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 امليتة إْنِفحَّة 

 

 جبنًا.ويوضع يف اللنب فيغلظ ويصبح  وحنوهما،  يستخرج من بطن العجل واجلدي الصغريين شيء:اإلنفحة
 غري ذحبة ذبح ثم أمه من رضعُأ أو ، أمه من رضع أن بعد صغري عجل مات كأن ، ميتة البهيمة هذه كانت ذافإ

 من يأتي الذي اجلنب يف حنتاجه قد وهذا ؟ ال أم أكله وجيوز ، طاهر اإلنفحة بهذه انعقد الذي اجلنب فهل ، شرعية
 اهلل اسم يذكرون ال الذين الكتاب أهل دول من أو ، ذلك وغريأ ، اجملوسية وأ البوذية الدول أو ، الشيوعية الدول

 :  ثالثة أقوال على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذه ، ذبائحهم على
 

 شيخ اختارها رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب وإليه ، ةطاهر احليوان مأكول اللحم ةيتم ِإنَفحة أن:  األول القول
 .  احملققني من ومجع ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم

 :  واستدلوا
 الصحابة أكل ، جموسية بالد وهي ، الفرس بالد )املدائن( دخلوا ملا الصحابة فإن ، عنهم اهلل رضي الصحابة بفعل -

 ،  أكلوها ملا جنسة اإلنفحة كانت ولو ، ميتة بهائم بأنفحة منعقد وهو ، عندهم الذي اجلنب من عنهم اهلل رضي
 . صريح بنص إال اآلية خيالفوا أن ميكن ال عنهم اهلل رضي والصحابة

 .  امليتة لنب بطهارة قوهلم يف ، معه ومن تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر مما قريب وهذا
وإليه ذهب ،ا وتؤكلوإن كانت صلبة يغسل ظاهره،الثاني:أنها إن كانت مائعة فهي جنسة لنجاسة وعائهاالقول 

 صاحبا أبي حنيفة.
 ( . واحلنابلة والشافعية املالكية) اجلمهور ذهب وإليه ، جنسة امليتة إنفحة أن:  لثالثا القول

 :  واستدلوا

 أو حلما كان سواء ، امليتة أجزاء من جزء كل يشمل ، عام وهو {امليتة عليكم حرمت} وتعاىل تبارك اهلل بقول -
 .  ذلك غري أو إنفحة أو لبنا أو ، عصبا أو ، شحما أو عظما

 :  الراجح

 بها املنعقد اجلنب من ، عنهم اهلل رضي الصحابة ألكل وذلك ، طاهرة امليتة إنفحة وأنول،األ القول هوـ  أعلم واهللـ 
 .  فارس بالد دخلوا حينما ،
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 االستنجاِء باب
 

 جنوت ، فيه األصل وهو ، القطع وهو ، النْجُو:  قوهلم من أو ، (يءالش جنوت) قوهلم من مأخوذ:  لغة االستنجاء
 .  املاء باستعمال ، اخلارج أثر يقطع املستنجي ألن ؛ قطعتها:  الشجرة

 .  حنوه أو حبجر حكِمه إزالة أو مباء من سبيل خارج إزالة:  اصطالحا
 من سبيل أصلي قبل أو دبر مباء.،وقيل:إزالة خارج سواء كان معتادًا أو ال

 .  مبيح أنه أم مطهر االستجمار هل ، اهلل شاء إن وسيأتينا

 حبجر ، - املذهب على - حكمه أزيل أو اخلارج أزيل وإذا ، استنجاء مسي مباء اخلارج أزيل فإذا:  مباء اخلارج إزالة
 املاء بغري كان إذا اخلارج يف األصل ألن ؛ الصغار احلصى:  وهي ، اجلمار إىل نسبة ؛ استجمارا يسمى فإنه ، حنوه أو
 .  استجمارا فسمي ، صغرية تكون الغالب يف احلجارة وهذه ، حبجارة يكون أن ،

 :  االستجمار مشروعية على دل وقد
 .  اهلل شاء إن سيأتينا كما ، صلى اهلل عليه وسلم النيب عن أحاديث فيه جاءت فقد: السنة -
 .  السبيلني من اخلارج أثر يزيل االستنجاء أن على اإلمجاع وكذلك -

اخلالِء دخوِل عند ُيسَتَحبُّ:  اهلل رمحه قال . 

 هذه يف ، يسن:  يقولون بعضها ويف ، يستحب:  يقولون  كتبهم بعض يف ، غريه يف أو الباب هذا يف الفقهاء عبارات
 .  ؟ ويسن يستحب بني فرق هناك فهل ، بعده الذي الباب ويف ، ذكره من يكثرون بالذات املوضع

 .  واحد مبعنى يسن أو فيستحب ، بينهما فرق ال إنه:  قال من العلم أهل من -

 ما فهو ، املسنون وأما ، بتعليل ثبت الذي:  هو فاملستحب ، واملسنون املستحب بني فرق هناك:  قال من ومنهم -
 فإنه دليل فيه جاء ما:  مبعنى ، صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ثابتا بكونه خيص كان وإن ، طلبه على يدل بدليل ثبت
 .(يستحب) فيه يقال فإنه ، وحنوه تعليل فيه جاء وما ، (يسن) فيه يقال

 .  والفقهاء ، احلديث وأهل ، األصول أهل املسألة هذه عن يتكلم ولذلك ؛ التفريق يف خالف بينهم والعلماء

 ، حنوه أو بتعليل الدليل كان إذا فهذا يستحب قيل إذا أنه ، شيخنا ومنهم ، الثاني القول قرب من العلم أهل ومن
 .مندوب:  فيه ويقال . كذا يسن:  قلنا نص جاء فإذا ، نص هناك كان إذا فهو ، يسن:  قيل وإذا

 .  استحبه قد الشارع ألن:  فمستحب

 .  صلى اهلل عليه وسلم النيب عن منقولة وطريقة سنة ألنه:  ومسنون

 . الشارع قبل من مطلوب فهو ، مطلوب ألنه:  ومندوب

اخلالِء دخوِل عنَد يستحبُّ: اهلل رمحه قال  . 

 .  الذكر هذا يقول دخوله من قريبا كان فإذا ، قرب عندية فالعندية ، اخلالء يف يكون ال أنه:  مفهومه

 .  فيه أحد معه فليس ، فيه خيلو حاجته يقضي كان إذا اإلنسان وأن ، اخلالي املكان من مأخوذ:  اخلالء
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اهللِِ بسِم:  َيقوَل أن:  اهلل رمحه قال  . 

 عند اإلنسان يقول أن الفقهاء عامة استحب لكن ، ضعف فيها أحاديث فيها جاءت اخلالء دخول عند والتسمية
 . , وقد حكي اإلمجاع على مشروعية التسمية عند دخول اخلالء كما حكاه النووي رمحه اهلل اهلل بسم:  اخلالء دخول

 إذا] قال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي ، أنس عن ، شيبة أبي ابن عند حديث فيها جاء وقد
 صحيح فاحلديث ، شاذة زيادة (اهلل بسم) وزيادة[ واخلبائث اخلبث من اهللب أعوذ ، اهلل بسم:  فقولوا اخلالء دخلتم
 . (اهلل بسم) لفظة بدون

 قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، وغريهما ، ماجه وابن ، الرتمذي عند ، عنه اهلل رضي علي عن حديث اءجو
 لكن ، ضعيف احلديث وهذا ، [اهلل بسم يقولوا أن الكنيف دخلوا إذا آدم بين وعورات ، اجلن أعني بني ما سرُت]

 أن عليه اهلل رمحة رأى ، الطرق جموعمب لكن ، مقال من ختلو ال فطرقه ، طرقه مبجموع اهلل رمحه األلباني صححه
 .  يثبت ال أنهيرى و ، احلديث هذا يضعف العلم أهل من كثريا فإن وإال ، صحيح احلديث

 .  اهلل بسم اخلالء دخول عند اإلنسان يقول أن الفقهاء عامة استحب لكن

واخلباِئِث اخُلْبِث من باهلِل أعوُذ:  اهلل رمحه قال ثم  . 

 .  واخلبائث اخلبث من باهلل أعوذ:  يقول أن اخلالء دخول عند يسن:  أي

صلى اهلل  النيب كان: يقول عنه اهلل رضي أنسا مسعت  قال ، صهيب بن العزيز عبد عن شعبة حديث فيه وهذا -
 [  .واخلبائث اخلبث من بك أعوذ إني اللهم] يقول اخلالء دخل إذا ، عليه وسلم

 .  مشروعيته على االتفاق اهلل رمحه النووي حكى قد

:  فاخلُبث ، بالضبط خيتلف واملعنى( اخلُبث) بالضم ضبطها وبعضهم ،( اخلْبث) بالسكون بعضهم ضبطها:  اخلبث
 ، الشياطني إناث وهي ، خبيثة مجع:  واخلبائث ، الشياطني ذكران وهم ، خبيث مجع

 . مؤنث هو ما ومنها ، مذكر هو ما منها الشريرة واألنفس ، الشريرة النفوس:  واخلبائثواملكروه. الشر:  وخْبث 
 .فكأنه استعاذ من الشر وأهله

:  ويقولون ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل حمققي من طائفة عليه الذي وهذا ـ هو القول الثاني واهلل أعلمـ :  الراجح
( الشر) اخلبث من استعاذ قد ، الذكر هذا يقول الذي واإلنسان ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فيكون اخلْبث بـ ضبطه

 يتكشفون ، للشياطني مأوى فهي ، - جاء كما - حمتضرة احلشوش هذه أن وذلك( الشريرة النفوس) واخلبائث
:  وقال ، وجل عز اهلل مسى إذا ، التسمية حديث تصحيح باعتبار الذكر هذا اإلنسان ذكر فإذا ، فيها آدم بين عورات

 :  شيئني يضمن فهو ، واخلبائث اخلبث من باهلل أعوذ

 .  حاجته قضاء حال ويزدروه ، عليه يضحكوا ال وحتى ، عورته يرون فال ، أعينهم عن نفسه يسرت أن -

 هذين من اهلل بإذن فيسلم ، والبالء الشر أهل فهم ، شرورهم من شر يناله فال ، مشره من باهلل يستعيذ أن -
  .األمرين
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مشروع يف البنيان والصحراء كما هو مذهب اجلمهور فيقول الذكر  . [واخلبائث اخلبث من باهلل أعوذ] الذكر وهذا
 عند دخول اخلالء وقبل أن يشمر ثوبه إذا كان يف الصحراء.

غفراَنَك:  منُه اخلروِج وعنَد: اهلل رمحه قال  . 

 .  غفرانك:  يقول منه اخلروج وعند:  أي

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل عامة استحبه مما أيضا هوو

 :  دليلهم 

[ غفرانك] قال اخلالء من خرج إذا  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل نكا قالت: ، عنها اهلل رضي ، عائشة عن -
 والشيخ ، والذهيب ، والنووي ، حامت ووأب ، خزمية ابن صححه واحلديث وأبو داود ، والرتمذي،أمحد اإلمامأخرجه 
 .  مجيعا عليهم اهلل رمحة ، األلباني

 مصدر ، وشكرانا ، شكرا يشكر شكر وزن على:  يقولون ، وغفرانا َغْفرا يغِفر غَفر مصدر:( غفرانكقوله:)
 .  املغفرة وتعاىل تبارك ربه يسأل فهو ، غفرانك أسألك:  تقديره ، حمذوف بفعل منصوب

 :( غفرانك) اخلالء من خروجه بعد اإلنسان قول علة يف العلماء اختلف وقد

 منه احلاصل التقصري هذا على وتعاىل تبارك اهلل يستغفر فهو ، الزمن من فرتة اهلل ذكر عن احنبس ألنه: بعضهم فقال
 .  وجل عز اهلل ذكر عن الحنباسه ؛

 عز اهلل من بأمر احنبس إمنا ، الفرتة هذه يف اهلل ذكر عن احنبس ملا ألنه ؛ العلم أهل من طائفة ضعفه القول وهذا
 ربه يذكرال   أنه - لألسف - اإلنسان وقت أكثر كان ورمبا ، اهلل يذكر ال كثرية فرتات يف يكون اإلنسانألن و؛ وجل

 .  غفرانك:  يقول أنله  مشروعا وليس ، وجل  عز

 ، الذنب من التخلص إىل حاجته اإلنسان أن( غفرانك) خروجه بعد املرء قول يف السبب إن:  وغريه القيم ابن وقال
 أن فيه ضرر أكرب غاية اإلنسان بطن يف الذي القذر فإن ، بطنه يف الذي القذر من التخلص إىل حاجته من أعظم

 يف ، والثبور بالويل له ويأتي ، واآلخرة الدنيا يف املرء يهلك الذنب فإن ، الذنب املصيبة لكن ، وميوت يهلك اإلنسان
 وقضى دخل إذا ثم ، ومضطربا مضطرا يكون وقد ، للخالء الدخول إىل حيتاج فاإلنسان ، اآلخرة ويف الدنيا حياته

 حاجته من أعظم الذنب من للتخلص حاجته أن ، اللحظة هذه يف استشعر ، بطنه يف كان مما وارتاح ، حاجته
 وجه الوجه وهذا ، بعضهم يسميه كما الراحة بيت دخل حتى وآذاه أشغله قد كان الذي القذر هذا من للتخلص

 . قوي

وعافاني األَذى عين أذهَب الذي هلِل احلمُد: اهلل رمحه قال  . 

سناده امساعيل بن مسلم قال يف الزوائد :متفق على إفي ف ضعيف رجل وفيه ، ماجه ابن أخرجه احلديث وهذا
 .تضعيفه
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خروجًا وُيْمنى ، ُدخواًل اليْسرى رجِلِه وتقديُم:  اهلل رمحه قال  . 

 املسألة هذه يف نص هناك وليس ، اليمنى رجله قدم خيرج أن أراد وإذا ، اليسرى رجله قدم يدخل أن أراد إذا  
 وإذا ، اليمنى رجله يقدم أن دخله إذا لإلنسان يشرع املسجد فإن ، املسجد دخول على قياس عندهم إمنا ، بذاتها
 قال أنه ، عنه اهلل رضي أنس حديث من - بسند صححه النووي - احلاكم روى ملا -.  اليسرى رجله يقدم أن خرج

 السنة من:  أنس فقال[ اليسرى كبرجل بدأت ت أنخرج وإذا ، اليمنى كبرجل بدأأن ت املسجد تدخل إذا السنة من:)
 .  الرفع حكم فله ، السنة من:  قال إذا والصحابي ،

 ، اليمنى رجله يقدم أن خرج وإذا ، اخلالء بيت يف اليسرى رجله يقدم أن ، دخل إذا لإلنسان فيستحب:  قالوا
 .  املتقدم أنس حلديث ؛ خروجا واليسرى ، دخوال اليمنى ، العكس واملسجد

 يبدأ للخالء والدخول ؛ التكريم مواضع عكس يف واليسرى ، التكريم مواضع يف بها ُيبدأ اليمنى أن السنة وألن -
 .  الشمال على يقدمها بأن اليمني يكرم اخلروج ويف ، لليمني تكرميا فيه ألن ؛ بالشمال فيه

 :  مثل باليمني البدء على واألدلة

 شأنه ويف ، طهورهو ترجلهو تنعله يف مناالتي يعجبه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب كان:) الصحيح يف عائشة حديث -
  (.كله

 .  الصحيحني يف كما[ باليسرى فليبدأ خلع وإذا ، باليمنى فليبدأ أحدكم انتعل إذا] هريرة أبي وحديث -

 .  اليسرى والرجل اليد فيه يبدأ وعكسه ، اليمنى بالرجل فيه يبدأ تكريم فيه ما أن على دليل وهذا

 واخلروج ، اخلالء بيت إىل اليسرى بالرجل الدخول استحباب على والفقهاء العلماء اتفاق ، هنا النووي نقل وقد
 .  اخلالء بيت من اليمنى بالرجل

ونعٍل مسجٍد َعْكَس: اهلل رمحه قال  . 

 .  النص فيه جاء واملسجد

 .  صحيح بسند احلاكم عند أنس حديث -

 :  النص يف جاء والنعل

 .  الصحيحني يف هريرة أبي حديث -

اليسرى ِرْجِلِه على واعتماُدُه:  اهلل رمحه قال  . 

 :وأدلتهم.  اليسرى رجله على يعتمد أن ، احلاجة قضاء حال يف يستحب مما

 على نقعد أن صلى اهلل عليه وسلم النيب علمنا:)قال أنه ،املدجلي رضي اهلل عنه بن مالك سراقة : عنالدليل  األول
 ألن ؛ العلم أهل من وغريه حجر ابن احلافظ ضعفهاحلديث و والبيهقي الطرباني أخرجه (اليمنى وننصب ، اليسرى

 .  يسم مل رجال فيه

 .  كرمها فقد اليمنى ونصب اليسرى على قعد إذا ألنه ؛ لليمنى تكرميا فيه وألن :الدليل  الثاني

 .  اخلارج خلروج أسهل وألنه :ثالدليل  الثال
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 اخلارج خلروج أسهل فإنه ، اليمنى ونصب ، اليسرى رجله على اعتمد إذا أنه ، الشيء هذا على األطباء نص وقد
 أصبحت ، اليسرى رجله على اعتمد فإذا ، 4 شكل على  تكون ، البطن يف السفلى واألمعاء املستقيم أن ذلك ؛ منه

 ، بها حنكم ال فالسنية ، النص فيه يثبت مل أنه دام فما ، أسهل وهو ، مباشرة خيرج اخلارج فكان ، مستقيم شكل على
 ، اخلارج خلروج أسرع اليسرى رجله على اإلنسان اعتماد أن - أثبت وقد - احلديث الطب أثبت إن:  يقال لكن
 اخلارج خيرج أن مقصوده واإلنسان ، اخلارج خلروج سهولة فيه ألن ؛ اليسرى رجله على يعتمد أن له ينبغي فإنه

 يف هو كما ، مكرمة واليمنى ، اليمنى للرجل تكريم نوع فيه وألن ، اخلالء بيت يف البقاء يطيل ال وحتى ، بسرعة
 .  التكريم مواضع

واسِتتاُرُه فضاٍء يف وُبعُدُه: اهلل رمحه قال . 

 :  نوعني على واالستتار ، اإلنسان يسترت أن السنة من

 ببعده استتار . 

 جسده بكل استتار. 

 يكون مرتفع بشيء جسده يسُتر أبعد إذا ثم ، يرى ال حتى الناس عن بعيدا فيذهباالستتار ببعده : النوع األول: 
 ،   له الناس رؤية وبني بينه حائل بوجود نفسه سرت وأيضا ، االستتار من نوع وهذا ، وراءه
 حديث ألفاظ بعض يف جاء وهلذا ؛ عورته يكشف أن لإلنسان جيوز فال ، واجب أمر فهذا الناس عن عورته سرت وأما
 أما ، كبري يف يعذبان وما ، ليعذبان إنهما] قال ، بقربين ، صلى اهلل عليه وسلم النيب مر ملا ، الصحيحني يف عباس ابن

 عند عورته انكشاف يضره ال أنه مبعنى[ البول من يسترت ال] األلفاظ بعض ويف[ البول من يستنزه ال فكان أحدهما
 .  الناس

 ، كثريا ُيبعد كان أنه عنه ثبت ، صلى اهلل عليه وسلم فالنيب ، صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ثبتت قد االستتار وسنة
 .  حاجته قضاء حال يف

 .[  حاجته قضىف عين توارىانطلق حتى ف]:قال أنه ، شعبة بن املغرية حديث من ، الصحيحني يف جاء كما -
صلى اهلل عليه  النيب مع خرجت):  قال ، صحيح بسند ، أمحداإلمام  عند ، ُقراد أبي بن الرمحن عبد حديث ويف -

 . (أبعد حاجته تىأ إذا وكان ، الطريقب له فجلست ، قدحالأو داوةباإل اتبعتهف ، اخلالء من خرجرأيته ف ، حاجا وسلم
 .االتفاق على استحبابهبل نقل النووي ،عامة الفقهاء  إليه وهذا احلكم ذهب

 :  فاجلواب ؟ ذلك حنو أو جدار وراء أو شجر وراء يكون ال ملاذا ؟ اإلنسان يبعد ملاذا:  قائل قال فإن

 أمساعهم عن بل ، فقط الناس أعني عن ال نفسه فيسرت ، حاجته قضاء حال أصوات منه يصدر قد اإلنسان أن:  أوال
 .  صوتا منه يسمعون فال ،

 الناس يَشم أن يريد ال أيضا فهو ، الناس بعض حال يف كما ، جدا مستقذرة رائحة منه للخارج يكون قدأنه :  ثانيا
 .  خبيثة رائحة منه

 .  فيستقذرونه منه اخلارج القذر الناس بعض يرى فقد قريبا كان لو فإنه ، منه خيرج الذي القذر ُيرى لئالو:  ثالثا
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 أجل من ، ـ شرعا يذم ال الذي احلياءـ  ، اهلل خلق ومن ربهم من احليني سيد ، صلى اهلل عليه وسلم النيب كان وهلذا
 . ن يبعد عن الناسكا غريها أجل ومن العلل هذه

 .(جسده بكل استتار)الناس وبني بينه حيول حبائل االستتار:  االستتار من الثاني النوع

  : صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ثابت أيضا وهذا
  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل أردفين] : قال أنه ،رضي اهلل عنه جعفر بن اهلل عبد حديث من مسلم عند كما -

صلى اهلل عليه  رسول اهلل به استرت ما أحب وكان ، من الناس أحدًا به أحدث ال ًاحديث إلي فأسر ،ذات يوم خلفه
ما اجتمع من وحائش النخل : ، فبفتح اهلاء والدال وهو ما ارتفع من االرض اهلدف .[خنل حائُش أو هدٌف حلاجته وسلم

  . ذلك والتف ودنا بعضه من بعض وال واحد له من لفظه

 ، حذيفة نادى أنه األلفاظ بعض يف ، قائما بال ملا صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، الصحيح يف حذيفة وحديث -
 يتجه وجعله ، وراءه فكان حذيفة نادى ، والسالم الصالة عليه ، عورته تنكشف ال حتى واقفا بال ، وراءه وجعله
 . يرونه فال الناس أعني عن يسرته أن أجل من( ظهره يعطيه) أي اجتاهه عكس

 عورته كشف يف عندهم غضاضة اإلنسان جيد ال واجلاهليون واجلاهلية ، السامية اإلسالم قيم من قيمة العورة وسرت
 عليهم أكد قد ، صلى اهلل عليه وسلم والنيب ، جاهلية خصلة فيه امرؤ فهو ، عورته يكشف اإلنسان كان إذا وهلذا ؛

 .   اإلسالم أول يف ، القضية هذه يف

 أي [إزارك والبس ، احلجر أنزل] : فقال ، حبجره فاستمر ، إزاره فنزل ، حجرا حيمل الصحابة أحد كان مرة ففي
 الضري عليه  والرجل ، رجل أنا ؟ يضرني ماذا:  يتباهون كانوا اجلاهلية يف أنهم املعلوم ومن ، إزارك والبس ارجع

 أن ، السامية اإلسالم وآداب قيم من وهذا ، العورة سرتب جاء اإلسالم ، ال اإلسالم يف لكن ، عورته ترى أن
 ما أو ، عورته منهم الواحد يبدي أن ، للمرأة أو للرجل العقوبة من أن كما ، أحد يراها فال عورته يسرت اإلنسان

 سوآتهما هلما بدت} قال: الشجرة ورق من أكال ملا وحواء آدم على غضب ملا وتعاىل تبارك اهلل فإن ؛ إليه النظر حيرم
 هذه:  فقالوا ، له العيب وانكشف ، السوءة بدت ، منه املعصية حصلت فلما {اجلنة ورق من عليهما خيصفان وطفقا
 . واملعصية الذنب آثار من عقوبة

 :  نوعني على االستتار إذن

 .  اإلبعاد -1

 . )أي وراء ما يسرته عن أعني الناس( حائش أو هدف وراء كونه -2

 .  ِرْخوًا مكانًا لبوِلِه وارتياُدُه واستتاُرُه: اهلل رمحه قال

 - اَرخو - اُرخو - اِرخو الراء مثلثة تأتي هذه (ِرخوا)و –رخوا مكانا بوله ملوضع اإلنسان يرتاد أن:يستحب مما أيضا
 .  إليه رجوعه ومن ، البول ُرشاش من يأمن حتى ؛ فيه يبول َدْمثا لينا مكانا يرتاد هأن أي

 .  فيه فبال دمث جدار موضع إىل جاء ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، أحاديث يف جاء وقد -
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 مما وهذا ، قضائها حني حاجته من شيء إليه يرتد لكيال ، ُصلبة ليست وأرضأ ، رخو مكان عن يبحث أنه املهم
 فإذا ، يتطاير البول فإن ، لبص يابس مكان يف بال إذا اإلنسان فإن ، واضح وهذا ، اإلنسان عند الوسواس يورث
 فيبدأ..  سراويلي على جاء ، ثوبي على جاء ، نعلي على جاء ، رجلي على جاء:  نفسه يف يقول ، البول تطاير

 ، التلويث من يأمن فإنه ، رخوا مكانا اختار إذا لكن ، اخل..  ماء سراويله طرف على يصب ، بالوسوسة اإلنسان
 .  ذلك بعد يوسوس فال ، الوسوسة قضية من ويأمن

 بوله فينزل ، منه يبول أن يستطيع ، حجر طرف أو ، جبل طرف ، عاليا مكانا ووجد ، رخوا مكانا جيد مل إذا كذلك
 البول رشاش رجوع عن ،فيبتعد فيبول ، قليال األرض من يقرتب فإنه ، يكن مل إنف ، حسن أيضا فهذا عنه بعيدا
  .إليه

بوِلِه من فَرَغ إذا الُيسرى بيده َوَمسُحُه: اهلل رمحه قال  . 

 وبعضهم ، مرات ثالث الذكر رأس إىل ذكره أصل من اليسرى بيده ميسح ، بوله بعد اإلنسان ميسح أن أيضا يستحب
 :  أقوال ثالثةإىل  فيها اخلالف صنفي أن وميكن ، العلم أهل بني خالف فيها املسألة وهذه (السْلت) يسميه

 .  واملالكية احلنفية مذهب وهذا ، رأسه إىل الذكر أصل من ويسلته ، ذكره اإلنسان ميسح أن جيب أنه:  األول القول

 : أدلتهم  

 إنهما] فقال ، يعذبان قربين على مر ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، رضي اهلل عنهما عباس ابنعن األول:الدليل 
 .  الصحيحني يف كما [...البول من يستربئ ال فكان أحدهما أما ... كبري يفومايعذبان ، يعذبان

 البول خيرج حتى ، نهايته حتى أصله من مسحه أو ، الذكر بسلت حيصل ، البول من االسترباءأن : وجه االستدالل
 .  فيخشى أن يكون من عدم االسترباء بولال شيءمن بقي قد كان فإذا ، فيه املوجود

 .  واجب إذن والسلت فاملسح ، واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما ، واجب االسترباء نألو الدليل الثاني:
 . واحلنابلة،الشافعية ذهب إليهو املسح يستحب أنهالقول الثاني: 

  أدلتهم:
 فال أحدكم شرب إذا:)  صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال:  قال أبيه عن قتادة أبي بن اهلل عبد عن الدليل األول:

أخرجه اإلمام (بيمينه يتمسح ال، وإذا متسح أحدكم ف بيمينه ذكره حميس فال بال أحدكم وإذا ،اإلناء يف يتنفس
 البخاري.

 :  فقالوا - الفرقو - ويتمسح ميسح:  فقال

 املسح أو السلت به املراد:  ميسح  . 

 فرق فبينهما ، االستنجاء به يراد:  يتمسح  . 

 .  ذكره ميسح أن له فينبغي ، لإلنسان وأنظف أبرأ وألنه الدليل الثاني:

 .  مكروه والسلت املسح أن:  الثالث القول
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 إنه:  قال اإلسالم شيخ كالم من املواضع بعض ويف ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ عن املرداوي ذكره وهذا
 .  بدعة

 أدلتهم:

 .  واضح نص فيه يرد مل ألنهالدليل األول:

 قد املسح [بيمينه ذكره ميسكال ] األلفاظ بعض يف وجاء ،[ بيمينه ذكره ميسحفال ] صلى اهلل عليه وسلم قوله وأما
 .  فيه وما الذكر سلت به املراد وليس ، الذكر مسك به املراد يكون

 ، يضر ال موضعه ويف معدنه يف فالشيء ، الذكر خارج كان ما حكم له ليس ، الذكر داخل كان ما أن الدليل الثاني:
 .  موضعه عن اخلارج حكم له وليس

 ألنه ؛ بول بسلس يصاب رمبا فإنه ، كثريا ذكره ميسح اإلنسان كان فإذا ، البول سلس يورث املسح أن الدليل الثالث:
 .  ؟ال مأ صحيح هو هل به أعلم اهلل وهذا ، اإلنسان فيرتكه ، در حلبه وإذا ، قر تركه إذا:  يقولون وهلذا ؛ كالضرع

 :  الراجح

 .  يسلته وال ، ذكره ميسح ال أنه أعلم واهلل األقرب القول كان وهلذا

 التنظيف باب من ، ثيبا كانت إن فرجها داخل أصبعها تدخل أن ،واحليض اجلنابة حال يف تؤمر ال فإنها ، املرأة ومثله
 .  هذااألمرب الكرام صحابته عن وال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب عن ينقل ومل ، التنطع من هذا فإن ،

 قضاء بعد املاء منهم خيرج الناس بعض:  قائل قال فإن ، وينظف يستربئ حتى ، ثالثا ذكره ميسح:  قالوا وهم
 إىل حيتاج كان وإن ، البول بقية خيرج حتى قليال ينتظر فإنه حاله هذا كان من:  فيقال ، شيء هذكر يف يبقى ، احلاجة

 عليه يفتح مما هذا فإن ، يتيقن ال كان إن أما ، الشيء هذا مثل حدوث يتيقن كان ملن هذا ، ذلك فله شيئا ميشي أن
عجيبة  طرقا الباب هذا يف املوسوسني هلؤالء (اللهفان إغاثة) يف القيم وابن اإلسالم شيخ ذكري وهلذا ؛ الوسوسة باب

 ، خطوات نفسه ميسك من ومنهم ، درجا ينزل من ومنهم ، يقفز من ومنهم ، يتنحنح من فمنهم ،نسأل اهلل العافية
 ، الباب هذا يغلق أن له ينبغي فإنه ، شيء خروج من يتيقن ال اإلنسان كان فإن ، منه اخلارج هذا خيرج أن أجل من
 النضح أحاديث كانت وإن ، ينضح:  يقول من فمنهم ، كثرية هذا يف السلف عبارات كانت وهلذا ؛ عنه يلهو وأن
 ليس أو نقط فيه كان إذا يتتبع وال ، عنه ويلهو ، باملاء سراويله ينضح أنه السلف بعض عن نقل لكن ، ضعف فيها
 يف يبقى كأن ، الشيء هذا مبثل يبتلى قد الناس بعض ألن ؛ الشيء بعض وجود تيقن إن لكن ، عنه يلهو ، نقط فيه

 املوجود البول كل خيرج حتى ، قليال انتظر:  له يقال هذا فمثل ، خروجه أجل من فرتة إىل حيتاج شيء البول جماري
 ال نقط بقي قد فيكون ، وخيرج يقوم ثم ، بقوة البول يدفع بال إذا أنه ، الشباب خاصة الناس بعض أن وخاصة ،

 .  البول جماري يف تزال

 أمجعني وصحبه آله وعلى حممد على وسلم اهلل وصلى                            


