حاجته إال داخل البيت لزمه أن يسمح له ذلك.
(املنت)
وقال :إن كان يف دخول أهل الذمة مطهرة املسلمني تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب
منعهم وإن مل يكن ُضر وهلم ما يستغنون به عن مطهرة املسلمني فليس هلم مزامحتهم.
(الشرح)
"وقال" :أي الشيخ ،قوله "فليس هلم مزامحتهم" :يعني ُيوز للمسلمني منعهم وُيوز هلم تركهم.
نقف عند هذا القدر ،ونسأل اهلل  العظيم أن يغفر لنا وأن يرمحنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل
الصالح ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.
هناك سؤال من أحد اإلخوة يف الدرس املاضي ،يقول :سؤال عن املوت الرحيم ،إذا كان اإلنسان
يف غيبوبة ،وطالت غيبوبته ،هل تُرفع عنه أجهزة اإلنعاش ،وإذا وافق أهله هنا ،هل يعترب ذلك من القتل
الرحيم املحرم أم ال؟
الشيخ :عندنا نوعان :اجلناية التي تؤدي إىل إتالف النفس وذهاهبا نوعان:
ٍ
بفعل.
 إما أن تكون -وإما أن تكون بامتناع.
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األمر األول  :وهو الفعل ،هذا الذي يقتل ،بأن يأيت بيشء يؤدي إىل قتل ذلك امليت ،فهذا يوجب الدية
والقصاص واإلثم والعقوبة عند اهلل .
وإما االمتناع :فإن العلًمء  تعاىل يقولون :إن االمتناع ال يوجب القصاص وال يوجب الدية،
فمن رأى غريه يف حالة حتتاج إىل إنقاذ من مهلكة كغرق أو حريق ومل ُينقذه ،نقول :ال يشء عليه من حيث
أيضا الطبيب الذي يكون طبيب اإلنعاش قد يمتنع من إنعاش بعض
الدية ،وال من حيث الكفارة ،ومثله ً
صحي ٍ
معني ،فنقول كذلك:
الناس لكوهنم يف وضع
ٍّ
قتص منه ،وليس عليه يف ذلك مساءلة جنا ية يف الدنيا.
ال ُي ُّ
وأما فيًم يتعلق يف اآلخرة :فإن العلًمء  تعاىل يقولون :إن األوىل أن ال تُرفع عنه ،لكن ُيوز
رفعها ،وخاصة إذا غلب عىل الظن أن نفعها ضعيف جدًّ ا ،أو ُوجد مزاحم عىل هذه األجهزة ،أو كانت عىل
الشخص مؤنة ال يستطيعها ،مثل بعض الشباب قد يأتيها طفل خديج ،ويكون يف هذه احلاضنات بمؤنة
غالية عليه ،فيقول :هل أستدين؟ يلزمني االستدانة؟
نقول :مثل ذلك :األوىل أن ال تُرفع عنه ،لكن ُيوز رفعها عنه ألنه ال يكلف اهلل  إال وسعها،
هذا ما يتعلق هبذه املسألة.
وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.

