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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

  االستنجاء باب تابع
 

َثَمَرٌة عليها شجرٍة وحتَت نافٍع وِظلٍّ َطريٍق يف وبوُله:  اهلل رمحه قال  . 

 مسألة املؤلف ذكر ثم ، البنيان غري يف القبلة استقبال:  مثل ، حيرم ما ذكر ثم ، املستحبات ذكر اهلل رمحه املؤلف
 وُمتحدَّث ، امُلَتشمَّس:  عليها ويقاس ، مثار عليها اليت األشجارحتت و ، الظل ويف الطريق يف البول:  وهي ، أخرى
 .  اخل..  واملاء ، الناس

َطريٍق يف وبوُلُه:  :  اهلل رمحه قال  . 

 .  حرام فإنه الطريق يف بال فإذا ، طريق يف اإلنسان يبول أن:حيرم ومما أي

 :  ذلك على دل وقد

 وما:  قالوا [الالعنني اتقوا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيبأن  ، عنه اهلل رضي ، هريرة أبي عن :الدليل األول
 .  مسلم رواه[ ظلهم أو الناس طريق يف يتخلى الذي] قال ؟ اهلل رسول يا الالعنان

 ، املوارد يف الرباز:  الثالث املالعن اتقوا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي معاذ عن :الدليل الثاني
  .باالنقطاع حجر ابن احلافظ ،وأعله األلباني وحسنه ، وغريهما ماجه وابن داود أبو رواه [والظل ، الطريق وقارعة

 .  مكروها وليس ، حرام الطريق يف البول أن املذهب إذن

 :  قولني على ؟ حبرام ليس أو حرام الطريق يف البول هل ، عليهم اهلل رمحة الفقهاء فيها اختلف املسألة وهذه

 .حرام الطريق يف البول أن:  األول القول

 . املغين يف ةقدام ابن به جزم ، وجه يف احلنابلة ذهب وإليه

 : أدلتهم

 .{مبينا وإمثا بهتانا احتملوا فقد اكتسبوا ما بغري واملؤمنات املؤمنني يؤذون والذين} تعاىل قولهالدليل األول:

 ظلهم، يف ويتغوط يبول أن أو ، الناس طريق يف يتغوط أو اإلنسان يبول أن األذية أعظم منأن وجه االستدالل:
 فيكون داخال يف عموم هذه اآلية.

 .  معاذ وحديث هريرة أبي حديث ، السابقة األدلة الدليل الثاني: 
 يف واحلنابلة ، والشافعية ، احلنفية مذهب فهو : اجلمهور ذهبإليه و .  مكروه الطريق يف البول أن:  الثاني القول
 . عندهم املذهب هو وجه

 قالو إنها تدل على الكراهة.و.  السابقة باألحاديث: استدلوا 
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فكيف يقتصر على الكراهة  ؛ والالعنان واملالعن اللعن فيها السابقة األحاديثف ، غري مسلم هذانوقش:بأن 
 ( املسلمنياء ذإي من فيها وملا ، األحاديثهلذه  وينبغي أن يكون حمرمًا:) [عاجملمو] يف اهلل رمحه النووي قال وهلذافيها؛

 أذية أن املعلوم ومن ، األذية من فيها وملا ، الفعل هذا مثل حتريم على تدل األحاديث ظاهر فإن ، اهلل رمحه وصدق ،
 . جتوز ال حرام املسلم

 .  جيوز وال ،حرام الطريق يف الغائط وكذا البول أن ، اهلل رمحه املؤلف إليه ذهب ما هو : أعلم واهلل الراجح:  الراجح

 : به راديف امل العلم أهل اختلف [الالعنني اتقوا] صلى اهلل عليه وسلم النيب قولو

:  يلعنونه فإنهم ، طريقهم يف تغوط أو بال قد أحدا وجدوا إذا الناس فإن ، الغري لعن يسبب ما اتقوا به املراد:  فقيل
 .  اخل..  اهلل لعنه هذا فعل من

 . ملعون فهو الفعل هذا فعل من إن:  يقول فكأنه ، اللعن عن كاإلخبار فهو ، ملعون هذا فاعل إن:  وقيل

 والغائط البول أن الراجح كان وهلذا ؛ بالكراهة ذلك بعد ويقال ، ملعون الفعل هذا فعل من إن:  يقال أن ميكن وال
 .  جيوز ال حرام أنه حكمه ، الطريق يف

نافٍع َوِظلٍّ :اهلل رمحه قال  . 

 بعض ألن ؛ حتته اجللوس ميكن ،(نافعا) يكون بأن الظل املؤلف وقيد ، نافع ظل يف تغوطه أو بوله كذلك أي
 ينتفع فال ، بالشمس متَخلَّل لكنه ، ظل هلا يكون قد األشجار وبعض ، قليل لكنه ، ظل هلا يكون قد األشجار
 عروقها أو ، سيل حفر لكونها ، ظلها يف اجللوس ميكن ال لكن ، ظل هلا يكون قد األشجار وبعض ، منه اإلنسان

 .  نافعا الظل يكون أن بد ال املهم ، يه،عل اجللوس ميكن ال حجر أو شوك فيها أو ، بادية

 .  ودليال خالفا ، بسواء سواء ، الطريق يف البول يف كاحلكم:  املسألة هذه يف واحلكم

مَثَرٌة علْيها شجرٍة وَتحَت:  اهلل رمحه قال  . 

 مل ، يقيدها ومل ، الثمرة أطلق اهلل رمحه واملؤلف ، مثرة عليها شجرة حتت يتغوط أو اإلنسان يبول أن:حيرم مما أيضا
 .واملأكولة املقصودة بني الفرقو ، مقصودة مثرة عليها: يقال بأن اإلطالق هذا تقييد ينبغي وهلذا ؛ مأكولة مثرة: يقل

 ينتفع تؤكل ال وهيا هب نتفعفإنه ي ، وحنوه كالَقَرظ ، األكل غري يف أو األكل يف كان سواء ، بها ينتفع:  قصودةأن امل
 .أخرى مواد مع وضعها يفو ، الغسيل يفو ، الدباغ يف هاب

 : من أوجه فاجلواب ؟ هنا بالتحريم املؤلف حكم ملاذا:  قائل قال فإن

 إىل  يؤدي وهذا ، غائطا أم بوال كان سواء ، املستقذر الشيء هذا يف فتقع ، تسقط رمبا الثمرة هذه ألن :الوجه األول
 .  وتلويثها تقذيرها

 .القذر هذا يف فيقع ، مثرتها ليقطف الشجرة هذه إىل الصعود إىل أحد حتاجا رمبا وألنه:الوجه الثاني 

 البول حرم كما ، حرام أنه فيه الصحيح ، مقصودة مثرة عليها اليت ، الشجرة حتت الغائط أو البول إن:  يقال وهلذا
 .  الظل ويف الطريق يف والغائط
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 ، الشتاء يف فيه الناس يتشمس الذي املكان أي ، الشتاء يف امُلتشمَّس:  صحاباأل و الشارح ذكر كما عليه ويقاس
 .  الظل يف كاحلكم فيه فاحلكم

 ، احلكم نفس له ، فيه يتحدثون الذي فاملكان ، فيه يتحدثون الذي ، الناس متحدث:  عليه يقاس أيضا كذلك
 . بالتحريمفيه  جزم )ابن قدامة رمحه اهلل(املغين وصاحب ، مكروه أنه عندنا واملذهب ، حرام أنه الراجح

 أعراض يف ويتكلمون ، يغتابون جيتمعون ، مبعصية فيه يتحدثون كانوا لو:  األصحاببعض  ذكر كما قائل قال فإن
إفساده بالبول أو الغائط ملنعهم من جيوز فهل ، يدخنون جيلسون أو ، عليه جيلسون حمرم شيئ عندهم أو ، مثاًل الناس

  ؟ معصيتهم
  ، املعصية يف الوقوع من ومينعهم ، سيفرقهم ألنهإىل جوازه،قال: األصحاب بعضذهب  /فاجلواب 

 غري طريقة يسلك أن وباإلمكان ، هفعل يف احلق له ليس:  وقال ، هذا يفعل أال اختار ، غفر اهلل له شيخنا:وقال
فقد قال اهلل  وإال نفع إن ، يناصحهم أن األحسن وإمنا ، ونفرة إصرارا سيزيدهم الفعل هذا ألن ؛ هذه الطريقة
 يكونوا مل إن على آثارهم نفسك باخع فلعلك}:وقال تبارك وتعاىل، {وسعها إال نفسها اهلل يكلف ال}عزوجل
 نفسك تتعب وال ، هدايتهم عليك فليس ، يستجيبوا ومل وجل عز اهلل إىل دعوتهم إذا ؟ للناس وما لك ما {مؤمنني

 يف وليكن ، وجل عز اهلل إىل تدعوهم أن عليك إمنا ، إليك ليس األمر هذا ، يستجيبوا مل أم استجابوا هل قضية يف
 ، ذمته يربئ أن أجل من يدعو الناس بعض ألن ؛ عنها ويغفل الناس من كثري ينساها قضية هذهو ، رمحتهم نفسك
 إال أرسلناك وما} رسوله عن وتعاىل تبارك اهلل قال كما ، باملدعو رمحة يدعو أن اإلنسان أن األصل ،قصور وهذا
 .وإلنقاذه ، به رمحة تدعوه فأنت ، {للعاملني رمحة

 .  سواء احلكم يف كلها ، واملتحدث املتشمس مسألة

  ، به بأس فال جاريا املاء كان إذا وأما ، مكروه أنه:  عندنا املذهب.  الراكد املاء يف البول:  ذكروه مما أيضا
 ، بعده من على سيمر ألنه ؛ راكدا املاء كان أو ، جاريا املاء كان سواء ، حرام نهأ املذهب فعلى املاء يف التغوط وأما

 ،فيهيؤثر وال ، املاء مع يذهب ، جاريا املاء كان إذا البول فإن ، البول خبالف ، غريه فيه وقع ورمبا ، عليه املاء ويقذر
 . مطلقًا نعون منهمي همإنف الغائط أما ، كثريا املاء كان إذا املاء يف يذهب فإنه ، راكدا املاء كان إذا وكذلك

باملاِء يستنجي ثم ويستجمُر:  اهلل رمحه قال  . 

 .هاعن الباب نهاية إىل سيتكلمو ، االستجمار عن يتكلم هنا املؤلف بدأ

 ألمور : باالستنجاء ثانيًا يأتي ثم ، باالستجمار أواًل فيبدأأي ثم يستنجي باملاء(  يستجمر قوله:)و
 أثر فيزيل ، مبناديل أو ، بورق أو ، حبجارة كان سواء ، باالستجمار القذر اخلارج أثَر يقطع أن أجل مناألول :
 .فينظف احملل يغسل ذلك بعد ثم ، اخلارج

 أال ذلك من يلزم فإنه ، ثانيًا استنجى ثم ، أواًل استجمر إذا فإنه ، بيده النجاسة اإلنسان يباشر ال وحتى :الثاني
 .غسلي ذلك بعد ثم ، النجاسة أثر يزول حتى املاء استخدم إذا:  ومثله . النجاسة رمج يده تباشر
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 فهذا ، احملل يغسل ذلك بعد ثم ، النجاسة جرم يذهبسف ، املكان يف ووضعه ، الُشّطاف معه كان لو : ما الهمث 
  .  بيده النجاسة جرم مباشرة عن يبتعدس ألنه ؛ حسن

 :  أحوال ةثالث فله حاجته قضى إذا اإلنسان أن وليعلم

 .  فقطحبجارة أو حنوهايستجمر أن:  األوىل احلال

 االستجمار):  اهلل رمحه اإلسالم شيخ هذا،قال على الصحابة إمجاع اهلل رمحهم العلماء ذكر وقد ، باإلمجاع جمزئ هذاف
 . (به االجتزاءجواز  على املسلمون وأمجع ، السنة به تواترت

 : منها كثريةفعلى جوازهذه احلال  األدلة وأما

 من بأقل يجننست أن ، صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل ىنه:)قال أنه ، عنه اهلل رضي سلمانعن  :الدليل األول
 .  مسلم أخرجه (أحجار ثالثة

 بثالثة يهتآ أن فأمرني ، الغائط وسلمصلى اهلل عليه  النيب أتى قال: عنه اهلل رضي ابن مسعودعن  :الدليل الثاني
 الصحيح ويف ، [ركس هذا] وقال ، الروثة وألقى همافأخذ ، بروثة فأتيته ، ثالثا أجد ومل حجرين فوجدت, أحجار

 .البخاري أخرجه.  [روثةب وال عظمب أتينت وال ، أحجارا أبغين] له قال أنه

 استنجى أنه احلديث هذا يفعنه  ينقل ومل ، يستجمر كان ، وسلمصلى اهلل عليه  النيب أن ، مجيعا األحاديث هذه ففي
 .  االستنجاء عن باالستجمار جتزئُي أنه على يدل مما ؛

  .فقط باملاء االستنجاء:  الثانية احلال

 من هناك لكن ، بعُد عليه انعقد قد اإلمجاع يكون ورمبا ، به االجتزاء على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل عامةو
 قضية أنكروا قد فإنهم ، الزبري وابن ،  وحذيفة ، وقاص أبي بن سعد:  مثل ، ذلك أنكر من التابعني ومن الصحابة

 عطاء وقال! ؟ النساء إال ذلك يفعل وهل:  قال إنه حتى ، املسيب بن سعيد عن منقول أيضا وهو ، االستنجاء
 على ذلك بعد العلم أهل عامة لكن ، االستنجاء جيزئ وال ، يستنجي ال أنه هؤالء فعند ، ( حمدث الدبر غسل:)

 .  االستنجاء إجزاء
 ووه ، به االستنجاء فكرهوا ، مطعوم املاء نألنهم قالوا إ؛امنا كرهوا ذلك ، االستنجاء من باملنع قالوا الذين هؤالءو

  ، االستنجاء يف صلى اهلل عليه وسلم النيب عن الثابتة واألدلة للنصوص خمالف ، ضعيف قول
  ، صلى اهلل عليه وسلم فعلهل خمالفو
)أي عدم اجزاء قال اخلطابي : وهو باطل منابذ لألحاديث الصحيحة .  كذلك واألمة ، بعده من الصحابة فعللو

 االستنجاء(.
 :  فقط باملاء االستنجاءعلى جواز  السنة دلت وقد

 ، حنوي وغالم أنا وأمحل ، اخلالء دخلي صلى اهلل عليه وسلم النيب كان: قال رضي اهلل عنه أنس عن :الدليل األول
  .يف الصحيحنيأخرجاه  .( املاء من يستنجيف ، وعنزة ، ماء من إداوة

 .  باالستنجاء يكتفي كان ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أن على واضح دليل وهذا
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 فإني ، باملاء يستطيبواأن  أزواجكن مرن ): للنساء تقول كانت أنها ، رضي اهلل عنها عائشةعن  :الدليل الثاني
 .أخرجه اإلمام أمحد والنسائي والرتمذي  (يفعله كان صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل وإن ، أستحييهم

 ، رائحة له وسخا جنسا كان أن بعد القذر احملل تطييب معناها االستطابة ألن ؛ باملاء يستنجوا أي:  باملاء يستطيبوا
 مرن:  ألزواجهن تقول فكانت ، فيه رائحة ال حمال يكون حتى ، والتنظيف وقطعها النجاسة بإزالة اإلنسان فيطيبه

 .  الفعل هذا يفعل كان ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن ، بهذا أزواجكن

 .  واالستنجاء االستجمار بني اجلمع:  الثالثة احلال

 األكمل وهذا (باملاء يستنجي ثم ويستجمر) املؤلف قال كما ، ثانيا باالستنجاء يأتي ثم ، أوال باالستجمار يبدأ
 يتبعوا أن أزواجكن مرنوفيه) – النسائي عند -السابق عائشة حديث ألفاظ بعض عليه يدل وهذا ، واألفضل
 بني صلى اهلل عليه وسلم فجمع (يفعله كان صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل وإن أستحييهم إنيو ، باملاء احلجارة

 .  واالستنجاء االستجمار

 ، ثانيا املاء يستخدم ثم ، أوال ناديلامل اإلنسان فيستخدم ، مناديل املياه دورة يف يكون ، متيسر اهلل حبمد اآلن وهذا
 .  بيده النجاسة يباشر ال وبهذا

العادِة موضَع اخلارُج َيْعُد مل إن االسِتجماُر وُيْجِزُئه:  اهلل رمحه قال ثم  . 

 ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل عامة وعليه ، املسلمني إمجاع عليه الذي هو وهذا ، جيزئ االستجمار بأن املؤلف أفادنا
 .  واملتأخرين املتقدمني من

 .  ؟ االستنجاء أو االستجمار أفضل أيهما

 . االستجمار من أفضل االستنجاء أن:  األصحاب عامة عليه والذي املذهب من الصحيح

 .  أفضل االستجمار أن:  املذهب يف رواية وهناك

 يزيله ال أثر يبقى أن:  هو ، االستجمار يف اإلنقاء حد أن ، اهلل شاء إن سيأتينا ألنه ؛ أفضل االستنجاء أن شك وال
 ، شيء يبقى لن ، مجيعا األثر سيقطع املاء أن املعلوم ومن ، إليه احملل خشونة عودة:  االستنجاء وحد ، املاء إال

 احملل خشونة عادت فإذا ، إليه احملل خشونة تعود أن واالستنجاء ، املاء إال يزيله ال شيء احملل يف سيبقى واالستجمار
 فإنه استجمر وإذا ، بالكلية األثر أزال قد فإنه اإلنسان استنجى وإذا ، املكان يف شيء أي وجود عدم على دل ، إليه

 منتنة رائحة له ستخرج العرق ومع ، ستبقى الرائحة وكذلك ، وسخ سال وإذا ، سال عِرق إذا ورمبا ، أثر سيبقى
 .  كريهة

 ، مجيعا األئمة به قيد ، قيد فهذا (العادة موضع اخلارج يعد مل ما) بقيد قيده لكن ، االستجمار جيزئ:  يقول املؤلف
 .  ؟ العادة موضع هو ما:  بينهم فيما اختلفوا لكنهم

.  احلشفة نصف إىل الذكر من يصل أال للبول وبالنسبة ، للغائط بالنسبة ، اأَلْلَية نصف إىل يصل أال:  قال من منهم
 جتاوزه جتاوزًا جرت به العادة. ومجهور األصحاب وما،املذهب أنه اليستجمر يف غري املخرج وهو الثقب و

 . يف البول احلشفة عمي وأال ، األلية إىل وينتهي يتجاوز املخرج أال:  )الشافعية واملالكية( يقول من ومنهم
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 .  الدرهم قدر يتجاوز أال:  يقولون - احلنفية وهم - ومنهم

 ،فأكثر األلية نصف باطنإىل  نتشرا اإلستجمار ولو نه جيزئإ:) قال العمدة شرح يف ، اهلل رمحه اإلسالم وشيخ
جيزئ اإلستجمار ولو تعدى اخلارج  نهإ): قال -ختيارات اليف ا – اهلل هرمح آخر رأي وله (،احلشفة نصف إىل البولو

 ذلك يف صلى اهلل عليه وسلمالنيب  عن ينقل ومل ،وغري ذلك لعموم أدلة جواز اإلستجمار،إىل الصفحتني واحلشفة
 .  جيزئ فإنه ، جتاوز لو حتى أنه ذلك ومعنى ( تقدير

 .  العادة قدر جتاوز فلو ، ذلك فوق مسألة يف واختلفوا

 .  املاء إال جيزئ ال أنه  يرون:  واملالكية ذهبفامل

 . االستجمار إجزاء يرون:  عندهم تفاصيل يف والشافعية واحلنفية

 أو احلجارة يستخدم أن الشرج وفتحة الذكر رأس يف جيزئ:  نقول هل ، احلاجة قدر جتاوز إذا عندنا فاآلن
 .  ؟ املاء يستخدم أن اجلميع يف يلزم أنه أم ، املاء يستخدم زاد وما ، االستجمار

 .  أيضا املالكية مذهب وهو ، اجلميع يف يستنجي أن بد ال ، املاء اجلميع يف يستخدم أنه:  عندنا

 . فيما مل يزد االستجمار جيزئ:  ويقولون ، تفاصيل عندهم:  والشافعية احلنفية

 
 :   - أعلم واهلل - كله ذلك من الراجح

 ، صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن ؛ العادة قدر جتاوز لوو حتى ، االستجمار جيزئ نهإ:  يقال أن اإلسالم شيخ ذكر ما
 النيب يقدر مل وإن ، حدا ذلك يف يقدر مل وهو ، يستجمرون الناس أن ويعرف ، يستجمر وكان ، باالستجمار أمر

 ، الصالة وهي ، العبادات أهم من بعبادة يتعلق وهذا ، بالتقدير السماء من األمر يأت مل فإنه ، صلى اهلل عليه وسلم
 والتقدير ، تصح ال صالتهم أن فمعناه ، يصلون وهم صحيح غري الفعل هذا يكون أن ميكن فال ، بالطهارة ويتعلق
 . دليل عندنا وليس ، دليل إىل حيتاج

وَنْحِوها بأحجاٍر السِتجماٍر َوُيشرتُط:  اهلل رمحه قال  . 

 من فيه بد ال جمزئا،بل ويكون ، يصح استجمار كل ليس ألنه ؛ االستجمار شروط عن يتكلميف هذه اجلمل  املؤلف
   :شروط

 .  اخل... والطني ، والرتاب ، واخلشب ، واملناديل ، كالورق األحجار حنو: ( وحنوها بأحجارقوله)

 ، عليهم اهلل رمحة ، العلم أهل مجاهري عليه الذي وهذا ، التمثيل من ذكره تقدم مبا االستجمار جيوز أنه علمنا وبهذا
 باعتبار ضعيفة ، ضعيفة رواية وهي ، فقط باألحجار إال جيزئ ال أنه رواية املذهب يف كان وإن ، عندنا املذهب حتى

 يكن مل ما ، اإلنسان يطهر ما بكل االستجمار يصح أنه والصحيح ، معتربة املذهب يف رواية فهي وإال ، الدليل
 .  حراما
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 :  الشروط

طاِهرًا َيكوَن أْن:  اهلل رمحه قال  . 

 ال أو جيزئ هلثم  ؟ جيوز ال أو جيوز هل:  مسألتان وعندنا ، به االستجمار جيزئ ال فإنه جنسا كان لو:  مفهومه
 .  املسألتني بني فرق ؟ جيزئ

 . بنجس يستجمر أن جيوز ال أنه على: اجلمهور

 وجدتف ، أحجار بثالثة آتيه أن فأمرني ، الغائط صلى اهلل عليه وسلم النيب أتى قال: مسعود ابن حلديث -
 .البخاري أخرجه [ركس هذا] وقال ، الروثة وألقى ، هما،فأخذ روثةب فأتيته ، , ومل أجد ثالثًاحجرين

 .  العلم أهل تفاسري من الراجح على النجس الركس )ركس( قوله

  ، اجلماهري عليه الذي وهذا ، عليه وسلمصلى اهلل  الرسول لفعل ؛ استخدامه جيوز فال جنسا كان إذا:  إذن
  فهل جيزئ؟اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني: ، بالنجس استجمر أنه لو لكن

 .  جيزئ أنه:  األول القول
 . جيزئ لكنه بفعله عاص هوف ، اإلثم مع جيزئ إنه:،وقالوا تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، احلنفيةذهب  إليهو

 :  دليلهم

 إعادة من فائدة وال ، طهر فاحملل (  .حكمها زال زالت متى خبيثة عني  النجاسة) كثريا عرفناها اليت القاعدة -
 . !!طهرقد  احمللو ؟ استجمارك أعد ثم ، أخرى أحجار ةبثالث ائت:  نقول هل ، ثانية مرة االستجمار

  ؟ فإن قيل إن النجاسة ستزيد
 .تنتقلألنها ال؛الف يابسة كانت أما إن،جناسة احملل ستزيدف رطبة كانت:أن النجاسة إن  فاجلواب

 . ذلك جيزئه ال أنه:  الثاني القول

 .  جيزئ وال جيوز ال أنه فعندهم ،( واحلنابلة والشافعية املالكية) اجلمهور قول وهو

 :  أدلتهم

 [ . ركس هذا] قال صلى اهلل عليه وسلم أنهوفيه  ، عنه اهلل رضي ، مسعود ابن عنالدليل األول:

 . تنجيسا إال احملل تزيد ال النجاسة أن: الدليل الثاني

صلى اهلل  فالنيب ،ثابت له ورميه[ ركس هذا] صلى اهلل عليه وسلم الرسول قول إن:  فيقال الدليل أما ، تعليل وهذا
 ال االستخدام أن على متفقون مجيعا حنن ، فيه إشكال ال وهذا ، ااستخدامه جيوز ال ألنه ؛ ايستخدمه مل عليه وسلم

 ، النص يف فلم تأت هلا يتعرض مل احلديث و ، أخرى مسألة هذه ، اواستخدمه عصى اإلنسان أن قدر لو لكن ، جيوز
 .  ااستخدامه جيوز ال نهأل ؛ رميه النص يف جاء الذي إمنا

 :  الراجح

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه  الدارقطين روى ما عليه يشكل نكل  ، النظر ناحية من أقوى األول القول كان وهلذا
 ، [يطهران ال إنهما], وقال عظم أو روثب نستنجيأن  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل نهى )قال:
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 احلديث أن دام وما ،  ضعيف احلديث ألن ؛ هذا يف إشكال ال:  قالوا ، التطهري عدم على يدل ، [يطهران ال] فقوله 
 زالت إذا النجاسة أن واألصل ، جيوز ال الفعل هذاإن :  نقول أن وهو ، األصل على ونبقى ، فيه داللة فال ضعيف

 .  اإلثم مع جمزئا يكون الفعل هذا فإن طهر قد احملل كان وإذا ، طهر قد واحملل ، حكمها يزول فإنه

طاِهرًا َيكوَن أن:  اهلل رمحه قال  . 

 :  بينهما  والفرق ، واملتنجس النجس من ًااحرتاز

 .  العني جنس كان ما:  النجس

 .  طاهر حمل على طارئة فالنجاسة جناسة أصابته الذي:  هو واملتنجس

 .  واحد فاحلكم ، متنجسا كان أو ، بأصله جنسا كان سواء ، خيتلف ال واحلكم هنا

ُمْنِقيًا:  اهلل رمحه قال  . 

 يطهر أن ميكن ال فاألملس ، أملس يكون كأن ، منق غري كان لو مما احرتاز وهذا ، والتطهري اإلنقاء به حيصل أن أي
 له يكون قد ، النجاسة يزيل فلن جدا خشنا كان إذا ألنه ؛ جدا خشنا يكون وأال ، رطبا يكون أن أو ، ينقي أو

 أنهم إال ، هذا على فاجلميع ، هذا يف عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني إشكال وال.  النجاسة تزيل ما ونتوءات رؤوس
 .  ؟ منق غري أو منقيا يكون هل ، الزجاج يف اختلفوا

 .  اإلنقاء عدم على:  اجلمهور

 .  يكرهونه:  واحلنفية

 .  أملس فهو ، يزيلها وال ، النجاسة يبسط الزجاج ألن:  اجلمهور قال

 .  جيزئ ال فإنه ، ألي سبب منقيا يكن مل فإن ، منقيا يكون أن بد ال:  إذن

 .  مباحا يكون أن:  املؤلف يذكره مل شرط وهناك

 كاملغصوب ، حمرما شيئا استعمل لو أنه ، املفردات من وهو ، املذهب على وهذا ، جيزئ ال فإنه ، حمرما كان فإن
 كان فإن ، مباحا يكون أن االستجمار شروط فمن ؛ جيزئ ال فإنه ، اخل..  حرير أو ، والفضة والذهب ، واملسروق

 كالوضوء( له مالزم غري عنه خارج ألمر شيءال عن النهيأن ) املشهورة قاعدتهم على جار وهو ، جيزئ فال حراما
 من الراجح أن شرح الورقات يف وعرفنا ،يقتضي الفساد أنه اخل..  املغصوبة الدار يف والصالة ، املغصوب باملاء

 ،( والشافعية،واملالكية،احلنفية) عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول وهو ، اإلثم مع الصحة:  العلم أهل أقوال
 به يسقط وال ، الذمة به تربأ ال ، عليه فعله آثار ترتتب ال والفعل ، آثم وأنه ، الصحة عدم يرون فإنهم احلنابلة وأما

 .  جيزئ وال حرام فهو حمرم بشيء استجمر إذا ، هناو ، الطلب

 .  اإلثم مع يصح ، اإلجزاء به وحيصل ، حرام إنه:  يقولون واجلمهور

 ، جيوز ال ، حرام الشيء هذا استخدام ، حرام الفعل ، آخر شيء واإلجزاء ، شيء التحريم ، اجلهة انفكاك:  العلة
 . الراجح هو وهذا ، طاهر واحملل آثم فهو ، اإلثم مع بالصحة قلنا ، اإلنقاء وحصل استخدمه ملا لكن
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وروٍث عظٍم غرَي:  اهلل رمحه قال  . 

 أن ، الوجودية شروطال ذكر ملا ، العدمي الشرط يسمونه وهذا ، وروث عظم غري به املستجمر يكون أن يشرتط أيضا
  . اخل..  كذا غري..  كذا غري:  وهو ، عدميا شرطا ذكر..  يكون أن..  يكون

 .  مجيعا األئمة عليه وهذا ، بهما االستجمار جيوز ال والروث فالعظم

 :  مودليله

 . أخرجه مسلم (عظمب أو برجيع نستنجي أو أننهى ....:)قالرضي اهلل عنه  سلمان :عنالدليل األول

أستنفض  أحجارا أبغين ):وقال ، صلى اهلل عليه وسلم النيب أرسله حينما رضي اهلل عنه هريرة أبي :عنالدليل الثاني
 . البخاري أخرجه (روثةب وال بعظم تأتين وال ،بها

 [ . ركس هذا] قال صلى اهلل عليه وسلم أنهوفيه  ، عنه اهلل رضي ، مسعود ابن :عنالدليل الثالث

 بك ستطول احلياة لعل رويفع يا] له قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي رويفع : عنالدليل الرابع
 [منه بريء حممدًا فإن ، عظمب أو دابة برجيع جىناست أو ، وترا تقلد أو ، حليته عقد من هأن الناس فأخرب ،بعدي

 على نأخذه لكن ، يصححه من ومنهم ، يضعفه من فمنهم ، العلم ألهل كالم إسناده يف واحلديث ، أمحد  أخرجه
 .  بالصحة القول

 .  مسلم أخرجه[ببعر أو بعظم يتمسح أن نهى]:صلى اهلل عليه وسلم النيب أن عنه اهلل رضي جابر:عن الدليل اخلامس

 .  الغنم بفضالت يتعلق والبعر
 رواه مسلم. (التستنجوا بالروث وال بالعظام فإنها زاد إخوانكم من اجلن:)حديث:الدليل السادس

 لو لكن ، اجلواز عدم يف إشكال وال ، والروث بالعظم االستجمار جيوز ال أنه على تدل كلها األحاديث هذه
 .  خيتلفون قد القائلني لكن ، السابق اخلالف نفس ؟ جيزئ ال أو جيزئ هل استجمر

 .  جيزئ أنه:  األول القول

 .  اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيارهوو ، واملالكية ، احلنفية ذهب إليهو

 . جيزئ ال أنه:  الثاني القول

 .  جيزئ ولكن جيوز وال حرام الفعل هذا يقال ، هناك كاخلالف هنا فاخلالف ، واحلنابلة الشافعية ذهب إليهو

 فإنه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب قال كما ، اجلن من إخواننا طعام ألنها ؟ والعظم بالروث االستجمار عن نهي ملاذا
صلى  النيب أن الصحيح يف وجاء ، [حلما يكون ما أوفر جتدونه ، عليه اهلل اسم ذكر عظم كل لكم] ماالعظ عن قال

 زادهم كانت فإذا [اجلن من إخوانكم زاد إنهاف] وقال ، والروث بالعظم االستجمار عن نهى ، اهلل عليه وسلم
 أن األحاديث بعض يف وجاء ، يأكلونها فال عليهم يلوثها فإنه ، االستجمار يف استخدمها إذا اإلنسان فإن ، وطعامهم

 .  أعلم واهلل ، هم طعامهم ماوالعظ ، الدواب طعام الروث

 حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


