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بسم اهلل الرمحن الرحوم, احلمد هلل وحده, والصالة والسالم عىل من ال ىبي بعده, وعىل آله وأصحابه ومن 

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-اهلل رمحه-قال املؤلف  

 (1)باب االستـجاء

 .(2) فؽلكه قطع األذى ؛قطعتفا :أي ؛كجوت الشجرة :من

 .(6) أو إزالة حؽؿه بحجر وكحوه  ،بؿاء    (5)من سبقل  (4)إزالة الخارج :(3)واالستـجاء  

                                 
 سيبين المؤلف معنى االستنجاء يف اللغة واالصطالح.  (1)

وطؾى طؾى كالم الؿملف يؽون الؿعـى الذي يرجع إلقه االستـجاء هو الؼطعهذا الؿعـى الؾغوي:  (2)

 ووجه التشابه بقـفؿا ضاهر؛ ألكه أيـؿا تصرفت هذه الؽؾؿة ففي تدل طؾى الؼطع إن يف الشجرة أو يف األذى.

االستـجاء ملخوذ من الـجوة وهو اسم لؿا ارتػع من األرض، ووجه االرتباط بقن قضاء الحاجة وققل أن  

 .أن غالب من يؼضي حاجته إكؿا يؼضقفا خؾف الؿرتػعات األرضقة :ما ارتػع من األرضو

يـبغي تحرير أيفؿا أصل هذه و ،ولم يتسن لي وقت لتحرير الؿرجع الحؼقؼي لالستـجاء وهو طؾم شريف

 .؟، هل هو االرتػاع أو الؼطعالؽؾؿة

 إزالة الخارج من السبقل، أو بعبارة أخرى تطفقر الؿحل. : هذا هو االستـجاء يف اصطالح الػؼفاء (3)

 .قوله الخارج يشؿل ما كان معتاًدا وما لقس بؿعتاد من الخارج، فنزالته تعترب من االستـجاء (4)

قشرتط يف إزالة األذى لقسؿى ، فات وسـرجع إلقفا يف كل مرةهذه العبارة مفؿة بسبب أكه ستليت لفا تطبقؼ (5)

فذا ال يسؿى استـجاًء هذا فاستـجاًء أن يزال من فرج أصؾي، أما إذا أزلت الـجاسة من غقر الػرج األصؾي 

قـا، وإزلة الـجاسة من لتيسؿى إزالة كجاسة، و بقن التسؿقتقن فرق كبقر؛ ألن االستـجاء باب له أحؽام كؿا سق

 ي البدن ومن الثقاب ومن األرض لفا أحؽام أخرى تختؾف طن أحؽام إزالة األذى من الػرج األصؾي. باق

كل ما يؿؽن أن يستعؿل  :إما بالؿاء أو بحجر وكحوه، والؿؼصود بـحوه :االستـجاء يحصل بلحد أمرين (6)

ن االستـجاء ال يختص إلى آخره، ودلقل الحـابؾة طؾى أ ... يف تـظقف الػرج كالخرق والؿـاديل والخشب
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  .(1) من الجؿار، وهي الحجارة الصغقرة ؛استجؿاًرا :ويسؿى الثاين

  (5))قول بسم اهلل(ـ  (4)وهو بالؿد الؿوضع الؿعد لؼضاء الحاجةـ   (3)عـد دخول الخالء( وكحوه (2))يستحب 

رواه ابن ماجه   ،«بسم اهلل :ستر ما بقن الجن وعورات بـي آدم إذا دخل الؽـقف أن يؼول»لحديث عؾي: 

.(6)وقال: لقس إسـاده بالؼوي ،الترمذيو

                                
 

، وهنقه طن االستـجاء "الروثبالعظم هنى طن االستـجاء " -صؾى اهلل طؾقه وسؾمبالحجارة أن الـبي 

قوي وصحقح، وهو دلقل ـ كؿا ترون ـ بالعظم والروث دلقل طؾى أن باقي األشقاء تجوز، وهذا استدالل 

 .-رحؿه اهلل تعالىسقعدده الؿملف طؾى جواز استخدام أي شيء يطفر الؿحل إال الؿـفي طـه مؿا 

 .سمذا االيختص هبو قسؿى استجؿاًرافالؿؼصود بالثاين هو إزالة الخارج بحجارة وكحوها  (1)

 ؛ألهنا تستخدم غالًبا يف االستجؿار ؛، وسؿي بالحجارة الصغقرةوسؿي استجؿاًرا بالـظر لؾحجارة الصغقر 

 كؿا سقذكر الؿملف تػاصقل هذه األشقاء.ـ ارج بالحجارة وهو إزالة الخ ـ ويختص هذا االسم هبذا الؿعـى

 .بدأ الؿملف بسـن أو مستحبات قضاء الحاجة واالستـجاء واالستجؿار (2)

 فؽذلك يستحب له أن يؼول كؿا سقلتقـا: بسم اهلل.   الؿؼصود لو قضى حاجته يف الصحراء (3)

بالـسبة لؿؽان قضاء وإذا أراد أن يدخل، يؼول: ـقان بالـسبة لبقت الخالء يف البف  .وسقليت متى يؼول بسم اهلل

 الحاجة يف الصحراء سقلتقـا متى يؼول بسم اهلل وباقي األذكار.

ؿن شلن هذا الؿؽان فألكه يخؾو إذا لم يؽن فقه أحد يؼضي حاجته،  ؛سؿي موضع قضاء الحاجة بالخالء (4)

 الخالء. :ؿيأن يؽون خالًقا دائًؿا ما لم يؽن فقه أحد يؼضي حاجته، فس

هـا قدمت البسؿؾة طؾى االستعاذة و ."بسم اهلل"أن يؼول:  :طـد دخول الخالء األولهذا الؿستحب  (5)

أكه يف الؼراءة يتعوذ لقؼرأ،  :بخالف الؼراءة، فػي الؼراءة قدمت االستعاذة طؾى البسؿؾة والسبب واضح وهو

ال بد كؼدم االستعاذة، أما هـا فال يوجد هذا األمر والبسؿؾة من جؿؾة ما يؼرأ؛ ألهنا جزء من الؼرآن، ولذلك 

 وا بالبسؿؾة. ؤفبد

 .يسن طـد الحـابؾة أن يؼول: بسم اهلل. والدلقل طؾى هذا حديث طؾي الذي ذكره الؿملف (6)
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وقد أشار الؿملف كػسه إلى أن هذا الحديث ضعقف، ولعؾه يشقر هبذا إلى أكـا كلخذ بالحديث وإن كان  

بالحديث  األخذمن أصول اإلمام أحؿد  أنأكـا كلخذ هبذا الحديث ولو كان ضعقًػا  ضعقًػا، والسبب

وكان اإلمام أحؿد يلخذ بالحديث الضعقف، "ولفذا قال الخالل:  ؛الضعقف، هذه صريحة طن اإلمام أحؿد

ل بؽػارة اإلمام أحؿد قاف "ولفذا قال بؽػارة الوطء لؾحائض ؛إذا لم يؽن يف الباب غقره وال يوجد ما يدفعه

الوطء لؾحائض وإن كان الحديث ضعقًػا؛ فؿن أصول اإلمام أحؿد العؿل بالحديث الضعقف، ويبدو من 

 ا:كالم الخالل وغقره أن لفذا شروصً 

 .ضعًػا شديًدا اأال يؽون الحديث ضعقػً  األول: -

 .الثاين: أن ال يوجد يف الباب ما يدفع هذا الحديث  -

 .هذا الحديث الثالث: أن ال يوجد يف الباب غقر  -

فنذا اكتؿؾت هذه الشروط جاز األخذ بالحديث الضعقف واالستدالل به، وهو طـد اإلمام أحؿد خقر من 

  آراء الرجال.

أن اإلمام أحؿد  ـ  وإن كاكت الؿسللة التي سلقول تحتاج إلى تحرير وبحث ـ تؼرير لؾحـابؾةالوضاهر هذا  

  .الشروطيمسس األحؽام باألحاديث الضعقػة هبذه ويبـي 

نذا ثبت طؿل فقجوز أن ف لقس كؿا قال شقخ اإلسالم أن العؿل بالحديث الضعقف يعـي يف الػضائل :بؿعـى

كستدل طؾى فضؾه بحديث ضعقف، فؿثاًل إذا ثبتت صالة الضحى بحديث صحقح ثم جاء حديث ضعقف 

م أحؿد أهنم يعؿؾون ضاهر كالم الحـابؾة وكال،  بل فقه فضل لصالة الضحى يجوز أن كعؿل هبذا الحديث

  . بالحديث الضعقف وهذا مثال

كعم يف بعض الؿسائل يؽون مع الحديث الضعقف آثار لؾصحابة لؽن يف بعض األحقان ال يؽون هـاك آثار 

 .-رحؿفم اهلل، ففذا الظاهر من طؿؾه ومن ففم أصحابه الضعقف لؾصحابة مع ذلك يعؿل أحؿد بالحديث

ئل وبحوث صويؾة، لؽن هؽذا يبدو لي من طؿل الحـابؾة ومن طؿل وهذا بحث مفم وسجؾت فقه رسا 

 اإلمام أحؿد. 
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 .(2)وفسره بالشر .(1)روايات الشقوخ )أعوذ باهلل من الخبث( بإسؽان الباء، قال الؼاضي عقاض، هو أكثر

 .فؽلكه استعاذ من الشر وأهؾه ؛الشقاصقن :)والخبائث(

فؽلكه استعاذ من ذكراكفم  ؛والخبائث جؿع خبقثة وقال الخطابي: هو بضم الباء وهو جؿع خبقث، 

    .(3)وإكاثفم

َصؾَّى اهللُ َعَؾْقِه  -الـبي أن »لحديث أكس:  ؛عؾى ذلك تبعا لؾؿحرر والػروع وغقرهؿا (4) واقتصر الؿصـف

َم   .(5)«الؾفم إين أعوذ بك من الخبث والخبائث "كان إذا دخل الخالء قال:  -َوَسؾَّ

                                 
هـا كالحظ أن الشقخ مـصور توسع يف شرح مػردة من مػردات الؿتن وإن كان هذا فقه تػصقل قد ال   (1)

يتـاسب مع اختصار الروض، لؽـه لؿا رأى أن هذه الؿػردة موجودة يف الؿتن شرحفا، فلشار الشقخ مـصور 

 أن هذه الؾػظة رويت طؾى روايتقن.

 وطؾى هذا يؽون معـى الحديث االستعاذة من الشر وأهؾه.  (2)

 .أو استعاذ من ذكران الخبائث وإكاثفم ،إًذا اختؾػوا، إما أن يؽون استعاذ من الشر وأهؾه  (3)

صؾى اهلل طؾقه ففـا إما أن كؼول: الحديث يجوز أن يحؿل طؾى هذا وطؾى هذا. ولؽن تعؾؿون أن الـبي  

 تؽؾم بواحد مـفؿا، إما قال: الُخبث أو قال: الَخبث. -وسؾم

 والراجح أن معـى الحديث من الشر وأهؾه، وهذا الوجه أرجح ألمرين: 

 أواًل: هذا أرجح من حقث الؾغة يف تصريف الؽؾؿة. 

 الثاين: أن معـاه أطم.  

أوجه الرتجقح طـد الحـابؾة التؼديم؛ ولذلك تجد  ولفذا لعل الشقخ كؿا ترون قدمه وقد أخذكا مراًرا أن من

 ػقه كوع من الرتجقح ففـا قد يؽون قدمه لذلك.فيف الػروع كثقر وقدمه، يف اإلكصاف مؾيء وقدمه وقدمه، 

 ....إلخ"اإلقـاع  "وزاد يف : لؼولههذا قدمه لقؿفد به   (4)

أدب ثابت بال إشؽال وال  فوفء، هذا الحديث كؿا ترون متػق طؾقه، وهو أصح آداب دخول الخال  (5)

 . "لم أدخل الخالء قط إال قؾت هذا الذكر، ولم أتركه إال أصابـي شر"شك، ولفذا قال اإلمام أحؿد: 
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ال : »(2)لحديث أبي أمامة؛ (1)«الرجس الـجس الشقطان الرجقم»وزاد يف اإلقـاع والؿـتفى تبعا لؾؿؼـع وغقره 

 .«(4)الرجقم (3)أعوذ بك من الرجس الـجس الشقطانيعجز أحدكم إذا دخل مرفؼه أن يؼول: الؾفم إين 

أي أسللك غػراكك من الغػر  (5) )و( يستحب أن يؼول )عـد الخروج مـه( أي من الخالء وكحوه  )غػراكك( 

 . (6)الغػر وهو الستر

                                 
وبعضفم كاإلقـاع والؿـتفى والؿؼـع  "،أطوذ باهلل من الخبث والخبائث"فبعض الحـابؾة اكتػى ب  (1)

 .زادوا هذا الذكر

 لؽن أخذ به الحـابؾة لؿا تؼدم من أهنم يعؿؾون بالحديث الضعقف. حديث أبي أمامة ضعقف   (2)

 ،الشقطان ملخوذ من شطن بؿعـى بعد، ووجه التسؿقة ضاهر جًدا وهو أن الشقطان بعقد من رحؿة اهلل  (3)

 كسلل اهلل العافقة والسالمة.

 فنما أن يؽون:  (4)

 ملخوًذا من راجم؛ ألكه يرجم غقره.  -

 جم. مرجوم؛ ألن الشقطان إذا أراد أن يسرتق السؿع من السؿاء رُ أو يؽون ملخوًذا من   -

 .أو يؽون مـفؿا -

إال بؾػظ؛ ألن كػس كؾؿة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالـبي لم يتؽؾم وهذه الؾػظة لقست كالخبث، كؼول: 

 الرجقم تحتؿل أن تؽون بؿعـى راجم ومرجوم، ولذلك كحؿؾه طؾى الؿعـققن هـا بال إشؽال.

 ."غػراكك"األدب الثالث أن يؼول إذا خرج من الخالء:  هذا هو  (5)

 الؿغػرة فسرها الؿملف بلهنا السرت، وهي يف الواقع أكثر من هذا، فالؿغػرة تشتؿل طؾى ثالثة أمور:  (6)

 .ترك الؿماخذة طؾى الذكب  -

 .وسرته  -

 والرضا واإلقبال طؾى الؿغػور له.  -
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رواه الترمذي « ( غػراكك»لحديث أكس: )كان رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم إذا خرج من الخالء قال 

وسن له أيضا أن يؼول )الحؿد هلل الذي أذهب عـي األذى وعافاين( لؿا رواه ابن ماجه عن أكس:  .وحسـه

الحؿد هلل الذي أذهب عـي األذى »كان رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم إذا خرج من الخالء قال: 

 «وعافاين

                                
 

السرت كؿا قال الؿملف، ففي فقفا فضل طظقم وإذا حصؾت فالؿغػرة فضؾفا طظقم، وهي أكثر من أن تؽون  

 أن يغػر ذكوبـا.  -سبحاكه وتعالىلؾعبد أفؾح وكجح، كسلل اهلل 

 واضح، وهذا هو الدلقل طؾى هذا األدب وهو أن يؼول: غػراكك. هذا أمرٌ 

الء؟ فالؿـاسبة بقن بؼقـا يف موضوع ذكره الحـابؾة وغقرهم، ما هي مـاسبة هذه الذكر طـد الخروج من الخ 

 قول الؼائل: غػراكك وخروجه من الخالء؟ 

 ذكروا له مـاسبتقن:

 الؿـاسبة األولى: أن يؽون يستغػر من ترك ذكر اهلل يف هذا الؿوضع.  -

 الؿـاسبة الثاكقة: أن يستغػر من تؼصقره لشؽر اهلل بـعؿة الطعام ثم تقسقر خروجفا.  -

 .وأكا أقول: والثالث أن يؽون من االثـقن -

هـاك بحوث حول هذه األمور، فؿثاًل بعض العؾؿاء قال: كقف يستغػر من ترك الذكر يف هذا الؿوضع وهو  

 ملمور برتكه، فؽقف يستغػر من أمر فعؾه بلمر الشارع؟! 

لؽن يف الحؼقؼة التطويل يف هذه األمور قد ال يؽون له كبقر فائدة؛ ألن االستغػار من ترك الذكر هو كوع من 

لخشوع هلل حتى وإن كان بطؾب الشارع ولؽن يستغػر اهلل من تركه لذكره يف هذه الحال، كلكه الخضوع وا

 يؽؿل خضوطه هلل.

أن يذكر هذا الذكر؛ لحديث أكس، وهو حديث إسـاده ضعقف، لؽن تؼدم معـا أن اإلمام  :هذا هو الرابع 

أحؿد يلخذ بالحديث الضعقف. ومن هـا ال شك أكؽم أدركتم أن مبحث حؽم العؿل بالحديث الضعقف 

عة غاية يف األهؿقة، مبحث مفم جًدا؛ لؽثرة ما يرتتب طؾقه من أحؽام، اآلن مر طؾقـا ثالثة أحؽام أو أرب
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 .اضع األذى)و( يستحب له )تؼديم رجؾه القسرى دخوال( أي عـد دخول الخالء وكحوه من مو 

                                
 

. أو "الحؿد هلل الذي أذهب طـي األذى وطافاين"ترتتب طؾى هذه الؼاطدة، فنما أن كؼول: يسن أن يؼول: 

 لم يؼؾه؛ فتحرير هذه الؿسللة من حقث هي هام جدا. -صؾى اهلل طؾقه وسؾمكؼول: ال يسن؛ ألن الـبي 

يء آخر، فتحرر الؿسللة كحن قبل قؾقل تؽؾؿـا طن موقف اإلمام أحؿد، وهذا شيء وتحرير الؿسللة ش 

 تبحث ويـظر يف أقوال العؾؿاء هذا شيء آخر.و

والؿشفور طـد كثقر من الؿتلخرين الؿحررين الؿحؼؼقن أكه  ال يجوز العؿل بالحديث الضعقف وال تلسقس  

األحؽام طؾقه وال االستدالل به طؾى حؽم ابتدائي وإكؿا فؼط كؿا أشرت إكؿا هو يف الػضائل أي إلثبات 

 ضاهر اختقار شقخ اإلسالم وجؿاطات من العؾؿاء ـ ال سقؿا من الؿتلخرين ـ.  وهذالعؿل ثبت بالشرع، فضل 

ولؽـي أكا أقول حؼقؼًة ال زالت الؿسللة بحاجة إلى بحث؛ ألكه إذا وجدكا رجاًل مثل اإلمام أحؿد يعؿل 

رفته لعؿل الصحابة، كل بالحديث الضعقف مع طؾؿه بؼواطد وأصول الشرع وصرق األئؿة السابؼقن له ومع

هذا يستدطي أن يبحث اإلكسان أكثر يف هذه الؿسللة لتحريرها، ولقس هذا الؿوضع موضع تحرير هذه 

 الؼضقة ففي من قضايا أصول الػؼه أو مصطؾح الحديث. 

يستحب لإلكسان إذا أراد أن يدخل الخالء أن يؼدم رجؾه القسرى، وكذلك إذا أراد  :األدب الخامسهذا  

وقؾت أهنم يشقرون هبذه العبارة إلى الصحراء، فنًذا يف الصحراء سقؼول:  "موضع الخالءكحو "ن يدخل أ

  بسم اهلل، ويتعوذ ويؼدم رجؾه القسرى.

ػي الصحراء تستعؿل آداب دخول الخالء يف فطوه لؿوضع قضاء الحاجة، هذه اآلداب تؽون طـد ُخ  :وقالوا

 ي فقه حاجته.الخطوة التي يخطوها لؾؿوضع الذي سقؼض

ويف الحؼقؼة أن هذا كالم جقد؛ ألن أمره باإلتقان هبذه اآلداب يف أي مرحؾة قبل هذه الؿرحؾة تحتاج إلى  

ن بثالث لقؽ ؟بخطوتقن، لؼقل له: بلي دلقلمثاًل: قبل أن يصل لؿوضع قضاء الحاجة  ققل فؾودلقل، 

حؽم من دخل  يفألكه  ؛ تحتاج لدلقلخطوات، لؽن إذا قال: يف الخطوة التي سقخطوها لؾؿوضع، هذه ال

 .فذا مذهب الحـابؾة وهو يف الحؼقؼة جؿقلفلؾؿوضع الذي سقؼضي فقه حاجته، 
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سرى تؼدم فالق )و( يستحب له تؼديم )يؿـى( رجؾقه )خروجا  عؽس مسجد( ومـزل )و( لبس )كعل( وخف 

قال رسول  :وروى الطبراين يف الؿعجم الصغقر عن أبي هريرة رضي اهلل عـه، قال ،لألذى والقؿـى لؿا سواه

وعؾى ققاسه الؼؿقص « إذا خؾع فؾقبدأ بالقسرىإذا اكتعل أحدكم فؾقبدأ بالقؿـى، و»اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم 

 .وكحوه

                                 
تؼديم القسرى لألذى والقؿـى لؿا سوى هذا، ـ كؿا قال الؿملف ـ هـا كريد أن كؼول: أن قاطدة الشرع  

 .ومـفا مواضع أخذت من الؼاطدة ،ففذه الؿواضع التي يذكرها العؾؿاء مـفا مواضع مـصوص طؾقفا

 :هذه الؼاطدة يدل طؾقفا كصوص كثقرة :الحـابؾة فؼالفـحن كحتاج أن كثبت الؼاطدة،  

 .األول: هذا الحديث الذي ذكره الؿملف طن أبي هريرة -

أن "حديث طائشة يف الصحقحقن  ـطؾى الؿملف أن يليت به  وهو أشفر وأصح وكان يـبغيـ الثاين   -

 ."كان يعجبه التقؿن يف شلكه كؾه - طؾقه وسؾمصؾى اهللالـبي 

 .كان إذا توضل بدأ بالقؿـى -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالثالث: أن الـبي   -

 .كان إذا اغتسل بدأ بشؼه األيؿن -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالرابع: أن الـبي   -

بن آدم أن يعؿل تدل طؾى أن الشارع إذا أراد من اـ خؿسة أو ستة كصوص ـ قالوا: مجؿوع هذه الـصوص  

 فدخولبتؼديم القسرى وإال فقلمره بتؼديم القؿـى؛ فنًذا ال توجد أدلة لؽل طؿل، يلمره طؿاًل فقه أذى فنكه 

الخالء ال أطرف حديًثا صحقًحا يف تؼديم الرجل القسرى طـد الدخول وإكؿا توجد أحاديث أخرى لألصول 

بـاًء طؾى هذه ـ ذا كؼول إذا أراد اإلكسان أن يستاك ولف ؛التي ذكرت بـى طؾقفا الحـابؾة مثل هذا التػصقل

ما يدل  ـ مع كثرة استقاك الـبي صؾى اهلل طؾقه وسؾمـ وإن لم يلت يف السـة  فنكه يستخدم القسرى  ـ  الؼاطدة

أن القسرى  "وهؽذا طرفـا كقف بـى الحـابؾة مجؿوطة فروع طؾى قاطدة واحدة .طؾى أكه يستخدم القسرى

يؽون  لؿباحا أنضاهر هذه العبارة و "لؿا استخبث من األطؿال والقؿـى لؿا سوى ذلكلؿا فقه أذى و

وأطؿال هي من األطؿال الطقبة مثل دخول  ،؛ ألن األطؿال ثالثة أطؿال فقفا أذى واستخباثبالقؿـى

 وأطؿال لقست هؽذا وال هؽذا، فالقؿـى لؾؼسؿقن األخقرين. ،الؿسجد
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لؿا روي الطبراين يف الؿعجم   ؛)و( يستحب له )اعتؿاده عؾى رجؾه القسرى( حال جؾوسه لؼضاء الحاجة 

ؽئ عؾى القسرى، وأن كـصب والبقفؼي عن سراقة بن مالك: )أمركا رسول اهلل صؾى اهلل عؾقه وسؾم أن كت

 .القؿـى(

لػعؾه عؾقه السالم، رواه أبو داود، من حديث  ؛ حتى ال يراه أحد  حب )بعده( إذا كان )يف فضاء()و( يست 

 . جابر

                                 
يعتربون  رحؿفم اهلل الحـابؾة فرى، باب االطتؿاد طؾى الرجل القساستحوهو : هذا األدب السادس 

 :االطتؿاد طؾى الرجل القسرى وكصب القؿـى سـًة مستحبًة، ولفم ثالث أدلة

الدلقل األول هذا الحديث، وهذا الحديث فقه ضعف، وسبق تؼرير مسللة أهنم يستدلون بالحديث   -

 .الضعقف

 .ل لخروج الخارجأن هذه الفقئة أسف الدلقل الثاين  -

طؾقه من كالم األصباء  وما اصؾعت ،هنا صبًقا أكػع لؾبدن؛ ألث أن األصباء يـصحون هبذه الصػةالدلقل الثال -

 .الؿعاصرين يرون أن هذه الصػة مػقدة صبًقا

ولذلك قد تؽون أكت سؿعت مراًرا تضعقف هذا  ؛، وهي أدلة فقفا قوةاألدلة الثالثفالحـابؾة لفم هذه 

بغض الـظر طن الراجح ـ لؽن الحؼقؼة أن هذه األدلة التي ذكروها  ،د يؽون تضعقًػا شديًدااألدب وق

 .قوية وتدل طؾى أن هذا الؼول له حظ من الـظر ولقس ضعقًػا بالدرجة التي يتصورها البعضـ والؿرجوح 

 االستدالل بالحديث الضعقف فصارت سـًة ثابتًة. :أما إن قؾـا أن األصل الصحقح 

فقستحب له أن ـ وهو يف الػضاء ـ نذا أراد أن يؼضي حاجته فبعده يف فضاء،  : سـة أو الؿستحب السابعال 

 .ؿن حوله من الـاس ويتؼصد هذا البعدفقبتعد ط ، يبعد الؿذهب

 ذكر الؿملف دلقؾقن: 

 ."اكطؾق فلبعد -صؾى اهلل طؾقه وسؾم-أن الـبي"أخرب  -رضي اهلل طـهجابر  األول: حديث -

 .حتى ال يراه أحد :لدلقل الثاين ذكره الؿملفوا -
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 .رواه أبو داود "من أتى الغائط فؾقستتر"لحديث أبي هريرة قال: ؛ )و( يستحب )استتاره(

، رواه أحؿد « بال أحدكم فؾقرتد لبوله إذا»لحديث: ؛ )وارتقاده لبوله مؽاكا رخوا( بتثؾقث الراء، لقـا هشا  

  . وغقره 

                                
 

 .فنكه إذا أبعد لم يره أحد طؾى هذا الحال  ؛فاستدلوا بلمرين، بـص السـة وبتعؾقل قوي 

أن "يف الصحقحقن وأخرب  ؛ ألكهوكان األولى أن يستدل بحديث الؿغقرة ،استدل بحديث جابر الؿملفو

اآلن تؽرر معـا أهنم يستدلون بلحاديث مع وجود ما و ."اكطؾق حتى توارى -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالـبي 

 كان يـبغي أن يستدلوا باألحاديث الصحقحة.  يغـي طـفا يف الصحقحقن، وهذا غقر مستؼقم،

، قؽون مسترت البدن بؿعـى ال يرى بدكه وهو يؼضي حاجتهفيسترت طن كظر الـاضرين أن يستحب طـدهم 

 .طورته فسقتحدث طـفا الؿملف حديًثا مػرًداأما  ،الؿؼصود هـا أن يسرت بدكهف

كؿا سقلتقـا كان يستحب أن يسترت  -صؾى اهلل طؾقه وسؾموأيًضا هذا الحديث فقه ضعف ولؽن الـبي  

بحائط أو شجرة أو ما شابه هذه األمور، مؿا يدل طؾى أن استحباب أن يسرت اإلكسان بدكه أثـاء قضاء الحاجة 

 .أن يؽون هذا مؼصوًدا له له أصل يف الشرع، فقـبغي

حتى بدكه أطالي بدكه أن يسرت الؿستحب ، لؽن ولقس سـة يسرت طورته هذا أمر كؿا سقلتقـا واجب وكوكه

نذا أبعد الؿذهب أو ذهب ذهاًبا بعقًدا فحقـئذ لن يرى بسبب البعد ال فبحقث يؼضي حاجته بدون أن يرى. 

عرفـا أن كوكه يبعد يف الؿذهب ف .أن يستخدم ما يسرت بدكهفالسـة فنن لم يبعد  .بسبب وجود حاجز يسترت به

 الغرض مـه استتار البدن، ففل كستطقع أن كستدل بلحاديث البعد طؾى تغطقة البدن؟ 

 الظاهر كعم، وهؽذا تجد أن هذه األصول بعضفا يؼوي بعًضا.

وقال الؿملف يعـي لقـًا  طؾى األرض أن يختار مؽاًكا رخًوا، باليستحب لإلكسان أن : األدب الثامن 

 :الحـابؾة ذكروا لفذا الحؽم دلقؾقن.  وهًشا

 .رواه أحؿد وغقره« إذا بال أحدكم فؾقرتد لبوله»الدلقل األول هذا الحديث:   -
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فإن لم يجد مؽاكا رخوا ألصق ذكره لقلمن لقـحدر عـه البول  ولعؾه ؛ويؼصد مؽاكا عؾوا :ويف التبصرة

)و( يستحب )مسحه( أي أن يؿسح )بقده القسرى إذا فرغ من بوله من أصل    .بذلك من رشاش البول

ره، فقضع إصبعه الوسطى تحت الذكر، واإلبفام فوقه، ويؿر بفؿا )إلى رأسه( أي رأس ذكره( أي من حؾؼة دب

 .لئال يبؼى من البول فقه شيء ؛الذكر )ثالثا(

                                
 

أكه هبذا يلمن من رشاش البول بخالف ما لو كاكت األرض صؾبًة فنن هذا يمدي إلى  ـ: وهو تعؾقلـ الثاين  -

 .ولفذا استحبوا له أن يصـع هذا ؛ل وتؾويثهارتداد البول طؾى البائ

 فنن لم يجد أرًضا رخوًة فنكه يحرك األرض حتى تصبح هشًة لقـًة حتى ال يرتد إلقه بوله. 

ومن هـا كؼول: يستحب لؿن أراد أن يؼضي حاجته أن يؽون طؾى هقئة ال يرتد إلقه رشاش البول؛ ولفذا 

 أن ؾف باختالف األماكن وباختالف األحوال، لؽن الؼاطدة ألهنا تخت ؛الؼاطدة أمثؾة ال تحتاج إلى ذكر

أال يؽون  :يتؼصد اإلكسان أن يؽون يف مؽان أو طؾى هقئة أبعد ما يؽون من رجوع رشاش البول إلقه بشرط

 هذا طؾى سبقل الوساوس والزيادة التي لقس لفا معـى.

الفداية يف "كبقرة يف مسائل الخالف وله تعؾقؼة  بي الػتح الحؾواين، والحؾواين لهالتبصرة هي البن أ 

تجده متؿؽـًا و فعـدهم تؼعقد، يف أصول الػؼهوب يف الػؼه كت م، وكثقر من محرري الؿذهب لف"أصول الػؼه

 من العؾؿقن مؿا يمدي إلى اكضباصه يف كقػقة وآلقات االستدالل. 

طـه ولقس إلقه، وهذا كؾه البول در من هذا لقـحالفدف يستحب له أيًضا أن يؼصد مؽاًكا طؾًوا، وبقن  

 احتقاًصا وتباطًدا طن إصابة الـجاسة لؾبدن. 

فنن الحل الثالث أن يؾصق ذكره  :لتؽون رخوةً  ؛ولم يتؿؽن من كؽش األرض ،إذا لم يجد مؽاًكا رخًوا

ؽاكقة ارتداد باألرض ويؼربه جًدا حتى يلمن من رشاش البول؛ ألكه كؾؿا ابتعد الذكر من األرض كؾؿا كان إم

 ولذلك جعؾوه مستحًبا. ؛البول أكرب، وكؾؿا قربه كاكت إمؽاكقة ارتداد البول أقل

  .ودلقؾه ،وتعريػه ،ذكر ما هوو، وهو الؿسح ذكر الؿملف األدب الثامن 
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إذا بال أحدكم »لحديث:  ؛لقستخرج بؼقة البول مـه ؛)و( يستحب )كتره( بالؿثـاة )ثالثا( أي كتر ذكره ثالثا

 .هرواه أحؿد وغقر« فؾقـتر ذكره ثالثا

                                
 

أن يضع إصبعه القسرى تحت الذكر واإلهبام فوقه ويؿر هبؿا إلى رأس الذكر، : كؿا ذكر الؿملف  فالؿسح

   .ذلك ثالًثايػعل و

.هذا مـصوص اإلمام أحؿد ولقس قواًل لؾحـابؾةووالؿسح مستحب 

 ألكه إذا صـع ذلك لم يبق يف الذكر شيء يخرج بعد اكتفاء البول ؛والتعؾقل هو التعؾقل الذي ذكره الؿملف

 .الـرت قد يؽون أشؽل من الؿسح قة وترك الـرت بدون تعريف، مع أنالؿملف طرف الؿسح بد 

، وهذا أيًضا مـصوص قخرج ما فقه بدون استخدام القدل ؛تحريك وجذب الذكر من الداخل بؼوة :هو لـرتا و

 أحؿد. 

إخراج ما  :اإلمام أحؿد يستحب الؿسح والـرت، والؿعـى العام الذي يستحب أحؿد به الؿسح والـرت هوف

لؽن  "...إذا بال أحدكم"لحديث: أمر مطؾوب شرًطا، ويستدل هبذا ا هذاويرى أن  البولمن يف الذكر يتبؼى 

  .هذا الحديث ضعقف

أما أحدهؿا "مر بؼربين فؼال: يعذبان، فؼال:  -صؾى اهلل طؾقه وسؾمأن الـبي  :وهيويستدل بلصول طامة، 

من وسائل االستـزاه الؿسح و. فؼالوا: إن االستـزاه من البول أمر مؼصود لؾشارع، "فؽان ال يستـزه من البول

  ولذلك استحبه اإلمام أحؿد.  ؛جود حديث ضعقفمع و، والـرت

ومراًرا وتؽراًرا هذا الدرس لقس لبقان الراجح لؽن  .هؽذا قرر اإلمام أحؿد هذه الؿسللة وهو تؼرير وجقه

 تؼرير الحـابؾة وجقه وفقه قوة. 

جب؛ ألكه يف واالستـزاه وا لؽن يشؽل طؾقه أمر، هم يؼولون أن الـرت والؿسح يدخل تحت قاطدة االستـزاه، 

 .وال يعذب إال طؾى ترك واجب، وأكتم تؼولون مستحب ،ذبالؼرب طُ 
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ؾويت هو الذي أثار هذا اإلشؽال يف حاشقته هذا اإلشؽال لقس طؾقه جواب واضح حتى طـد الحـابؾة، الخَ و

يؼوي وكل هذا مؿا ":ؾؿا ذكر ما ذكرته لؽم  اآلن، قال بعدما ذكر أشقاء تدل طؾى اإلشؽالفطؾى الؿـتفى، 

 .يعـي معـاه أكه لم يؼع يف ذهـه جواب؛ ألهنا مسللة فقفا إشؽال "اإلشؽال فؾقحاول جوابه

استـزاه واجب واستـزاه  قسؿان:أن االستـزاه من البول يف الشرع  ـ أكا ال أدريوقد يجاب بشيء تػؼًفا  

آلداب واجبة، لؽن كل هذه ا تلو كان واجًبا لؽاكو ثاًل توقي رجوع الرشاش هذا مستحبمستحب، فؿ

أو ترك االستـجاء جؿؾًة هذا واجب، فالذي طوقب هذا الرجل الذي مر طؾقه  ،توقي إصابة الثوب بالبول

كان من الـوع الواجب، وهبذا يؽون استدالل الحـابؾة بعؿوم رغبة الشارع  -صؾى اهلل طؾقه وسؾمالـبي 

 باالستـزاه من البول صحقح وفقه قوة.

ح وفقه قوة ووجقه تؼريًرا لؿذهب الحـابؾة وإال قد يـاقش بلن هذا لو كان يصـع يف العفد صبًعا أكا أقول صحق

 .الـبوي لؽان يـؼل

ولذلك هـاك قول وسط أن الؿسح والـرت يػعل طـد الحاجة، هذا أمر يـسجم مع األصول التي ذكرها  

 .رتالحـابؾة وال يتعارض مع ضواهر األدلة والـصوص التي لقس فقفا مسح وال ك

كؿا يؼول ـ ن شن حؿؾة طؾى الؿسح والـرت وأكه بدطة وال أصل له وهو طؿل الؿوسوسقن إ :كؼوللؽن قد  

لقس بسديد تؿاًما ال سقؿا وأن هذا الؿسللة مـصوصة طن  ـ جؿاطة من العؾؿاء الؿتؼدمقن والؿعاصرين

 ...باطد طن الـجاساتويسـدها محبة الشارع لؾت ،ويسـدها األصول ،اإلمام أحؿد، وفقفا حديث ضعقف

 طفغاية ما هـاك أن كؼول إهنا مرجوحة وضعقػة طـد من يرى أهنا مرجوحة، أما الؿبالغة يف الح ،إلى آخره

 طؾقفا قد ال يؽون من الؿـاسب. 

أكا أقول: أي مسللة فؼفقة لألئؿة فقفا قول معترب مبـي طؾى أدلة يمخذ هبا طادًة فنكه ال يـبغي مطؾًؼا إصالق 

من األقوال، فنذا أخذكا هبذه الؼاطدة اتضحت لـا كثقر من الؿسائل التي يؽون ملخذ  أيبديع طؾى لػظ الت

 .الؿسللة طـد بعض العؾؿاء ضعقف، فالتضعقف شيء والتبديع شيء آخر

  ففذه قاطدة قد تؽون مؾخصًة لؿا تؼدم. 


