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

حمرتٍم و وطعاٍم : اهلل رمحه قال . 

 واملالكية احلنفية، مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من كثري عليه وهذا ، به االستجمار جيوز ال الطعام
 ، اجلن طعام كان وإذا ، وإفساده تلويثه جيوز وال ، وجل عز اهلل نعم من نعمة وأنه ، الحرتامه ؛ واحلنابلة،الشافعيةو،

 به االستجمار جيوز ال آدم بين طعام أوىل باب فمن ، به االستجمار جيوز ال الروث دوابهم وطعام ، العظام هو الذي
  ؟ ال أو جيزئه هل ، بالطعام استجمر ثم عصى ، به استجمر أنه لو لكن ،

 ، جيزئ ال إنه:  قالوا واحلنابلة ،الشافعيةف ، السابق اخلالف فيه جيري
 اإلسالم شيخ جاّدة على ماش وهو ، اإلثم مع جيزئ ، واملالكية ،احلنفية مذهب وهو ، جيزئ أنه:  الثاني والقول 

 فال ؛ فصحيح أثره وأما ، حرام فالفعل ،( حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة) القاعدة ألن ؛ اهلل رمحه
 .  أخرى مرة االستجمار يعيد ألن حاجة

 كالم فيها ليس هأن قدر لو لكن ، هلا اإلهانة من يعترب واالستجمار بها ، حمرتمة يفه ، العلم كتب مثل ( حمرتم قوله:)
 ؟ بها يستجمر أن لإلنسان جيوز فهل ، صلى اهلل عليه وسلم رسوله وكالم ، اهلل

 ، واحلنابلة الشافعية مذهب وهذا ،والجيزئ بها االستجمار جيوز ال أنه ، السابق اخلالف على
  ،لكنه جيزئ  بها االستجمار جواز عدم ، املالكية مذهب و

 .  وجيزئ يكرهونه واحلنفية

 ، جيزئه وال حيرم أنه ، مجيعا السابقة الصور يف املذهب عندنا لكن ، السابقة القاعدة على جتري املسائل هذه فغالب
 احملرم وفعله معصيته بني فرق وهناك ، طهر قد احملل أن عليه يشكل وهذا ، أخرى مرة االستجمار يعيد أن حيتاج فهو

 واهلل أعلم هو فالراجح .  ًاطاهر أصبح واحملل حرام ففعله ، منفكة واجلهة طاهرا أصبح فاحملل ، احملل طهارة وبني
 :ماذهب إليه املالكية.

حبيواٍن ومتصٍل:  اهلل رمحه قال  . 

 .  أيضا كالسابق فهذا ، بها متصل بهيمة بصوف أو ، بها متصل شاة بشعر أو ،مثال  بقرة بذيل استجمر لو

 اليت القاعدة هذه ، اإلثم مع ، الصور مجيع يف جيزئه أنه فالراجح ، حمرم بشيء استجمر إذا أنه:  كله هذا من نعرف
 الفعل فإن ، منفكة اجلهة أن القاعدة كانت فإذا ، قواعد على ماشيا علمه يف يكون أن لإلنسان وينبغي ، عليها منشي
 .  اخل..  املغصوبة الدار صالة:  مثل ، صحيحا عليه املرتتب وأثره ، حراما يكون
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مْنقيٍة مَسحاٍت ثالُث وُيشرَتُط:  اهلل رمحه قال  . 

 يكون أن املهم ، أوراق أو أخشاب ةثالث أو ، أحجار ثالثة فيستعمل ، ثالثا يستجمر أن االستجمار شروط من أيضا
 . ثالثة العدد

 وهل ، مسحات ثالث ، العدد االستجمار يف يشرتط هل ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيها اختلف املسألة وهذه
 .  ؟ ثالثة يكون أن املستعمل يف يشرتط

 ، مسحات ثالث:  قال وإمنا ، أحجار ثالثة:  يقل مل ، دقيقة املؤلف فعبارة ،( مسحات ثالث يشرتط ): يقول املؤلف
 .  عليه نص كما جيزئه فإنه ، سيأتي كما مرات ثالث واحدا حجرا استعمل لو أنه مبعنى

 :  قولني على خالف املسألة يف ؟ أجزأ اإلنقاء حصل متى أنه أم ، مسحات ثالث يشرتط فهل

 .  مسحات ثالث يشرتط أنه:  األول القول

 من بأقل اإلنقاء حصل لو حتى ، مسحات ثالث ميسح أن فاشرتطوا ، والظاهرية،واحلنابلة،الشافعية مذهب وهذا
 .  الثالث يتم أن بد ال فإنه ، مسحات ثالث

 :  أدلتهم

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

 ، (أعلمكم كالوالد لكم أنا إمنا:)صلى اهلل عليه وسلم قال حينما ، رضي اهلل عنه هريرة أبي عن :الدليل الثاني
 . وحسنه األلباني،وصححه النووي ،والنسائي ،أبو داود و،أمحداإلمام  أخرجه (أحجار بثالثة يأمر وكان:قال

 
 .  واملالكية،احلنفية ذهب إليهو، بل متى ماحصل اإلنقاء أجزأمسحات اليشرتط ثالث  أنه:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 ، أحجار بثالثة آتي أن فأمرني ، الغائط أتى صلى اهلل عليه وسلم أنه ، رضي اهلل عنه مسعود ابن عن :الدليل األول
 . البخاري أخرجه [ركس هذا] وقال ، الروثة وألقى همافأخذ ، وروثة حبجرين فأتيته ، حجرين إال دجأ فلم

 يكفي أنه على يدل مما ، ثالث حبجر يأتي أن منه يطلب مل ، صلى اهلل عليه وسلم النيبإن :  قالواوجه االستدالل:
 .  اإلنقاء به حيصل الذي وهو ، حجران

قالوا ومثله لو  ، قائما األول الطلب يزال ال ألنه ؛حجرا ثالثا منه يطلب مل وسلم صلى اهلل عليه النيب بأن:  نوقش
 اذهب:  له قلت لوف ؛ منه طلبت ما ميت حتى باقيا يزال األمر فإن ، منه طلبت مما جبزء فأتاك ، بأمر شخصا أمرت
 باقيا الطلب يزال فال:  قالوا ، باخلامس ائت فمعناها ، أربعة هذه:  وقلت ، بأربعة لك وجاء ، فناجني خبمسة وائتين

 .  إليه ذهبوا ما علىاحلديث  يف داللة ال إذن، ومستمرا

 زالت فإذا( حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة إن) قلنا كما ، النجاسة زوال على املدار أن :الدليل الثاني
 .ثالثة مسحة إىل أو ثالث حجر إىل حيتاج ال أنه هذا فمعنى ، مسحتني أو ، مبسحة النجاسة
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 ثالثة من بأقل نستنجي أن صلى اهلل عليه وسلم النيب نهانا) سلمان قول وهو ، النص مقابل يف نوقش: بأنه تعليل
 نص مقابل يف كان إذا ، عنه اهلل  رضي الصحابي قول إن بل ، ُيّطرح النص مقابل يف كان إذا والتعليل ، (أحجار

 .  وقياس بتعليل فكيف ، يعترب وال به يعتد ال فإنه

 :  الراجح

 .  ولو أنقى بدونها مسحات ثالث شرتطت أنهـ   ـ واهلل أعلم الراجح القول كان ولذلك

 يستجمر أن جيوز أم ، أحجار بثالثة يكون أن مسحات ثالث مقتضىهل  ، مسحات بثالث قالوا الذين اختلف ثم
 :خالف على قولنيفيه  ؟ مرات ثالث واحد حبجر

ُشَعب ذي حَبَجٍر َولْو:  اهلل رمحه قال  . 

 .  خالف إشارة: ( ولوقوله:)

 واحدا حجرا استخدم أنه لو بل ، أحجار ثالثة املشرتط وليس ، مسحات ثالث هو املشرتط:  يقول املؤلف أن مبعنى
 أن املراد ألن ؛ جيزئه فإنه ، مرة شعبة بكل فمسح ، مرات ثالث استعمله لو ، البارزة األجزاء والشعب ، شعب له

 .  شعب ذي حبجر حيصل وهذا ، مرات ثالث ميسح

 وإمنا ، أخشاب أو ، أوراق ثالث أو ، بالعدد أحجار ةثالث يشرتط ال أنه ، واحلنابلة،الشافعية مذهب فالقول األول:
 ، متعددة شعب له واحد حبجر أو ، باألطراف استخدمه ، واحد مبنديل كانت لو حتى ، مسحات ثالث املشرتط
 . جيزئه فإنه ، جهة من واحدة كل استخدم

 . أخشاب أو أوراق أو أحجار ثالثة إال جيزئ ال أنه و قول الظاهرية:،املذهب يف رواية القول الثاني :و

 :  الراجح

 مبنديل أو ، واحدة بورقة أو ، واحد حبجر اإلنسان مسح لو وأنه ، مسحات ثالث يكون أن املسح يف يشرتط أن
 . حلصول املقصود جيزئه فإنه ، اإلنقاء به وحصل ، واحد

وتر على قطعه وسن:  اهلل رمحه قال  . 

 .  اخل..  سبعة أو مخسة أو ثالثة ، وتر على االستجمار اإلنسان يقطع أن يسن أي

 دون مبا باإلجزاء قال من أو ، فوق فما ثالثة اشرتط من سواء ، وتر على يقطع أنه:  العلم أهل مجاهري قول وهذا
 يقطع أن لإلنسان يسن:  يقولون كلهم ، واجب االستجمارإن : قال ومن ، سنة االستجمار إن:  قال ومن ، الثالثة

 .  وتر على استجماره

 :  أدلتهم

 إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث من ، نيصحيحال يف ثبت ما :الدليل األول
فليغسل يده قبل أن  هنوم من أحدكم استيقظ وإذا ، فليوتر استجمر ومن ، لينثر ثم ماء أنفه يف لعجفلي أحدكم توضأ

 .  [فليوتر استجمر ومن] فيه [ اخل.. يدخلهما يف وضوئه
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 أحدكم استجمر إذا] :الصحيح يف صلى اهلل عليه وسلم النيب قال :قال عنه اهلل رضي جابرعن  :الدليل الثاني
 .  [فليوتر

 فعل نم ، فليوتر استجمر من] قال صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  أن عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :الدليل الثالث
 .  يثبت ال ضعيف هلكن أمحد أخرجه اإلمام [عليه حرج فال ال نمو ، أحسن فقد

:  قال من قول وعلى ، وتر على بالقطع أمر ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فإن ، الصحيح يف اليت األحاديث وتكفينا
 فإن ، االستحباب سبيل على ثالث زد:  نقول ، نيبثن أنقى إذا ، أوتر ، كفى بواحد أنقى إذا ، ةثالث من بأقل جيوز
 ال:  قالوا ، ةثالث يشرتط بأنه قالوا الذين ، واحلنابلة الشافعية مذهب على حتى ، هذا على قف:  نقول بثالث أنقى
 أن املهم ، اخل..  سابع زد:  نقول ةبست أنقى ، خامس زد:  نقول ، ةبأربع أنقى لو لكن ، أنقى إن ةالثالث على يزيد
 سبيل على  وليس ، والسنية االستحباب سبيل على وهذا ، وتر على استجماره اإلنسان يقطع أن السنة من

 قال واحلديث ، النصوص بظواهر يستدلون ألنهم ؛ جيب أنه يرون  فإنهم ، الظاهرية مذهب على إال ، الوجوب
 استجماره يقطع أن عليه فيجب ، لوجوبا األصل فيه األصوليني عامة وعند عندهم واألمر [فليوتر استجمر من]

 .  مرجوح قول وهذا ، بوتر

الريَح إال خارٍج ِلكِل االسِتنجاُء وجيُب:  اهلل رمحه قال  . 

 .  خارج لكل االستنجاء جيب واجب إذن وأنه ، االستنجاء حكم يبني اهلل رمحه املؤلف

 وقد ، مستمرا حدثاأو ، وغائطاأ بوال اخلارج يكون وقد ، منّيا وأ  ، َوْديًا أو ، مذيا اخلارج يكون قد:  أقسام واخلارج
 لكل االستنجاء جيب إنه:  فقال ، عاما حكما أعطانا فاملؤلف ، ذلك غري إىل  دما أو ، حصى أو ، شعرا اخلارج يكون
 ، عام قبله ما أن علمليف ، استثناء جاء إذاف ،( العموم معيار االستثناء) أن قبل من عرفنا وكما ، الريح إال خارج
 . املسألة عموم على دل شيئا استثنى ملا ألنه ؛ قبله الذي احلكم عموم على يدل فهو ، خاص وهذا

 أقسام : اخلارج على إذن
 :  َوْديا اخلارج يكون أن القسم األول: 

 اإلنسان محل إذا خيرج وقد ، البول خروج يعقب أبيض ماء: والودي ، له االستنجاء جيب أنه على العلم أهل فعامة
 .  ثقيال شيئا

 :  منيا اخلارج يكون أن القسم الثاني:

 خرج إذا والطاهر ، طاهر عندهم املين ألن ؛ منه االستنجاء جيب ال أنه( : و الظاهرية ،واحلنابلة الشافعية) فاجلمهور
 .  استنجاء إىل حيتاج فال

وقيل يغسله . واملالكية إن كان يابسًا فقوالن :قيل يفركه، و،رطبًا يستنجي منهفصلوا فقالوا إن كان  احلنفية :و 
 .مطلقًا يستنجى منهيقولون :
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 ، على الدوام وأصحابه ، صلى اهلل عليه وسلم النيب فعلاإلستنجاء من املين ): قال ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ لكن
 بعد صلى اهلل عليه وسلم النيب وهلذا ؛ يستنجون ال أنهم حاهلم من أعلم وال أي (حال على إخالهلم به  أعلم وال

 .  نفسه على املاء يفيض ثمويغسل رأسه  ، للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، لوثه وما فرجه يغسل ، اجلماع
 :  املذي يكون أن القسم الثالث:

 :  غسله جيب فيما واختلفوا ، منه االستنجاء جيب أنه على: اجلمهور

 . والشافعيةاحلنفية وهم ، فقط )احلشفة(الذكر رأس غسل جيب:  قال من منهمف

 . مالك اإلمام صحابأإليه ذهب أكثر و  ، هنا االستجمار جيوز وال ، كله الذكر غسل جيب:  قال من ومنهم

وإليه ذهب , مفرداتهم من وهو ، احلنابلة عند املذهب وهو( اخلصيتني) واألنثيني الذكر غسل جيب:  قال من ومنهم
 .  الظاهرية

 وذهب الشافعية يف قول إىل جواز اإلستجمار.

 يغسل] األلفاظ بعض ويف[ فرجه وينضح يتوضأ] و ،[ فرجك اغسل] األحاديث بعض يف جاء ألنه ؛ الغسل فيجب
 مت الذي احملل هو ألنه ؛ الذكر رأس أم ، مجيعا الذكر يشمل هلاختلفوا [ ذكره يغسل] قال فلما[ ويتوضأ ذكره

 .؟ فقط هذكر رأس يغسل بال لو كما ، تلويثه

 :  دمًا يكون أن القسم الرابع:

 .  جنس السبيلني من اخلارج فالدم ، جنس ألنه ؛ منه االستنجاء يجبف

 :  ناشف واخلارج ًاصحو ًادود يكون أن: القسم اخلامس

 .  ؟ ال أو احلال  هذه يف االستنجاء عليه جيب فهل ، تلوث ال وهذه

.  طاهر ، اآلن نظيف واحملل ، احملل تنظيف به املقصود االستنجاء ألن ؛ االستنجاء جيب ال:  اجلمهورالقول األول: 
 أنه على كلهم فهم ،( قول يف واحلنابلة،يف قول هو األظهر عندهم والشافعية،واملالكية،احلنفية) ، اجلمهور قول فهو

 .  حاصل حتصيلألنه  ؛ لالستنجاء حاجة فال طاهرا كان فلما ، طاهر احملل ألن ؛ تنظيف إىل حيتاج ال

 إال خارج لكل االستنجاء وجيب) يقول املؤلف ألن ؛:  وجوب االستنجاء وهو املذهب عند احلنابلة القول الثاني:
 ، حصى أو ، دود خرج لو أنه ، فاملذهب وهلذا ؛ هذا حتى ، خارج كل:  فمعناه ، العموم معيار واالستثناء (الريح

 .  باالستنجاء أمرت اليت األدلة لعموم ؛ له االستنجاء جيب فإنه ، احملل يلوث مل ناشف خارج أو

 :  الراجح

 ، ناشف خارج منه خرج أو ، حصى أو دود منه خرج إذا اإلنسان وأن ، األقرب هو اجلمهور مذهب أن أعلم اهللو
 مع يدور واحلكم ، لالستنجاء حاجة وال ، طاهر احملل ألن ؛ االستنجاء عليه جيب ال فإنه ، للمحل تلويثا حيدث مل

 أن عليه جيب ال فإنه ، جناسة عليه ليس احملل كان فلما ، احملل جناسة:  هي االستنجاء وعلة ، وعدما وجودا علته
 .يستنجي
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الرِّْيَح إال:  اهلل رمحه قال  . 

 ، ضعيفة لكنها أقوال هناك ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من الراجح هو وهذا ، هلا ىيستنج ال الريح أن أي
 ، استنجاء الريح يف ليس) :اهلل رمحه أمحد اإلمام قال حتى ، الريح من ىيستنج ال أنه على عليهم اهلل رمحة اجلماهري

 الريح يف واألصل ، (خالفا فيه نعلم ال) :قدامة ابن قالو (صلى اهلل عليه وسلم هرسول سنة يف وال ، اهلل كتاب يف
 احملل وألن ؛ يلوث ال فإنه ، جناسة معه وليس خرج إذا الطاهر وألن ؛ احملل تلوث ال فإنها خرجت فإذا ، طاهرة أنها

 .  طاهر فهو ، خروجها قبل كهيئته

 النجاسة علوق إىل  يؤدي فإنه ، مبلول والثوب ، جنسة وهي خرجت لو ألنها ؛ مشكلة لكانت جنسة إنها:  قيل ولو
 .  طاهرة الريح لكن ، الثوب يف

 ، بدعة هذا أن رأوا فإنهم ، احلنفية منهم ، فيه العلم أهل بعض شدد؟ج/الريح من استنجى لو حلكم ا ما لكن
 .والشافعية ،كاملالكية ، هكره من العلم أهل ومن.   التنطع من هأن ورأوا ، فيه التحريم ورأوا

  ؟ ال أم عليهم جيب هل,  الدائمة األحداث ألصحاب االستنجاء حكم:  مسألة 
ألنه جيب عليهم أن ؛ يستنجوا أن الدائمة األحداث أصحاب على جيب:  ومذهب احلنفية، املذهبالقول األول :

 .الصالة  كل وقتل يتوضؤا
  .فريضة مؤداة أو مقضية خبالف النافلة والشافعية يرون وجوب الوضوء لكل صالة  القول الثاني :

 الوقت خبروج وضوؤهم ينتقض ال وأنه ، موضعه يف اهلل شاء إن وسيأتينا ، االستنجاء عليهم جيب ال أنه:  والراجح
 ،البخاري صحيح يف عنها اهلل رضي عائشة حديث[ صالة لكل وتوضئي] احلديث يف جاء ألنه ؛ بالصالة وال ،

وهلذا ضعفها اإلمام ،عنه ورضي اهلل رمحه الزبري بن عروة كالم من وأنها ، زائدة اللفظة هذه بأن العلماء وحكم
 .  وابن رجبوشيخ اإلسالم ، ،والبيهقي،وأبوداود،والنسائي،مسلم

 ابهذ يصلي فإنه توضأ إذا ، اخل..  بول أو ريح من كان سواء ، الدائم احلدث صاحب توضأ إذا:  عليه وبناء
 اجلنس غري جبنس إال وضوؤه ينتقض وال ، وضوؤه ينتقض ال فإنه الوقت خرج وإذا نوافل، و ، فروضا الوضوء
 اجلزور حلم وأكل ، واملذي ، احلاجة وقضاء ، بالريح وضوؤه فينتقض ، بول سلس عنده كان لو مبعنى ، منه اخلارج

 رمحه مالكاإلمام  مذهب وهو ، الراجح هو به،وهذا وضوؤه ينتقض ال فإنه ، عنده الذي السلس الراجح،أما على
 . اهلل

تَيمٌُّم وال ُوُضوٌء قبَلُه َيِصحُّ وال:  اهلل رمحه قال  . 

.  تيمم وال وضوء واالستجمار االستنجاء قبل يصح فال ، االستجمار ومثله ، االستنجاء عن يتكلم املؤلف رمحه اهلل
 وهذا ، توضأ يستجمر أن وقبل ، حاجته قضى إنسان ، استنجى ثم ، توضأ يستنجي أن وقبل ، حاجته قضى إنسان
 موضع يف ووه ، ويتوضأ جبانبه الصنبور ويفتح ، حاجته قضاء على يكون ،  السن كبار بعض ، الناس بعض يفعله
 .  يستجمر أو ، احلاجة قضاء موضع أو ، مثال ذكره يغسل ثم ، يقوم ثم ، حاجته قضاء

 :  مشهورين قولني على العلماء فيها اختلف مسألة هذه
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 ، يستجمر أن وقبل ، يستنجي أن قبل توضأ فإذا.  واالستنجاء االستجمار قبل الوضوء يصح أنه:  األول القول
 . صحيح فوضوؤه

 ابن واختاره ، الصحة على العلم أهل فجمهور ، رواية يف واحلنابلة ، والشافعية ، واملالكية ، احلنفية ذهب وإليه 
 وقبل ، يستنجي أن قبل يتوضأ أن يصح أنه على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أكثر إذن،( أخيه ابن) والشارح ، قدامة

 .  يستجمر أن

 أدلتهم:

 .  يصح ال أنه على يدل واضح دليل عندنا فليس ، الصحة عدم على الدليل عدم الدليل األول:

 .  مواضعها يف عليه النجاسة هذه كانت ولو ، متوضئ بأنه يوصف اإلنسان أن الدليل الثاني:

 فإذا ، جسده من آخر موضع على النجاسة كانت لو ما على قياسا أنه يصح االستنجاء ،واالستجمارالدليل الثالث:
 نقول لكن ، الوضوء فيصح ، ساقه أو ركبته أو فخذه على أو ، جناسة صدره وعلى توضأ فلو.  وضوؤه صح توضأ

 .  جسدك على املوجودة النجاسة تزيل حتى تصل ال: 
 .  واالستجمار االستنجاء قبل تيمم  وال وضوء يصح ال أنه:  الثاني القول

 .  أيضا لشافعيةل قول وهو ، احلنابلة ذهب إليهو

 أدلتهم:

اهلل عليه  صلى رسول اهلل اسأل نأ أستحي وكنت ، مذاء رجاًل كنت:قال ، عنه اهلل رضي عليعن  :الدليل األول
 .الصحيحني يفأخرجاه  [ويتوضأ ذكره يغسل] فقال ، فسأله األسود بن املقداد فأمرت ، مين ابنته ملكان ، وسلم

 [  .فرجك وانضح توضأ] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن:  ومسلم البخاري يف ثبت مبا:  نوقش

 كما ، الرتتيب تقتضي ال فيه الواو [فرجك وانضح توضأ] صلى اهلل عليه وسلم قوله إن:  قالواف ، احلنابلة أجاب
 لغة يف فالواو ، السجود قبل والركوع {الراكعني مع واركعي واسجدي لربك اقتين مريم يا} وتعاىل تبارك اهلل قال

 زيدا أن على العبارة هذه تدل هل ، وعمرو زيد جاء:  قلت فلو ، وال تنفيه ترتيبا تقتضي ال لكن ، للعطف العرب
 ، عمرو ثم زيد جاء:  قلت لو ، والتعقيب للرتتيب فهي ، فعمٌرو زيد جاء:  قلت لو لكن ، ال ؟ عمرو قبل جاء قد

 .  فقط اجلمع ملقتضى فهي ، الرتتيب تقتضي ال العرب لغة يف الواو لكن ، والرتاخي للرتتيب فهي

 بن سليمان رواية من ألنها ؛ النقطاعها ، تثبت ال ضعيفة رواية يفه [ وتوضأ فرجك اغسل ] النسائي رواية وأما
 .  حجر ابن احلافظ ذكر كما ، اختالف عنه روايته ويف ، األسود بن املقداد عن أو ، عليا يلق مل وهو ، علي عن يسار

 فهي ، ترتيبا تفيد ال الواو [ ويتوضأ ذكره يغسل ] صلى اهلل عليه وسلم الرسول قول إن:  أيضًا للحنابلة ليقاف
 .  الوضوء وبني ذكره غسل بني:  أمرين بني جيمع أن املهم ، اجلمع ملطلق

 يضع ثم باملاء فيستنجي ، وعنزة ماء من إداوة حنوي وغالم أنا أمحل كنت:)قال رضي اهلل عنه أنسعن :الدليل الثاني
 .  يتوضأ ذلك بعد ثم يستنجي أن فالطبيعي (ويصلي العنزة
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 املاء املغرية عليه وصب جاء ثم حاجته فقضى عين فتوارى:قال ، رضي اهلل عنه شعبة بن املغرية عن :الدليل الثالث
 يبدأثم يقضي حاجته  إلنسانا أن الطبيعيو األصل هذا [طاهرتني أدخلتهما فإني دعهما] قال ، خفيه إىل أهوى ملا

 .  األحاديث عليه تدلالذي  وهذا ،أثم يتوض واالستجمارأ باالستنجاء شيء أول
 .  التيممك واالستجمار االستنجاء تقديم له فاشرتط ، احلدث يبطله فعل نهإ:  قالوا رابع:الدليل ال

 فكذلك ، قبله ويستنجي يستجمر أن له يشرتط التيمم:  فقالوا ، التيمم على الوضوء قاسوا أنهم:  آخر مبعنى
 مسألة على مسألة تقيسون كيف ، أيضا خالف فيه التيمم:  هلم نقول ، قبله ويستنجي يستجمر أن له يشرتط الوضوء
 األصل يكون أن القياس شروط من ألن ؛ يصح ال فيها خمتلف مسألة على القياس العلماء وعند ، فيها خمتلف
 .  القياس يصح فال فيه خمتلفا األصل كان فإذا ، خالف فيه ليس ، عليه متفقا عليه املقيس

 ثم واستنج استجمر أواًل:  نقول السعة حال يف ، وغريها السعة بني نفرق:  يقول كان ، اهلل رمحه عثيمني ابن شيخنا
 على جيسر ال اإلنسان فإن ، جاهال كان أو ، نسي أو ، قبل من فعل قد شخص جاءنا لو وأما ، توضأ ذلك بعد

 .  وصالته وضوئه إبطال

 .  الوضوء قبل واالستجمار االستنجاء جيب وأنه ، املذهب رجح ، عليه اهلل رمحة السعدي الرمحن عبد والشيخ

 تبدأ أنك واألحوط واألحسن األصل:  نقول ، يستنجي أو يستجمر أن قبل توضأ اإلنسان أن قدر لو لكن
 ما ، واالستنجاء االستجمار قبل بالوضوء بدأ أنه قدر لو لكن ، تتوضأ ذلك بعد ثم ، أوال واالستجمار باالستنجاء

 ، متعمدا كان لو حتى  - واجلهل النسيان على قصره ميكن والشيخ - متعمدا كان لو حتى ، إبطاله على أحد جيسر
 .  اإلبطال على دليلال لعدم ، عبادته بإبطال اجلزم تستطيع ال فإنك

 النجاسة يباشر لن ألنه ؛ يسري فأمره االستجمار أما ؟ يتوضأ أن بعد ويستجمر يستنجي كيف:  قائل يقول قد لكن
 القول وعلى ، ؟ال أو الفرج مبس الوضوء ينتقض هل ، اهلل شاء إن فسيأتينا االستنجاء وأما ، عورته ميس ولن ، بيده

 شطاف ، املاء باستخدامتزول  أن مكنفي ه اليلزم أن يباشر اإلنسان النجاسة بيدهنأل ، هفي إشكال فالنقض ال بعدم
 على املاء سكب إذاف ،لتحصل الطهارة عورته اإلنسان ميس أن الزمًا ليس،ف يطهر حتى احملل على ضعهي ، حنوه أو

 .  اإلنقاء حصل ، ونظف املوضع

 :  اإلنقاء وحد

 .ويكفي ظن اإلنقاء –وسيأتي  –على املذهب ويشرتط سبع غسالت  ، إليه احملل خشونة عود:  االستنجاء يف

 .  املاء إال يزيله ال أثر يبقى أن:  االستجمار يفو

 حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


