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ض2

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

 تبعهم بإحسان إىل يوم الدين: 

 :-رمحه اهلل-قال املؤلف  

 .)و( يستحب)تحوله من موضعه لقستـجي يف غقره إن خاف تؾوًثا( باستـجائه يف مؽاكه لئال يتـجس

 .وتخقر ثقب. ويبدأ ذكر وبؽر بؼبل لئال تتؾوث يده إذا بدأ بالدبر

                                 
لو استـجى يف مؽاكه أن والتؾوث يستحب طـد الحـابؾة إذا خاف التـجس  :هذا الؿستحب  العاشر 

الحؽم طـد الحـابؾة مبـي طؾى الؼاطدة السابؼة وهي  ففذا ، لقستـجي يف مؽان آخر ؛يتحول من موضعه

 .االبتعاد طن الـجاسة قدر اإلمؽان

وفقفؿا أكه لقس  "الؿـتفى"و "اإلقـاع"أن هذا واجب، لؽن الؿملف تابع ما يف  "الؿبدع"لؽن ضاهر ما يف  

ؾوث يف مؽاكه فقتجه ألكه إذا خاف أكه سقت ؛الوجوبرأى إكؿا  "الؿبدع "لعل الشقخ ابن مػؾح يف و ، بواجب

لؽن لعل طامة الحـابؾة كظروا إلى أن هذه الؼضقة ضـقة وأكه لم يتقؼن ، أكه يجب طؾقه أكه يبتعد طن الـجاسة

 .من وصول الـجاسة إلقه فجعؾوا مستحًبا فؼط

الحاصل أكه يستحب طـد الحـابؾة أن يتحول من موضعه إذا اكتفى من قضاء الحاجة لقستـجي وأن هذا 

 اب يختص بحالة واحدة وهي إذا خاف تؾوًثا.االستحب

طتبار أكه إذا بالئال تتؾوث يده إذا بدأ بالدبر،  ؛ إذا اجتؿع لؾذكر بول وغائط فنكه يبدأ باالستـجاء من البول 

  . بدأ بالؼبل فنن ذكر اإلكسان بارز فؾن تتؾوث يده

فذا بحد ذاته فا التي تؿـع اكتشار البول وكػس الحؽم بالـسبة لؾبؽر؛ ألهنا تؾحق بالذكر بسبب وجود طذرهت

 .فؽاكت البؽر كالذكر ايؿـع تؾوث يده

 ألكه لو بدأ بالدبر تؾوثت يده. :إًذا بالـسبة لؾذكر والبؽر يبدأ بالؼبل، والؿعـى واضح وقد بقـه الؿملف وهو

بة لفا، فؾو بدأت ألن بؽرهتا ذهبت فذهب معفا هذا الؿعـى فاستوى الؼبل والدبر بالـس ؛الثقب تخقر

 حتؿال لتؾوث القد واحد، فجعؾوا األمر بالـسبة لفا سقان. ابالدبر أو بالؼبل 
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ض3

 .)بشيء فقه ذكر اهلل تعالى( أي دخول الخالء وكحوه )ويؽره دخوله(

                                 
 .سقذكر الؿملف اآلن ضوابط ومستثـقات هذه الؼضقة

ذكر هلل الرواية الؿشفورة أن دخول الخالء بشيء فقه هي الصحقح من الؿذهب ويرون طؾى الحـابؾة  

 : مؽروه، واستدلوا طؾى هذا

كان إذا أراد أن يدخل الخالء كزع خاتؿه، ومن تؿام االستدالل أن  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–لن الـبي ب -

فؼالوا أن الخؾع بسبب وجود  "محؿد رسول اهلل "مؽتوب طؾقه  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–خاتم الـبي 

 .ذكر اهلل، هذا الدلقل األثري

 تعظقًؿا السم اهلل. :ولفم تعؾقل وهو  -

 : ال يؽره وهي اختقار ابن قدامة وغقره.قةالرواية الثاك

 ؛ ألن هذه األشقاء التي ذكرت طـد همالء تؼتضي التحريم.وققل:  يحرم ـ ولقس روايةـ  

طـد ـ  عؾى هذا إذا أراد أن يذهب لؼضاء حاجته يف الصحراء فقجب فتؼدم أن الـحو الؿراد به الصحراء، 

اآلداب التي تستحب طـد دخول الخالء  جؿقع ـ كؿا قؾتـ ر هلل ؛ ألن ال يستتبع معه شقًئا فقه ذكأـ الحـابؾة 

 .تستحب طـد قضاء الحاجة يف الصحراء

ويتجه  ":" الؿستوطب "فؼط، لؽن قال يف  -سبحاكه وتعالى–يختص هذا الحؽم بؿا فقه ذكر اهلل  

ل له حؽم إدخال ما فقه يعـي ويتجه أن يؽون إدخال ما فقه اسم الرسو "-صؾى اهلل طؾقه وسؾم–الرسول 

 .الؿفم أكه توجه طـد الحـابؾةو ،لؽن هذا فقه بعد . اسم اهلل

ـفا سابًؼا كثقر مـفا ملخوذ توجقفات الشقخ مرطي التي تحدثت ط -ما أدري أكا تحتاج تتبع أكثر –وقد يؽون  

ستػادوا من كتاب الذين ا ؛ ألكه سقؿر معـا كظائر لفذه الؼضقة، وهذا لقس بغريب؛ ألن "ؿستوطبلا"من 

ؽون استػاد يؽاد ي "اإلقـاع "حتى إن الشقخ ابن بدران يؼول إن الشقخ الحجاوي يف  ون،كثقر "الؿستوطب"

، ففو كتاب محرر وجقد وقوي وال يستغرب أن يستػاد هذا  وإن لم يذكر "الؿستوطب"استػادًة كامؾًة من 

 مـه من قبل من جاء بعده.
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ض4

  ، ال دراهم وكحوها لحاجة()إال  غقر مصحف فقحرم

                                
 

من كالم الشقخ مرطي وقاركه  مسللة مثال ع اإلكسان مجؿوطة خؿسقنؾو تتبففذا يحتاج إلى تتبع، ف

بالؿستوطب ربؿا يخرج بـتقجة شبه واضحة أو هنائقة لؼضقة هل الشقخ مرطي يلخذ اتجاهاته من الؿستوطب 

 أو ال.

أما "دخول اإلكسان بالؿصحف لقس مؽروًها وإكؿا محرم، والشقخ الؿرداوي يؼول بعبارة رائعة جًدا: 

 ،. اكتفى كالمه"ول الخالء بؿصحف من غقر حاجة فال شك يف تحريؿه قطًعا وال يتوقف يف هذا طاقلدخ

هذا ال يعرف مؼاصد الشرع وال ، ووكالمه صحقح، من يتوقف يف دخول الؿصحف لؾحؿام فؾقس بعاقل

 .-سبحاكه وتعالى–أصوله العامة وال األدلة التي تؼتضي تعظقم كتاب اهلل 

أن  :حـابؾة الدخول بؿا فقه ذكر اهلل وبالؿصحف لبقت الخالء طـد الحاجة، ومثؾوا بالحاجةيجوز طـد ال 

وما أشبه مثل هذه الؼضايا، فؿثل هذه األمور  ...ال يجد من يحػظه أو يخاف ضقاطه أو يخاف أن يسرق

إلمؽان بلن يجعؾه يف تؼتضي الجواز ألهنا لحاجة، لؽن قالوا: يخػقه، يعـي ال يجعؾه بارًزا وإكؿا يخػقه قدر ا

 مؽان غقر بارز؛ احرتاًما وتعظقًؿا لؾؿصحف أو لؿا فقه ذكر اهلل. 

وقد كص اإلمام أحؿد طؾى  -سبحاكه وتعالى –ال يؽره دخول البقت الخالء بالدراهم التي فقفا اسم اهلل 

كقر أو األموال قبل لؾؿشؼة الظاهرة؛ ألن إكزال الدراهم والدكا :هذه الؿسللة، وأما التعؾقل ففو واضح

 .تضقع، وهذا أمر ضاهروالدخول لدورات الؿقاه فقه طرضة لفا ألن تذهب وتسرق 

وقد كؼول: إكه إذا لم تؽن هـاك مشؼة فنكه يؽره الدخول هبا؛ ألهنم صرحوا أن ذهاب الؽراهقة هـا لوجود  

بقوت الخالء يف أماكن طامة، ؿثاًل قديًؿا كاكت كثقر من فالؿشؼة والحؽم يدور مع طؾته وجوًدا وطدًما، 

 .عؿوًما الحؽم يعؾق بالؿشؼةف .فقصعب طؾى اإلكسان أن يضع األموال خارج بقوت الخالء

ال يؽاد يخؾو اإلكسان من وجود دراهم معه، فنذا أمر بلن يضع فوقد يؽون من الؿشؼة كثرة وجود الدراهم، 

 .ؼةالدراهم يف كل مرة يدخل فقفا دورات الؿقاه يف هذا كوع مش
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 .ويجعل فص خاتم احتاج لؾدخول به بباصن كف يؿـى  لؾؿشؼة. ؛وحرز

 .)و( يؽره استؽؿال )رفع ثوبه قبل دكوه( أي قربه )من األرض( بال حاجة فقرفع شقًئا فشقًئا

                                
 

سبحاكه –يؽره حتى الدراهم فال يدخل يف أي شيء فقه ذكر اسم اهلل  :طن اإلمام أحؿد رواية أخرى و 

 .ولو كان فقه كوع مشؼة -وتعالى

 لؽن الصحقح من الؿذهب والؿشفور األول.  

ويتوجه يف حؿل الحرز  "قاس الحـابؾة الحرز طؾى الدراهم وتؼدم أكه مـصوص طؾقفا قال يف الػروع

 . "مثل حؿل الدراهم. قال الـاضم: بل أولى بالرخصة

والؿؼصود بالحرز هـا: التؿقؿة التي تعؾق إذا كاكت ال تشتؿل إال طؾى شيء من الؼرآن وأسؿاء اهلل تعالى 

وصػاته.

 ويف حؽؿفا روايتان طن أحؿد:

 األولى: الجواز وهي مذهب الحـػقة والؿالؽقة والشافعقة. -

 د: حرمة التؿقؿة؛ لعؿوم الـفي؛ وسدا لؾذريعة.والرواية األخرى طن أحؿ -

من جفة باصن ـ يف حال جواز دخوله به ـ هذه الؿسللة أيًضا كص طؾقفا اإلمام أحؿد، يجعل الخاتم  

 :الؽف، ألمرين

 .لئال يؿس الـجاسة  -

 يعـي تعظقًؿا لفذا الخاتم. . ولئال يباشر أو يواجه الـجاسة -

، واستدلوا طؾى ذلك بثالث شقًئا فشقًئا هيرفعبل ،  بل الوصول لألرض مؽروهاستؽؿال رفع الثوب ق

  أمور : 

أكه كان ال يرفع ثوبه حتى يدكو من األرض إذا أراد أن يؼضي   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–أكه روي طن الـبي  -

 .حاجته
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 .فقه( ولو برد سالم)و( يؽره )كالمه  ."الؿبدع  "ولعؾه يجب إن كان ثم من يـظره، قاله يف  

  .وإن عطس حؿد بؼؾبه

                                
 
الدكو من األرض  ، ورفع الثوب قبل"ما جاز لؾحاجة فنكه يؼدر بؼدرها"أن الؼاطدة الؿتػق طؾقفا أن  -

 .لقس له حاجة

  .أكه أسرت له -

وقالوا: إن هذه األدلة التي تؼولون تدل طؾى التحريم؛ ألن هذا كشف لؾعورة وكشف العورة  :وطـه يحرم

 بدون حاجة محرم. 

ألكه يسقر، فؼالوا: فقه كشف  ؛لم يصل لؾتحريم مؽروه وأجاب أصحاب الرواية األولى من الحـابؾة بلن هذا 

فذا أمر يسقر جًدا ال يؽاد فيسقر من حقث الؽشف ومن حقث الوقت،  ففووهذا صحقح،   شف يسقر.لؽـه ك

 .وإال الرواية األخرى التي فقفا التحريم فقفا وجاهة؛ ألن هذه األدلة تؼتضي التحريم. يذكر

 لؽن الؿذهب الصحقح الؿعؿول به الذي طؾقه الجؿفور أكه يؽره فؼط وال يحرم.  

أن الحـابؾة يرون أكه مؽروه ولو كان ثم من يـظر إلقه لؽن  "الؿبدع "م الشقخ ابن مػؾح هـا يف معـى كال  

هو يؼول: لعؾه يف هذه الحالة يؽون حراًما؛ ألكه إن تقؼن من وجود من يـظر إلقه صار الـظر إلى طورته شبه 

له داع ولقس له حاجة، يستطقع الؼول بالتحريم وجقه؛ ألكه وإن كان يسقًرا لقس  و متحؼق وهذا ال يجوز. 

من األرض أما التساهل ورفع الثوب مبؽًرا  كواإلكسان أن يرفع ثوبه بالتدريج بحسب حاجته إلى أن يد

 لؽن طرفـا أن الؿذهب أكه مؽروه وطرفـا أدلة الؿذهب الثالثة.  .الرواية بالتحريم فقفا قوةف

 -رحؿه اهلل–م، وهذه الؿسللة كص طؾقفا أحؿد يؽره أن يتؽؾم يف أثـاء قضاء الحاجة ولو برد سال 

ؾم طؾقه لم يرد السالم مع أن رد السالم لؿا كان يؼضي حاجته وس   -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–واستدل بلن الـبي 

 واجب، فؼالوا: هذا يدل طؾى أكه يؽره أن يتؽؾم.

ع فحؿد اهلل لؾعطس من باب قالوا: إذا كان رد السالم وهو واجب ويتعؾق بحق اآلخرين مؿـو والدلقل: 

 أولى ققاس أولوي، فال يحؿد اهلل بؾساكه ال بصوت مرتػع وال مـخػض ققاًسا طؾى ترك رد السالم.
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بتحريم الؼراءة يف الحش وسطحه  "الـظم  "وجزم صاحب  . ويجب عؾقه تحذير ضرير وغافل عن هؾؽة

وهو ما يتخذه الوحش  بر  . )و( يؽره )بوله يف شق( بػتح الشقن )وكحوه( كس  وهو متوجه عؾى حاجته

  . بقب بقتا يف األرضدوال

                                
 

يحؿد اهلل سريًعا بصوت مـخػض، وقالوا: جاز هذا  أكه  :وهو رواية طن أحؿد الؼول الثاين يف الؿذهب

  .وألكه يسقر ؛لؾحاجة

وهو  رد السالم -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–ن حؿد اهلل لقس واجًبا وقد ترك الـبي فقه بعد؛ أل هذا الؼول الثاين  و

 رواية فقفا غرابة. ، ففذه الروايةواجب

 :ألمرينقه الغافل الذي قد يتعرض لؿفؽؾة تحذير الضرير وتـببيجب طؾقه وجوًبا أن يتحدث  

 .األول لؾضرورة  -

 .والثاين أن إكؼاذ الؿعصوم مؼدم طؾى هذا األمر  -

 .افقه خالفً أن وهذا أمر واضح وال أضن  

 :طن الؽالم أكه مؽروه لؽن الؼراءة ويف الحش هذه محرمةالؿملف تحدث  

 .أواًل أن الؼراءة أطظم  -

 .ألن الحؿام مؽان لالغتسال والحش مؽان لؼضاء الحاجة ؛والثاكقة أن الحش أطظم من الحؿام 

 .ك رد السالم يف الحؿام فالؼراءة تحرم تحريًؿا أولوًياتر -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–فنذا كان الـبي  

 أكه يؽره أيًضا وال يحرم وأن حؽؿه حؽم الؿسللة السابؼة. ـ : ولقست روايةً ـ  وققل 

السرب هو البقت الذي يؽون يف األرض لقس له إال فتحة واحدة ويسؿوكه الوكر والظاهر أهنم يؼصدون 

 .هذه األماكنما كسؿقه كحن الجحر أو ما أشبه 

 :هذه األمور تؽره والحـابؾة لفم دلقالن طؾى الؽراهة

 . وهذا دلقل كصي.هنى أن يبال يف الحجر  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–الدلقل األول: أن الـبي   -
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)ومس فرجه( أو فرج زوجته   .غقر مؼقر أو مبؾط ومستحم  .يؽره أيًضا بوله يف إكاء بال حاجةو

 .وكحوها بقؿقـه

                                
 
 .الثاين: أكه يخشى إذا بال يف الجحر أن يخرج طؾقه ما يمذيه تعؾقلال  -

 .الجحر يخرج طؾقه ما يجعؾه يتحرك ويصاب بالـجاسة التعؾقل الثالث: أكه يخشى أكه إذا بال يف  -

 يؽره أن يبول يف الجحر، وهذا لقس ببعقد. :فألجل هذه الؿعاين كؾفا قالوا

صؾى اهلل طؾقه –أن الـبي ": معـى هذا أكه مع وجود الحاجة فنكه ال يؽره، والسببوهذا مـصوص أحؿد،  

صؾى –الحـابؾة حؿؾوا هذا طؾى الحاجة فؼالوا: الـبي ف "قته كان يتخذ إكاًء من طقدان يبول فقه يف ب -وسؾم

إلى آخره، مع أن الشقخ ابن قدامة يف  ... اتخذ هذا اإلكاء الذي لحاجته له أو لؿشؼة الخروج -اهلل طؾقه وسؾم

اتخذ إكاًء يبول  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–وال يؽره البول يف اإلكاء؛ ألن الـبي "قال هؽذا:  "الؿغـي "

 ..وهذا التؼرير أوضح الحؼقؼة وأقرب وأسفل"فقه

ولفذا يستغرب أن الشقخ ابن قدامة  ؛أكه يؽره إذا كان بال حاجةـ طؾى مـصوص أحؿد لؽن الحـابؾة ـ وهو  

 بدون ما يشقر إلى وجود رواية مـصوصة طن أحؿد بالؽراهة. الؽالم يطؾق هؽذا 

 :يؽره أن يبول اإلكسان يف مستحؿه 

 .هنى طن أن يبول اإلكسان يف مغتسؾه -ؾى اهلل طؾقه وسؾمص–ألن الـبي   -

ألن الؿؽان قد  ؛وألن هذا البول يف مؽان االغتسال من أسباب اإلصابة بالوساوس ال سقؿا يف الؼديم -

 .يتـجس فقدخل لإلكسان شك يف كجاسة الؿؽان ومن ثم اكتؼال الـجاسة إلى بدكه

 .لقجري الؿاء بالـجاسة ؛قه الؿاءيعـي وإال لم يؽره لؽن بشرط أن يصب طؾ  

وطؾى هذا الؽالم بالـسبة لؾحؿامات الؿعاصرة ال يؽره مطؾًؼا؛ ألهنا أطظم احتقاًصا من الؿؼقر والؿبؾط يف 

 يبؼى لؾـجاسة أي أثر يف الحؿامات الؿعاصرة.يؽاد الحؿامات الؼديؿة بحقث ال 

ؽل فكل من يجوز لإلكسان أن يؿس فرجه،  هذا الحؽم يتـاول أشار إلى قاطدة وهي أنو ، أي يؽره

 :استدل الحـابؾة بدلقؾقنو ،شخص يجوز لإلكسان أن يؿس فرجه فنكه يؽره له أن يؿسه بالقؿقن
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 ؛( أي بقؿقـهواستجؿاره بفا و( يؽره )استـجاؤه)

                                
 
 .هنى طن أن يؿس اإلكسان ذكره بقؿقـه، وهذا واضح -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–األول: أن الـبي   -

ع يعظم القؿقن يف أكثر من موضع فـحن كعظؿفا أيًضا وكـفاه الثاين: تعظقًؿا لؾقؿقن، ففم قالوا: رأيـا أن الشار

   . أن يؿس بقؿقـه فرجه

 كراهقة هذا أمر واضح.ووهذا صحقح، 

 "هنى أن يؿس اإلكسان ذكره بقؿقـه وهو يبول" -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–الحـابؾة بلن الـبي طؾى اطرتض  وقد

 من وجفقن: ة طن هذه االطرتاضالـفي يف حالة واحدة وهي حالة البول وأجاب الحـابؾف

هنى اإلكسان طن أن يؿسك ذكره حال البول مع الحاجة  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–إذا كان الـبي  األول:  -

 .إلقه فؿن غقر حاجة أولى

ال يؿس هبا أ تؽريم القؿـىومن  وتعظقؿفا، أن أصول الشرع األخرى تدل طؾى تؽريم القؿـىالثاين:   -

 .ذكره

بطريق الؿعـى ال بطريق البحث يف األساكقد وصحة األلػاظ، يعـي  "وهو يبول"من قوله: فالحـابؾة تخؾصوا 

وال بدون وهو يبول، لؽن قالوا: حتى لو كاكت صحقحًة فـحن  "،هو يبول"لم يبحثوا يف أيفؿا أصح، و

 .كجقب طن هذا االطرتاض هبذا الجواب، وهو جواب سديد

ن بالقؿقن، والـصوص واضحة جًدا يف الـفي طن االستـجاء يؽره طـد الحـابؾة أن يستـجي اإلكسا

 .بالقؿقن

الخالء بقؿقـه،  هنى أن يتؿسح من -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–ألن الـبي  بقؿقـه؛ يؽره لإلكسان أن يستجؿر 

   .يف الؿسللة هذا واضح وهو كص

ؿقع األحوال فػي حال االستـجاء ويدل طؾى هذا أكه إذا كان الشارع هنى اإلكسان أن يؿسك ذكره بقؿقـه يف ج

فدل طؾى هذا الحؽم مجؿوطة من الـصوص . واالستجؿار من باب أولى؛ ألن الؼرب من الـجاسة أكثر

 .واألصول التي تؼرر هذا األمر
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 .همتػق عؾق« ال يؿسؽن أحدكم ذكره بقؿقـه وهو يبول، وال يتؿسح من الخالء بقؿقـه»لحديث أبي قتادة:  

  . لؿا فقفؿا من كور اهلل تعالى ؛)واستؼبال الـقرين( أي الشؿس والؼؿر

  )ويحرم استؼبال الؼبؾة واستدبارها( حال قضاء الحاجة )يف غقر بـقان(

                                 
  ."وأن يستـجي بقؿقـه"هذا الحديث متػق طؾقه، وحديث سؾؿان يف مسؾم:  

 ؿا فعؾه قبل ذلكالذي اكػرد به مسؾم، وهذا أحسن محديث هـا ذكر الؿملف الحديث الؿتػق طؾقه وترك الو

 لؿا كان يليت باألحاديث التي أخرجفا أحؿد وأبو داود ويرتك األحاديث التي يف الصحقحقن. 

 :استؼبال الـقرين مؽروه طـد الحـابؾة، وسبب الؽراهة من وجفقن

 .الوجه األول: لؿا فقفؿا من كور اهلل  -

 .ل األرض يستضقئون هبؿا فاستحؼا االحرتاموالسب الثاين: أن أه  -

 ؛ ألكه لقس له دلقل.تعؾقل لؿا فقه من كور اهلل : وأكا أجزم أن مثل هذا التعؾقالت لقست طن اإلمام 

، !!ال كستؼبؾفؿا أثـاء قضاء الحاجةقه ضعف شديد، استحق االحرتام بلألكه تعؾقل ف ؛وال هذا التعؾقل الثاين 

 .لؽن هذا الصحقح من الؿذهب ،اضحفقه شيء من التؽؾف الو

فذا قول طـد الحـابؾة، وطؾؾوا طدم الؽراهة بلكه ال دلقل طؾى الؽراهة، فأكه ال يؽره،  ـ: ولقس روايةـ وققل  

 واختار هذا الؼول من الحـابؾة ابن قاضي الجبل وغقره.

لظاهر، وفقفا طن اإلمام تعارض الـصوص يف ا :هذه الؿسللة من الؿسائل الؿشؽؾة، وجه اإلشؽال فقفا 

 :أحؿد خؿس روايات

ؿشفورة طن الرواية الهذه وأكه يحرم يف الصحراء ويجوز يف البـقان،  :الؿذهبوهي الرواية األولى   -

اإلمام أحؿد وهي الصحقح  من الؿذهب وطؾقفا أكثر الحـابؾة، وسـتحدث طن دلقل هذه الرواية وما 

 .ا من مالبساتيحتف هب

 .أكه يحرم االستؼبال واالستدبار يف البـقان ويف الصحراء :الرواية الثاكقة  -
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متػق « إذا أتقتم الغائط فال تستؼبؾوا الؼبؾة وال تستدبروها ولؽن شرقوا أو غربوا»لخبر أبي أيوب مرفوًعا: ؛ 

  .عؾقه

                                
 
، ولفذا ةأكه يجوز االستؼبال واالستدبار يف البـقان والصحراء، لؽن هذه الرواية ضعقػ :الرواية الثالثة  -

. وصدق هذه الرواية بعقدة جًدا، ألكه يبعد أن اإلمام أحؿد يخالف "وهي بعقدة"قال الؿرداوي: 

 .فقفا إشؽال ة الواردة يف هذا الباب، ففذه الرواية يف الحؼقؼة األحاديث الصحقح

تحريم االستؼبال يف البـقان والصحراء وجواز االستدبار يف البـقان والصحراء، فخػف  :الرواية الرابعة  -

 .اإلمام أحؿد من االستدبار

 .جواز االستدبار يف البـقان خاصةً  :األخقرةالخامسة والرواية   -

ات طن اإلمام أحؿد بسبب وجود أحاديث ضاهرها التعارض، ففذا الذي جعل اإلمام أحؿد تعددت الرواي 

بخؿس روايات كؿا ترون. ـؼل طـهي

هذه الرواية طن والؿذهب يحرموهنؿا يف الصحراء ويجوزوهنؿا يف البـقان،  :تؼرير الؿذهب وأدلة الؿذهبو

صؾى اهلل طؾقه –صقص العام بلفعال الـبي جواز تخ"اإلمام أحؿد تـدرج تحت قاطدة مفؿة أصولقة، وهي 

هذه الؼاطدة استعؿؾفا أحؿد يف مواضع كثقرة مـفا هذا الؿوضع، كؿا سقلتقـا يف تؼرير األدلة، و "-وسؾم

صؾى اهلل طؾقه –ألفعال الـبي  ؛بالصحراء فقفا خصص التحريم والؿفم أن اإلمام أحؿد جاء لؾعؿومات 

  تقـا. يف حديث جابر وغقره كؿا سقل -وسؾم

الؿذهب جوازه يف حال وتحريؿه يف فهذا الدلقل هو دلقل التحريم لؽن الؿملف لم يذكر دلقل الجواز،   

  :دلقل الجوازو .حال

طن مروان بن األصػر قال: رأيت ابن طؿر أكاخ راحؾته مستؼبل الؼبؾة، ثم جؾس طن الحسن بن ذكوان   -

بؾى إكؿا هني طن هذا يف الػضاء، "قد هني طن هذا؟ قال: يبول إلقفا. فؼؾت: يا أبا طبد الرحؿن، ألقس 

ففذا الحديث لقس أثًرا موقوًفا يف ضاهره وإكؿا له   ."فنذا كان بقـك وبقن الؼبؾة شيء يسرتك فال بلس

 .ففذا دلقل طؾى أن الـفي يختص بالػضاء وال يتـاول البـقان  "هني طـه"ألكه يؼول:  ؛ حؽم الرفع
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  .وال يعتبر الؼرب من الحائل  .وحائل ولو كؿؤخرة رحل، ويؽػي اكحرافه عن جفة الؼبؾة

                                
 
أن كستؼبل الؼبؾة ببول، فرأيته قبل  -صؾى اهلل طؾقه وسؾم  -هنى رسول اهلل »ال: ق وأيًضا حديث جابر  -

وصححه البخاري؛ ألكه يحتؿل " حسن غريب ": وقال الرتمذيرواه أحؿد و« أن يؼبض بعام يستؼبؾفا

 أكه رآه يف البـقان، أو مسترتا بشيء توفقؼا بقن الدلقؾقن.

رة، وهبذا يؽتؿل تطبقق الؼاطدة طـد اإلمام أحؿد وهو أكه أخذ من هذا بالـسبة لؾحـابؾة يف الرواية الؿشفو

 ما خصص به العام. -صؾى اهلل طؾقه وسؾم–فعل الـبي 

 .قؽػي أن يـحرف أي اكحراف طن جفة الؼبؾة، وهذا كص طؾقه اإلمام أحؿدف

 .ال يؽػي االكحراف القسقر بل ال بد من االكحراف الؽامل :وققل

وإكؿا الؼول بلكه ال  ،ؾة أن االكتػاء باالكحراف هو مـصوص أحؿد ولقس طـه كص آخروضاهر كالم الحـاب 

 .ولقس كًصا طن أحؿد ،يؽػي قول لؾحـابؾة

ويف الحؼقؼة هو إذا اكحرف فنكه لم يستؼبل، وإن كان يشؽل طؾى هذا أكه يف اتجاه الؼبؾة كحن كؼول: أن ما  

هل فقه؛ ألن الغرض من هذا الحؽم كؾه احرتام الؼبؾة، فنذا تسايبن الؿشرق والؿغرب قبؾة، لؽن لعؾه هـا ي  

  .لم يؽن طؾقفا تؿاًما جاز واألمر صار خػقًػا

أن يؽون بقـه وبقن الؼبؾة حائل ولو كؿمخرة الرحل يسقرة، قالوا: ألهنا تؽػي لسرت أسافؾه ويؽػي  قؽػيف

  . معفا بـاًء طؾى ذلك أن يتوجه إلى الؼبؾة

يف البـقان أو أن يؽون بقـك وبقن الؼبؾة أي حاجز  :ن مؼصود الحـابؾة لؿا قالوا يف البـقان يعـيفعرفـا من هذا أ

 بـاًء. :ال تباشر استؼبال الؼبؾة، فال يشرتط بـقان يعـيى لو كان كؿمخرة الرحل، الؿفم أوحائل مفؿا صغر حت

 .ائل بعقًدا طـه مع ذلك ال كعترب هذاال يعترب الؼرب من الحائل، قالوا: ألكه يف البـقان قد يؽون الح

وال شك أن كالمه أهم وأن ققؿة توجقفاته   يعـي لقس صاحب الؿبدعـ الؽبقر يف الػروع  لؽن قال ابن مػؾح 

 .. وسرتة الصالة يـبغي الؼرب مـفا"يتجه أن يؽون كسرتة الصالة": ـ أكرب
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 .حال االستـجاء استؼبالفاويؽره 

                                
 

احرتاًما وتعظقًؿا  أن يؽون بقـه وبقن الؼبؾة حاجٌز ض ألكه إذا قؾـا أن الغر ؛وهذا الذي وجفه الشقخ لقس ببعقد

 .لؾؼبؾة، كؾؿا أبعد كؾؿا خف هذا الؿعـى، وكؾؿا قرب كؾؿا تحؼق هذا الؿعـى

 .ؽروه فؼطعـد الحـابؾة هـاك فرق بقن حال االستـجاء وحال قضاء الحاجة، حال االستـجاء مف  

إذا كان اإلكسان مـفي طن أن يستؼبؾفا أثـاء قضاء الحاجة  ؾؼبؾة، قالوا:ل أكه تعظقم وال يوجد دلقل واضح إال 

 فلثـاء االستـجاء يؽون مؽروًها؛ ألن هذا فقه تعظقم لؾؼبؾة، وقد دل طؾى تعظقؿه الحؽم السابق.


