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 . احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

 االستنجاء باب تابع
.  قال املؤلف رمحه اهلل : وبوُلُه يف َشٍق وحنِوِه 

 أي مما يكره يف حال قضاء احلاجة أن يبول اإلنسان يف شق وحنوه . 
 وحنوه : كاملسَربة ، والبالوعة وحنوهما ، فإنه يكره لإلنسان أن يبول يف هذه الشقوق . 

 والشق : ما كان مستديرا . 
 واملسربة : اجلحر املستطيل  .

وهذا الذي :)هذا هو املذهب ومذهب األئمة الثالثة أيضًا. قال النووي بعد قول الشريازي فيكره أن يبول فيهما .
 . (قاله املصنف من الكراهة متفق عليه وهي كراهة تنزيه

 أدلتهم : 
، عن عبد اهلل بن َسرِجس ، أن النيب النووي   صححهو والنسائيما روى اإلمام أمحد وأبو داود األول:الدليل  

عن البول يف  صلى اهلل عليه وسلمنهى النيب ] ويف لفظ:. [يف اجلحر أحدكم نلويبال ] :قال عليه وسلمصلى اهلل 
حر   فقال : يقال ننها مساكن اجل تكره من البول يف ما : -الراوي عن ابن سرجس  –قتادة قالوا ل [اجلحر
 . [اجلن

 اإلنسان فتؤذيه  .أنه رمبا كان يف هذه اجلحور هوامُّ فتخرج على الثاني:الدليل 
 عليها أفسد طعامها ، وسكنها .  البول هاورمبا نذا بال فيها أفسدها على من فيها ، فإذا دخلالثالث:الدليل 
 ويروى أن سعد بن عبادة رضي اهلل عنه ، بال يف شق يف الشام ، فسقط ميتا ، ويقال : ننهمالرابع: الدليل

 هاتفا من اجلن يقول : مسعوا هاتفا ، نما يف املدينة أو عنده ،  
 حنن قتلنا سيد اخلــ     ــزرج سعد بن عباده
 ورميناه بسهميـــــ         ـن فلم خنطئ فؤاده

هناك خالف يف هذه القصة على قولني ، منهم من يصححها ومنهم من يرى وبال يف الشق فخر ميتا من حلظته .
 ضعفها ، لكنه يستأنس بها على كل حال  .

 البول واقفًا :مسألة 
 :فعلى قولني  حاجةونن كان لغري . نن كان حلاجة فال يكره اتفاقًا

 [أن رسول اهلل بال قائمًا فال تصدقه من حدثك]حلديث عائشة :  حاجةاجلمهور على أنه مكروه لغري  القول االول :
 فضعيف . [أن يبول الرجل قائمًا وسلمصلى اهلل عليه نهى النيب  ] :أمحد .وأما حديث البيهقي عن جابر اإلمام رواه 
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وأبي ،وزيد بن ثابت،وابن عمر،وعلي ،وهو رأي عمر،وذهب احلنابلة يف رواية نىل اجلواز بال حاجة  القول الثاني :
 صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  ] : رضي اهلل عنه وذلك ملا أخرج البخاري ومسلم عن حذيفةرضي اهلل عنهم،هريرة 

 .وقيل فعله للحاجة ،والسبب يف بوله قائمًا قيل : لبيان اجلواز  [ أتى سباطة قوم فبال قائمًا ..
 .  قال : َومسُّ فرِجِه بيميِنِه 

أطلق املؤلف ومل يقيده حبال البول ، فهل نتيان املؤلف بهذه العبارة ضمن املكروهات يف حال قضاء احلاجة يدل على 
املؤلف مل يقيد كما قيد يف املسائل السابقة ، فهل ألن أن مراده أنه مكروه يف هذه احلال   أو يقال بالكراهة مطلقا   

 أراد املؤلف اإلطالق   . 
  نذا كان يبول.ل : ال بد من التقييد ، ومراد املؤلف يف هذه احلال بعض األصحاب قا

وأما قضية هل يكره مس الذكر يف غري البول أم ال   هذه مسألة أخرى ، تبحث يف موضع آخر ، وأما مراد املؤلف 
 هنا ، فهو مس الذكر حال البول ، فيقيدها السياق  .

 مسألة مس الذكر حال البول : 
 على أنه يكره لإلنسان أن ميس ذكره حال بوله  . م رمحة اهلل عليهم :مجهور أهل العل

 أدلتهم : 
وال يتمسح ،ذكره بيمينه وهو يبول أحدكم نكميس ال ]:قال صلى اهلل عليه وسلمأبي قتادة أن النيب  :عنالدليل األول

 مسلم .  أخرجه اإلمام [من اخلالء بيمينه 
  . [أن ميسح ذكره بيمينه]ويف بعضها(أن ميس ذكره بيمينه وهو يبول ]ألفاظه ويف بعض

أخرجه  [يمنيالب نستنجيأن  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل نهانا ]:سلمان رضي اهلل عنه،أنه قال عن:الدليل الثاني
 مسلم .  اإلمام

]نمنا أنا لكم مبنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل قال : قال أبي هريرة  :عنالدليل الثالث
، وصححه والنسائي أبو داود  أخرجه [..أحدكم الغائط فال يستقبل القبلة وال يستدبرها ، وال يستطيب بيمينه 

 . وحسنه األلبانيالنووي 
 واملراد باالستطابة : نزالة أثر اخلارج ، سواء كان باستنجاء أو باستجمار  .

 فقالوا : هذه النصوص مجيعا تدل على الكراهة ، وأنه يكره لإلنسان أن ميس ذكره حال بوله . 
األصل يف النهي هو التحريم ، وال ينتقل عن األصل ألن فإن قال قائل : ملاذا ال تدل هذه األحاديث على التحريم   

 نال بالدليل  .
ك ضابط واضح فيها ، مبعنى أنه هنا يكون حراما ، وهناك يكون ليس هنا (األصل يف النهي التحريم:)ومسألة 

مكروها ، لكن أقرب ما فيها ما ذكره شيخنا وغريه ، أن النهي يكون للتحريم نذا كان يف باب العبادات واملعامالت ، 
االستقراء ، استقرؤوا النصوص ، فوجدوا ب أخذوهيكون للكراهة ، وهذا  هاآلداب ، فاألقرب أنباب وأما نذا كان يف 

أدب من اآلداب  ا يفبالتحريم مع أنه اقال العلماء فيه وصنص مثةأن النصوص يف الغالب تدل على هذا ، ونن كان 
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اليمني من باب االستحباب ، ولو أكل ب، مثل : النهي عن األكل بالشمال ، كثري من أهل العلم على أن األكل 
يضره ، لكن النهي عن األكل بالشمال ، نذا نظرت نىل القاعدة هذه تقول هو للكراهة ، لكن  اإلنسان بشماله فإنه ال

]ال يأكل أحدكم قال  صلى اهلل عليه وسلمهناك ما خيرج النهي من كونه للكراهة نىل التحريم ، وهو : أن النيب 
على التحريم ، أو ه مذموم ، فيدل التشبيه بالشيطان ال يكون نال على وجو بشماله ، فإن الشيطان يأكل بشماله[

]ال  [ فقال : ال أستطيع ، قالبيمينك كل] صلى اهلل عليه وسلملقصة الرجل الذي كان يأكل بشماله ، فقال له النيب 
صلى اهلل عليه هنا اختلف العلماء : هل الرسول عليه الصالة والسالم دعا عليه ؛ ألنه تكرب   أم أن النيب استطعت[ 

ألنه أكل بشماله فهو من باب العقوبة له   خالف على قولني ، املهم : أن القاعدة اليت ذكرها شيخنا ؛ا عليهدع وسلم
يدل على الكراهة ، ونن كان يف العبادات فإنه نن كان يف اآلداب أن النهي رمحة اهلل عليه ، وطائفة من أهل العلم )

ات ، لكن نذا نظرت نىل املعامالت جتد أنه الكالم هم يذكرون العباد،هلا وجه واملعامالت فإنه يدل على التحريم( 
 حيملونه يف اجلملة على التحريم .  مفإنهنفسه ، أنه نذا جاء النهي فيها 

هذه النصوص تدل على النهي ، والنهي  ألن، ، نىل أنه حيرم أن ميس اإلنسان ذكره حال بوله ؛ وهلذا ذهب الظاهرية 
 ظاهر هذه النصوص أن هذا الفعل حرام ، ونذا كان الفعل حراما ، فإن املس يكون حراما . فيقتضي التحريم ، 

.  قال : واسِتْنجاُؤُه واستْجماُرُه بها 
رم وزجزؤه على الوجهني لو حيأنه  وجه هناكو ،هذا املذهب ،أي أنه يكره لإلنسان أن يستنجي أو أن يستجمر بيمينه 

 لوجوه :استنجى أو استجمر بيمينه 
أنه نذا كان اإلنسان منهيا أن ميس ذكره وهو يبول ، فمن باب أوىل أن يستجمر أو أن يستنجي الوجه األول :

 بيمينه  .
اليد اليسرى  وألن االستنجاء واالستجمار من باب نزالة األذى ، وقطع األذى ونزالته يستخدم فيهالوجه الثاني :

 ، وأما اليمنى فإنها للتكريم ، فال تستخدم يف نزالة وقطع األذى املستقذر  .
 وهلذا يقال : نن نزالة األذى باليمنى مكروه ، كما قال املؤلف رمحه اهلل ، 

يثة ، فإن استنجى اإلنسان بيمينه أو استجمر هل زجزئ ذلك أو ال   نعم زجزئه ؛ ألن القاعدة )أن النجاسة عني خب
قول الظاهرية ، وأن الفعل حرام ، وفعل اإلنسان هذا الفعل ، فإن الفعل ب ولو قلنامتى زالت زال حكمها( حتى 

يكون حراما بناء على مذهب الظاهرية ، ولكن أثر الفعل يكون صحيحا ، وهو نزالة األثر ، لكن على قول اجلمهور 
لت النجاسة بأي هو مكروه ، ومع الكراهة لو استنجى بيمينه أو استجمر ، فإنه يطهر بهذا الفعل ، بل حتى لو زا

مزيل ، فإن احملل يطهر بذلك ، فلو قدر أن اإلنسان دخل حتت الدش ليتنظف ، فنزل املاء على ذكره ، أو على دبره ، 
فذهبت آثار النجاسة وزالت ، فإنه يطهر بذلك ، أو زالت النجاسة على رجله باملاء من غري قصد منه ، فإنه يطهر 

 بذلك ، كما تقدم لنا من قبل  .
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ال : واْستقباُل النّيريِن  .ق 
 أي أن مما يكره أن يستقبل اإلنسان النريين  .

ن فيهما نورا ينبع منهما ، أما الشمس فهي تبعث النور ، وأما والنريان : الشمس والقمر ، ومسيا بهذا االسم ؛ أل
 القمر فهو يعكس النور  .

قالوا : لـّما كان فيهما من نور اهلل ، الذي خلقه اهلل عز وجل ، فإنه  فاجلمهور على أنه يكره استقبال الشمس والقمر
 .يهاال دليل عل العللال ينبغي أن يستقبلهما اإلنسان ، وقيل : نن فيهما مالئكة ، وقيل : ننها تلعن ، كل هذه 

يدل على النهي عن وهلذا كثري من األصحاب عندنا ، يرون أنه ال يكره استقبال النريين ؛ ألنه ليس هناك دليل 
قال  صلى اهلل عليه وسلماستقباهلما ، بل نن ظاهر حديث أبي أيوب ، الذي سيأتينا ، وهو يف الصحيحني ، أن النيب 

]نذا أتى أحدكم الغائط ، فال يستقبل القبلة وال يستدبرها ببول..[ ، ويف نفس احلديث قال ]ولكن شرقوا أو غربوا[ 
صلى ، ونذا كان اإلنسان مثال يف املدينة ، وشرق وغرب ، فإنه سيستقبل الشمس أو القمر ، ومع ذلك ما قيد النيب 

 ، و قال : ال تستقبلوا الشمس والقمر .  اهلل عليه وسلم
 الراجح : وبناء عليه: فإن استقبال الشمس والقمر جائز ، وال دليل على الكراهة ؛ ألن الكراهة حكم شرعي   
 تاج نىل دليل.حي
.  قال رمحه اهلل : وَيحُرُم استْقباُل القبلِة واستْدباُرها يف غْيِر ُبنياٍن 

هذه من املسائل املهمة ، ومن املسائل اليت يكثر كالم الفقهاء فيها ، عندنا يف كل باب جمموعة من املسائل اليت تعترب 
 ُعَمدا لألبواب ، وهي اليت ينبغي أن يركز عليها طالب العلم ، ويضبطها ويضبط ما وراءها . 

 نيان. املؤلف : يرى أنه حيرم استقبال القبلة واستدبارها ، يف غري ب 
فقيد حتريم االستقبال واالستدبار بغري بنيان ، مبعنى أنه نذا كان يف الصحراء ، فإنه ال زجوز له أن يستقبل القبلة وال 

 يستدبرها . 
 : مفهومه أنه نذا كان يف بنيان ، فإنه زجوز له أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها ، هذا املذهب. (يف غري بنيان:)وقوله 

 لة أقوال ، أهمها ثالثة : ويف هذه املسأ
 القول األول: أنه ال زجوز استقبال القبلة وال استدبارها يف الصحراء أو يف الفضاء ، وزجوز يف البنيان  .

وهذا ذهب نليه اجلمهور : فهو مذهب املالكية ، والشافعية ، واحلنابلة ، وهو رأي العباس وابنه ، وابن عمر ، 
 هو اختيار البخاري رمحه اهلل ، والذي رآه ابن حجر رمحة اهلل عليهم.و،،وابن املنذرواسحاق،والشعيب

 وسبب تفريقهم بني الصحراء والبنيان : 
 أن الصحراء والفضاء جاء فيها أدلة ، منها :

ال الغائط ف نذا أتيتم] :صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل عن أبي أيوب رضي اهلل عنه قال : قال :الدليل األول 
الشام ، فوجدنا قدمنا قال أبو أيوب : فتستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا[ 

 .أخرجه البخاري ومسلم ونستغفر اهلل  .عنهامراحيض بنيت قبل الكعبة ، فننحرف 
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على حاجته ، فال يستقبلن  أحدكمجلس ]نذا قال  صلى اهلل عليه وسلمأبي هريرة ، أن النيب  عن :الدليل الثاني
 مسلم . أخرجه  القبلة وال يستدبرها[

 أوغائط لأن نستقبل القبلة  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل نهانا ] :قال رضي اهلل عنه سلمان  عن :الدليل الثالث 
 .    أخرجه مسلم  [بول 

فهذه األحاديث تدل على النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، وهي أحاديث عامة ، فتبقى على عمومها ، يف 
 االستقبال واالستدبار . 

: نن هذه األحاديث تدل على املنع من استقبال القبلة ، وهي عامة ، لكن جاء ما خيصصها يف البنيان ،  ثم قالوا
 فاملخصص : 

 صلى اهلل عليه وسلمرِقيت على ظهر بيت ، فرأيت رسول اهلل ] :أنه قال رضي اهلل عنهمامر حديث ابن ع :أواًل
 .أخرجه البخاري ومسلم [على لبنتني ، مستقبال بيت املقدس ، مستدبرا الكعبةقاعدًا 

 .بنيان الاالستدبار يف كان هذا ،وحال قضاء احلاجة الكعبة براستد وجه االستدالل:أن النيب صلى اهلل عليه وسلم
رأيته قبل فأن نستقبل القبلة ببول ،  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهللنهى ] :قال هأن رضي اهلل عنهحديث جابر  : ثانيًا

واأللباني ، وصححه البخاري  النوويرواه اإلمام أمحد وأبو داود والرتمذي ، بسند حسنه  [أن يقبض بعام يستقبلها
 وابن السكن واحلاكم . 

حيمل  )حديث جابر( فيه استدبار ، وعندنا حديث فيه استقبال ، فإن قال قائل : هذا احلديث الثاني عندنا حديث
على العموم ، ملاذا محلتموه على البنيان   مع أن احلديث ليس فيه أن النيب صلى اهلل عليه  وسلم كان يف بنيان   

فإن الرسول عليه الصالة والسالم ، كان حيب ،  صلى اهلل عليه وسلمفاجلواب : أنه حيمل على الغالب من فعله 
التسرت واالستتار جدا ، اللهم صل وسلم عليه ، والغالب أنه ما يبول نال  يف كنيف ، أو وراء حائش خنل ، أو أماكن 
مستورة ، فالغالب أن يكون يف بنيان ؛ ملا عرف عنه من شدة االستتار ، هذا جواب احلافظ ابن حجر رمحه اهلل ، وهو 

 اب له وجه .جو
، ثم جلس يبول نليها ، فقلت : أبا عبد  قبلةابن عمر أناخ راحلته مستقبل ال رأيتعن مروان األصفر قال :  ثالثًا:

إذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فيف الفضاء ،  ذلكالرمحن ! أليس قد نهي عن هذا   قال : بلى ، نمنا نهي عن 
 واأللباني . وحسنه احلافظ  الدارقطينرواه  أبو داود ، وصححه  . بأسفال

وهذا من فعل ابن عمر رضي اهلل عنهما ، وقد فسره بأنه نذا كان هناك شيء يسرت اإلنسان ، فإنه زجوز البول نليه ، 
 .بنيان ، أو شاة ، أو بعري ، أو سيارة ، املهم شيء يسرته عن القبلة 

ثم قالوا : نن البول نىل جدار وحنوه ، ال ينسب نىل القبلة عرفا ، ونمنا ينسب نىل هذا الذي استقبله ، فيقال : بال نىل  
 .  القبلةاجلدار ، بال نىل السيارة ، بال نىل البعري ، وال يقولون : بال نىل 

 القبلة واستدبارها يف الفضاء ، ال يف البنيان  .هذا القول األول ، وهو قول اجلماهري ، على أن املمنوع هو استقبال 
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الزجوزاالستقبال مطلقا يف البنيان ويف الصحراء اما االستدبار فيجوز يف البنيان والزجوز يف القول الثاني : أنه 
 .الصحراء 

،  يف وجهنابلة ، وهذا القول حيكى عن أبي حنيفة ، ونليه ذهب احلفهم يفرقون يف البنيان بني االستقبال واالستدبار 
يف الفضاء أو يف  قبالاختاره شيخنا ابن عثيمني رمحة اهلل عليه ، يرى أنه زجوز يف البنيان االستدبار ، وأما االستو

 البنيان فال زجوز . 
اجلمع بني النصوص : أن حيمل حديث ابن عمر على االستدبار ، وهو  الء زجمعون بني النصوص ، ويرون وهؤ 

واضح فيه ، وأما بقية النصوص ، فيجرونها على عمومها ، وأنها عامة يف االستقبال و االستدبار ، سواء كان يف 
 البنيان أو يف غريه . 

 البنيان مطلقا . القول الثالث : أنه ال زجوز االستقبال واالستدبار ، ال يف الصحراء وال يف 
, واألوزاعي ، وعطاء ، وهو مذهب  , والنخعي والثوري،  رضي اهلل عنهم وهذا قول أبي أيوب ، وابن مسعود

 . رمحهم اهلل  أبي حنيفة ، ورواية عند احلنابلة ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، وابن القيم
 :  أدلتهم

 .  هلا الخمصص جاءت عامةهي قد بأدلة النهي عن االستقبال واالستدبار ، و استدلوا:
وأما حديث ابن عمر وحديث جابر ، وحنوهما ، فهذه حيملونها على أنها أفعال ، وجمرد الفعل ال يقوى على 

مع قول حيتمل النسيان ، نىل غري ذلك من االحتماالت ، ولذلك نذا اجتوالتخصيص ؛ ألنه حيتمل اخلصوصية ، 
، تنهى عن  صلى اهلل عليه وسلميقدم القول ، وهذه نصوص واضحة بينة ، فيها القول واضح من النيب إنه وفعل ، ف

 االستقبال واالستدبار . 
 .تدبار ، يف الفضاء ويف البنيانوقد ذكر ابن القيم أن هناك بضعة عشر دليال ، تدل على حتريم االستقبال واالس

، نن نظرت نىل القائلني ، فكل قول قد قال به طائفة من السلف ،  عندي الرتجيح فيه نشكالواملسألة مشكلة ، هذه و
ومن الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم ، ومن األئمة أيضا ، ونن نظرت نىل األدلة ، فاألدلة كلها قوية ، فالرتجيح 

ز ، أما يف الصحراء فهذا واضح ، وأما يف البنيان ، فاألوىل أن يبقى فيه نشكال ؛ وهلذا يقال : األوىل أن اإلنسان يتحر
يتحرز جدا عن االستقبال ، لكن أحيانا قد زجد اإلنسان مراحيض بنيت حنو القبلة ، فيفعل كما فعل أبو أيوب ، 

 ينحرف ويستغفر اهلل عز وجل  .
 واالحنراف ما الذي زجزئ فيه   . 
 املذهب: أنه ينحرف ولو يسريا . 

وقد انتقد هذا شيخ اإلسالم رمحه اهلل ، فقال : االحنراف اليسري ال يكفي ؛ ألن االحنراف اليسري يف القبلة ال يضر ، 
فلو احنرف اإلنسان يف القبلة يسريا ، فال يضر احنرافه ، نمنا الذي يضر هو االحنراف الكثري ؛ وهلذا نقول هنا : نذا أراد 

ا ، وقد زجد اإلنسان أن املرحاض مبين جهة القبلة ، فالقبلة عندنا : غرب مائل نىل اإلنسان أن يتحرز ، فلينحرف كثري
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الميكن أن يكون املرحاض  ضيقمكان  هناكاجلنوب ، هل يكفي أن ينحرف جهة الغرب متاما   فأحيانا قد يكون 
 : هذا احنراف كثري   . يقالجهة الغرب متاما ، هل  فإذا اجته اإلنسان،  نال فيه

يكفي ، كما أن ابن عمر رضي اهلل عنهما ،  إنهلو وضع أمامه حائال ولو كمؤخرة الرحل ، فأنه عندهم األصحاب  
 بعري  .الجعل بينه وبني القبلة 

: ليس النهي عن البنيان أو غريه ، نمنا النهي عن  -وهذا من أدلتهم على املنع أيضا  -شيخ اإلسالم ومن معه ، قالوا 
تعظيم هذه اجلهة ، وليس املراد وجود بنيان أو عدم وجود بنيان ، وهذا ال فرق فيه بني وجود جدار أو لجهة القبلة ، 

، وقالوا : لو كان يكفي اجلدار وحنوه ، لكفى ذلك حتى يف الصحراء ؛ ألن بينه وبني الكعبة جباال وأودية  هعدم
 ووهادا ومرتفعات ، ومع ذلك ال تكفي . 

خيتلف عما  إنهبني يديه ، ف موجوداشيء القبلة  ه ، بأن يقال : نن اإلنسان نذا كان بينه وبنيوهذا األخري قد زجاب عن
 نذا كان يتجه حنو القبلة ، وأمامه جبال وسهول ووهاد. 

وهذه املسألة لو تابع اإلنسان فيها الشيخ رمحة اهلل عليه ، وقال بالتفصيل : أنه ال زجوز االستقبال واالستدبار يف 
   .، وزجوز االستدبار دون االستقبال يف البنيان فهو قول قوي، ونن أخذ بقول شيخ اإلسالم فهو قول قوي الصحراء

 :  وهناك قوالن مهمان
 : اجلواز مطلقا .  القول األول

وهذا منقول عن عائشة وعن طائفة من السلف ، أنه زجوز االستقبال واالستدبار ، يف الصحراء ويف البنيان ، مطلقا ، 
صلى اهلل عليه حديث جابر ، رضي اهلل عنه ، أنه رأى النيب ك باجلوازؤالء رمبا نظروا نىل األحاديث اليت جاءت وه

، قبل أن يقبض بعام ، يستقبل القبلة ، مع النصوص اليت جاءت بالتحريم واملنع ، فلما نظروا نىل النصوص ،  وسلم
 رأوا أن هذا احلديث ناسخ ملا تقدم قبله ؛ ألنه قبل أن يقبض بعام واحد ، فهو متأخر جدا . 

 : من يقول بالكراهة .  ومن أهل العلمالقول الثاني : 
 جاءت بالتحريم ، وعندنا نصوص جاءت باجلواز ، فيكرهون االستقبال واالستدبار  .فيقول : عندنا نصوص 

وهذان القول األخريان ، يف ظين أنهما ضعيفان ، وأن األقوال الثالثة السابقة هي أقوى األقوال ، فإما أن يقال بقول 
 املنع مطلقا . اجلمهور ، أو القول الوسط ، أو يصار نىل قول شيخ اإلسالم وأبي حنيفة ، وهو 

.  قال : وُلْبُثُه فوَق حاَجِتِه 
 بضمها اسم مصدر ، (ُلبث)و (َلْبث)ولبثه : هم يقولون نن املصدر بفتح الالم 

 والفرق بني املصدر واسم املصدر :  
اختار خيتار اختيارا ، فهو مصدر اسم املصدر : ما فيه معنى الفعل دون حروفه  .مثل : باب اخليار ، املصدر اختيار ، 

 اسم املصدر : خيار ؛ ألن فيه معنى الفعل ، و
 .ألن فيه معنى الفعل دون حروفه  ؛سبحان  املصدر :واسم  ، وتسبيحًاسبح يسبح فهو مصدر ومثل : سبحان ، 
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هلل عليه صلى اعمل( فيعمل عمل املصدر ، قال النيب  مصدر)والسِم :واسم املصدر يعمل ، قال ابن مالك رمحه اهلل
اجلنة مفعول به ف[ اجلنَةدخل يدخل ، انتصب االسم بعده ]دخوال مصدر ]وهو أخر أهل اجلنة دخوال اجلنَة[،  وسلم

 للمصدر .
.  قال : وُلبثُه فوَق حاجِتِه 

 أي حيرم أن يلبث اإلنسان فوق حاجته ، وهذا واضح نذا كان يف غري املراحيض املعروفة اآلن ، اليت فيها ماء يزيل
 املرحاض صناعةتضر اإلنسان ، خاصة نذا كانت  ريهةاخلارج متاما ، فال يبقى له أثر ، لكن قد ينبعث منها روائح ك

 ليست باجليدة ، العلماء قالوا : حيرم لبثه فوق حاجته ، فإذا قضى حاجته ، فإنه حيرم عليه أن يلبث عليها ، ألمرين : 
  على ثالثة أقوال:أنه يؤدي نىل كشف عورته ، وكشف العورة فيه خالف :األولاألمر

عوراتنا ما نأتي منها وما :)اجلمهور على أنه حرام ال زجوز ، حتى لو كان لوحده ، واستدلوا حبديث  القول األول :
 فاهلل أحق أن يستحيا منه[ . استحيوا من ]ثم ذكر الرجل خاليا ، قال  ،نذر

 : أنه يكره  . يف رواية واحلنابلة يقولون القول الثاني :
 : زجوز كشف العورة نذا كان اإلنسان خاليا ، ولو لغري حاجة  . وبعض احلنفية يقولونالقول الثالث : 

مكروه  هوالنص نذا نظرت نليه ، فإنه ال يقتضي التحريم ، ونمنا يقتضي الكراهة ، فيقال : األصل يف كشف العورة أن
 كون ينظر نليه أحد .، ويكون حراما بأمور أخرى ، كأن ي

 سيؤدي نىل انكشاف عورته فرتة طويلة ، وقد انتهى من حاجته ، فينبغي له أن يسرت عورته  . نذن لبثه فوق حاجته
 يدمي الكبد ، ويورث الباسور ، فيكون حمرما .  ى حاجتهأن نطالة املكث عل األمرالثاني:

نىل اإلطالة  فله وجه نذا ثبت طبيا ، هذا نذا كان اإلنسان ال حيتاجفتعليلهم األول حيتاج نىل نظر ، وأما التعليل الثاني 
 احلاجة ما بقي يف لوالوحلاجة ، بقاءه ألن   وز له البقاءأما نذا احتاج لكونه ال خيرج من اخلارج نال بصعوبة فإنه زج

 . هذا املوضع 
 
 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد


