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 مقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيــم

 
  ة والسال  لل  بيياا محمد ولل  لل  وححي  أعمعني          أاا بعداحلمد هلل رب العاملني ، والصال

 
 ( سائالً املوىل تيارك وتعاىل أن جيعل  خالصاً لوجه  الكرمي . 275فهذا شرح لسان أيب داود رمح  هللا ) ت 

 
 وهاا تاييهات :

 
  كتيه  رمحه  هللا رمح  واسع  .: هذا الشرح كغريه ان شروحي ألتمد بعد توفيق هللا لل  كال  العلماء يفأواًل 

 
 أن هذا الشرح ليس يل في  إال اجلمع والرتتيب .ثانياً : 

 
هذا الشرح فقط لألحاديث اليت ابفرد هبا أبو داود رمح  هللا لل  الصحيحني ، أي : األحاديث اليت أخرجها أبوداود ومل ثالثاً : 

ا اليخاري واسل  أو أحدمها قد تقد  شرحها ضمن شرحي للصحيحني خيرجها اليخاري وال اسل  ، ألن األحاديث اليت أخرجه
 وهو اوجود لل  الات يف اوقعي .

 
 أسال هللا يل ولك  العل  الاافع والعمل الصاحل .

 أخوك  / سليمان بن محمد اللهيميد
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 مقدمة قصرية عن كتاب سنن أيب داود
 :املؤلف 

 داود سليمان بن االشعث بن إسحاق السجستاين .هو اإلاا  سيد احلفاظ يف وقت  أبو 
 :والدته 

 هـ [ .202ولد رمح  هللا سا  ] 
 :شيوخه 

رحل اإلاا  أبوداود إىل املراكز املهم  اليت حوت كيار احملدثني يف بالد املسلمني ، واستفاد ان الشيوخ الذين ه  محل الثقــ  
 واألاابــ  .

 ها حنو ان ثالمثائــ  بفس .قال ابن حجر : وشيوخ  يف السان وغري 
 من أعياهنم :

 بن حرب ، وهااد بن السري وغريه  اإلاا  أمحد بن حايل ، وحييي بن اعني ، وإسحاق بن راهوي  ، واسدد بن اسرهد ، وزهري 
 :تالميذه 

 توافد للي  الطلي  ان كل جهــ  ان الشرق والغرب ، وقد روى لا  خلق ان األئمــ  .
  : كف  ب  فخراً أن اإلاا  الرتاذي والاسائي ان تالايــــذه .قال اإلاا  الذهيب
 ثااء العلماء للي  .

 قال أبو حامت : كان اإلاا  أبوداود أحد أئم  الدبيا فقهاً وللماً وحفظاً وبسكاً وورلاً وإتقاباً .
 أيت أفضل اا  .وقال احلافظ اوس  بن هارون : خلق أبوداود يف الدبيا للحديث ويف اآلخر ة للجا  ، اا ر 

 وملا حاف كتاب  السان ، قال إبراهي  احلريب :
 اود احلديد .ألني لد ني أليب داود احلديث كماأل

 أبوداود إاا  أهل احلديث يف لصره بال ادافــعـــ  . وقال احلاكم :
 ب  كان يشيـــ  بأمحد .وقال الذهيب : كان رأساً يف احلديث ، رأساً يف الفق  ، ذا جالل  وحراــ  وحالح وورع حىت إ

قان والورع والدين والفه  تواتفق العلماء لل  الثااء لل  أيب داود ، ووحف  باحلفظ التا  ، والعل  الوافر ، واإل وقال النووي :
 الثاقب يف احلديث وغريه .

 :وفاتـــه 
 هـ [ باليصـــر ة . 275تويف رمح  هللا لا  ] 

 :كتابه السنن 
 ااع لألحاديث اليت استدل هبا فقهاء األاصار وبــاــــوا لليها األحكا  .كتاب سان أيب داود ج

ويايغي للمشتغل بالفق  وغريه االلتيـــار بسان أيب داود ومبعرفتــ  التااــ  فإن اعظ  األحاديث اليت جيتج هبا في  اع  قال النووي :
 هذييــــ  .سهول  تااول  وتلخيص أحاديث  وبرالـــ  اصافـــ  والتاائــ  بت

كان كتاب السان أليب داود بن األشعث السجستاين _ رمح  هللا _ ان اإلسال  باملوضـــع الذي خص  هللا ب  ،   وقال ابن القيم :
حبيث حار حكمًا بني أهل اإلسال  ، وفصاًل يف اوارد الازاع واألحكا  ، ورتيهـــا أحسن بظا  اع ابتقائهــا أحسن ابتقـــاء ، 

   ااها أحاديث اجملروحني والضعفاء .واطراحـــ
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 :درجات أحاديث السنن 
 ذكر الذهيب يف سري ألال  الايالء أن األحاديث يف سان أيب داود ست  أبواع فقال :

 _ إن ألل  اا يف كتاب أيب داود ان الثابت اا أخرج  الشيخان وذلك حنو شطر الكتاب .1
 خر ._ مث يلي  اا أخرج  أحد الشيخني ورغب لا  اآل2
 _ مث يلي  اا رغيا لا  وكان إسااده جيداً ساملاً ان لل  أو شذوذ .3
 _ مث يلي  اا كان إسااده حاحلاً وقِيَل  العلماء جمليئــ  ان وجهني ليّــاني فصالداً .4
 _ مث يلي  اا ضعف إسااده لاقص حفظ راوي  ، فمثل هذا يسكت لا  أبوداود غالياً .5
يّــن الضعف ان جه  راوي  ، فهذا ال يسكت لا  بل يوها  غاليًا ، وقد يسكت لا  حبسب شهرتــــ  _ مث يلي  اا كان بــــ6

 وبكارتـــ  .
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 ِكَتاب الطََّهارَةِ   -1
 بَاُب التََّخلِ ي ِعْنَد َقَضاِء احْلَاَجةِ 

 َذا َذَهَب اْلَمْذَهَب أَبـَْعَد ( .َكاَن إِ   َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة )َأنَّ النَِّبَّ  -1
 . َكاَن ِإَذا َأرَاَد اْلبَـَراَز اْنَطَلَق ، َحَّتَّ اَل يـََراُه َأَحٌد (  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا  ) َأنَّ النَِّبَّ  -2

---------- 
 ختريج احلديث :

 :  ساده حسن ان أجـــل محمد بن لمرو . حديث املغرية
 :أمحد ، والرتاذي ، وابن ااج  ، والاسائي يف الكربى . واحلديث أخرج  

 قال الاووي : حديث ححيح . وسكت للي  أبوداود .
:  في  ضعف يسري لوجود إمساليل بن ليدامللك لكن يشهد ل  احلديث الذي قيل  وغريه ان األحاديث اليت  وحديث جابر

 ــــــوع .ضجاءت يف هذا املو 
 . وسكت للي  أبوداود وقد قال : واا سكت لا  فهو حـــــــاحل .واحلديث أخرج  : ابن ااج  

 ( قال يف الاهاي  : هو املوضع الذي يُتغوط في  ، وهو َافَعل ان الذهاب . ِإَذا َذَهَب اْلَمْذَهبَ ) 
ط، كما كاوا لا  باخلالء، ألهن   قال يف "الاهاي ": هو بالفتح: اس  للفضاء الواسع، فكاوا ب  لن قضاء الغائ(  ِإَذا َأرَاَد اْلبَـَرازَ ) 

 كابوا يتربزون يف األاكا  اخلالي  ان الااس.
ْبَسان َكَما َكاـَّْوا بِاخلَْ  قَاَل اْْلَطَّايبي و  اَلِء َلْاُ  ، يـَُقال : : َاْفُتوَح  اْلَياء ، ِاْس  لِْلَفَضاِء اْلَواِسع ِاْن اأْلَْرض ، َكاـَّْوا بِِ  َلْن َحاَج  اإْلِ

 الروَوا ة يـَُقوُلوَن اْلربَاز ِبَكْسِر اْلَياء َوُهَو الرَُّجل ِإَذا تـََغوََّط َوُهَو َأْن خَيْرُج ِإىَل اْليَـرَاز ، َكَما ِقيَل : ََتَلَّ  ِإَذا َحاَر ِإىَل اخلَْاَلء ، َوَأْكثـَرُ  تـَيَـرَّزَ 
َا اْلربَاز َاْصَدر بَاَرْزت الرَُّجَل يف احلَْْرب ُاَيارَ   ز ًَة َوِبرَازًا .َغَلط ، ِإَّنَّ

 الصحراء وتّيعد لن الااس .( يف اْنَطَلَق ) 
 ااه  . َحَّتَّ الَ يـََراُه َأَحٌد ( )
 يستحب ملن أراد قضاء احلاجــــ  أن ييعـــد حىت ال يراه أحد إذا كان يف ححراء ليس فيها جيال وال أشجار ساتر ة . -1

 وان األدل  :
 ( اتفق للي  حىت توارى لّّن فقض  حاجت  أي رسول هللا  - فابطلق )  املغري ة بن شعي  قالحديث 

َوِفيِ  ِاْن اأْلََدب ِاْسِتْحَياب التََّياُلد ِلْاد احْلَاَج  َلْن ُحُضور الاَّاس ِإَذا َكاَن يف َارَاح ِاْن قال اْلطايب يف شرح حديث الباب : 
رْت َوأَْلَماق اآْلبَار َواحلََْفائِر ، َوحَنْو َذِلَك ِاْن اأْلُُاور السَّاتِر ة اأْلَْرض ، َويَْدُخل يف َاْعَااُه ااِلْسِتَتار بِاأْلَبْ  ِاَيِ  َوَضْرب احلُُْجب َوِإْرَخاء السِّ
 لِْلَعْورَاِت وَُكّل َاا َستَـَر اْلَعْور ة َلْن الاَّاس .

 ورمبا كان ييــعــد حنو امليلني . وكان إذا ذهب يف سفره للحاجــ  ابطلـق حىت يتوارى لن أححابــ وقال ابن القيم : 
بـَْعاِد لَِقاِضي احْلَاجَ وقال الشوكاين :     .َواحلَِْديث يَُدّل َلَل  َاْشُروِليَِّ  اإْلِ

 رواه اسل  . حِلَاَجِتِ  َهَدف أَْو َحاِئش ََنْل ( وََكاَن َأَحبَّ َاا ِاْسَتتَـَر بِِ  َرُسول اَّللَّ  ولن ليد هللا بن جعفر قال )
ني اْلُمْعَجَم  َوَقْد َحاِئش الاَّْخل، َوأَاَّا )َو َاا ِاْرتـََفَع ِاْن اأْلَْرض( فَِيَفْتِح اْْلَاء َوالدَّال َوهُ اْْلََدف، أَاَّا )اِئط ََنْلِّن حَ يـَعْ  ( فَِياحْلَاِء اْلُمْهَمَل  َوالشِّ

 : َحشٌّ َوُحشٌّ بَِفْتِح احْلَاء َوَضّمَها .، َويـَُقال ِفيِ  أَْيًضا، َوُهَو تـَْفِسري َحِحيح، َوُهَو اْلُيْسَتان اْلِكَتاب حِبَاِئِط الاَّْخلَفسََّرُه يِف 
و َذِلَك حِبَْيُث َويِف َهَذا احلَِْديث ِاْن اْلِفْق  ِاْسِتْحَياب ااِلْسِتَتار ِلْاد َقَضاء احْلَاَج  حِبَاِئٍط أَْو َهَدف أَْو َوْهَد ة أَْو حنَْ :  قال النووي
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ْبَسان َلْن أَْلنُي الاَّاِظرِيَن ، َوَهِذِه ُساَّ  ُاَتَأكَِّد ة . َواَّللَُّ أَْلَل  .يَ  يع َشْخص اإْلِ  ) شرح اسل  ( .    ِغيب عمَِ
 احلكم  ان االبتعاد : -2

 حىت ال ترى ل  لور ة .

 وال يسمع ل  حوت .
 وال تظهر ل  رائح  .

ْخرَاج أِلَنَّ اْلُكّل ُاْستَـْهَجن. َوالظَّاِهُر َأنَّ اْلِعلَّ َ  قال الشوكاين :  إْخَفاُء اْلُمْستَـْهَجِن ِاْن اخْلَارِِج فـَيُـَقاُس َلَلْيِ  إْخَفاء اإْلِ
وال يش  ل  ريح أي يغيب شخص  لن ، أبعد( حبيث ال يسمع خلارج  حوت  )كان إذا ذهب املذهب : قول  وقال املناوي

 . أب  كان يذهب إىل املغمس اكان لل  حنو ايلني ان اك : ر الااس بل روى اإلاا  ابن جرير يف هتذيب اآلثا
 هذا إن كان يف الصحراء، فإن كان يف اليايان حصل املقصود باليااء املعد لقضاء احلاج .و  -3

يف السفر ويف الصحراء وقيل بااء الُكُاف يف الييوت، وأاا إذا كان يف  هذا إذا كان و  ...(  حل سنن أيب داودجاء يف ) 
 ر .كان يقضي حاجت  يف الييت كما رواه ابن لم لعمران فثيت أب  ا
 أت  سياط  قو  فيال قائماً (  جاء يف الصحيحني ) أب   -4

بـَْعاِد ِلْاَد َقَضاِء ا َوأَاَّا ُُمَاَلَفُتُ   ...:  قال ابن حجر حْلَاَجِ  َلِن الطوُرِق اْلَمْسُلوَكِ  َوَلْن أَْلنُيِ الاَّظَّار َِة ِلَما ُلِرَف ِاْن َلاَدتِِ  ِاَن اإْلِ
لََتَضرََّر َواْسَتْدََن َكاَن َاْشُغواًل مبََصاِلِح اْلُمْسِلِمنَي فـََلَعلَُّ  طَاَل َلَلْيِ  اْلمْجلس َحىتَّ أحتاج ِإىَل اْليَـْوِل فـََلْو أَبـَْعَد   فـََقْد ِقيَل ِفيِ  ِإبَُّ  

ْو َلَعلَُّ  فـََعَلُ  لِيَـَياِن اجلََْواِز مُثَّ ُهَو يِف اْليَـْوِل َوُهَو َأَخفو ُحَذيـَْفُ  لَِيْستُـرَُه ِاْن َخْلِفِ  ِاْن ُرْؤيَِ  َاْن َلَعلَُّ  ََيُرو بِِ  وََكاَن ُقدَّاُاُ  َاْسُتورًا بِاحْلَاِئِط أَ 
بـَْعاِد التََّستـوُر َوُهوَ ِاَن اْلَغاِئِط اِلْحتِ  ْيِل َوالدوبـُوِّ ِاَن  َياِجِ  ِإىَل زِيَاَد ِة َتَكشوٍف َوِلَما يـَْقرَتُِن ِبِ  ِاَن الرَّاِئَحِ  َواْلَغَرُض ِاَن اإْلِ حَيُْصُل بِِإْرَخاِء الذَّ

َاا َرُسوُل اَّللَِّ  السَّاتِِر َوَرَوى الطَّيَـرَاينو ِاْن َحِديِث ِلْصَمَ  ْبِن َااِلٍك قَاَل َخرَجَ  يف بـَْعِض ِسَكِك اْلَمِديَاِ  فَابـْتَـَه  ِإىَل ُسَياَطِ   َلَليـْ
وََكاَن ُحَذيـَْفُ  َلمَّا َوَقَف َخْلَفُ  َلْاَد   احْلَالَ ِ قـَْوٍ  فـََقاَل يَا ُحَذيـَْفُ  اْستُـْرين َفذََكَر احلَِْديَث َوَظَهَر ِاْاُ  احلِْْكَمَ  يِف ِإْدبَائِِ  ُحَذيـَْفَ  يِف تِْلكَ 

تْـَياُن َلِقِيِ  اْسَتْدبـََرُه َوَظَهَر أَْيًضا َأنَّ َذِلَك َكاَن يف احلََْضِر اَل يِف السََّفِر َوُيْستَـَفاُد ِاْن َهَذا احَلِديث  دفع َأشد املفسدتني بأخفيهما َواإْلِ
َكاَن يُِطيُل اجْلُُلوَس ِلَمَصاِلِح اأْلُاَِّ  َوُيْكِثُر ِاْن زِيَار َِة َأْحَحابِِ  َوِلَياَدهِتِْ  فـَلََّما    َُيِْكَاا َاًعا َوبـََيابُُ  أَبَُّ  بَِأْلَظِ  اْلَمْصَلَحتَـنْيِ ِإَذا ملَْ 

ْرهُ  َ   َحَضَرُه اْليَـْوُل َوُهَو يف بـَْعِض تِْلَك احْلَااَلِت ملَْ يـَُؤخِّ ُعَد َكَعاَدتِِ  ِلَما يـَتَـَرتَُّب َلَل  تَْأِخريِِه ِاَن الضََّرِر فـَرَاَل  أََه َّ اأْلَْاَرْيِن َوَقدَّ َحىتَّ يـَيـْ
 ) الفتح ( . .   عهَمااْلَمْصَلَحَ  يف تـَْقرِيِب ُحَذيـَْفِ  ِاْاُ  لَِيْستُـَرُه ِاَن اْلَمارَّ ِة َلَل  َاْصَلَحِ  تَْأِخريه َلاُ  ِإْذ مل َُيكن عمَ 

يف بعض  خرج للياا رسول هللا )  واستشكل هذا مبا يف الطرباين لن لصم  بن االك وأحل  يف اليخاري قالوقال املااوي : 
 ( . سكك املديا  فابته  إىل سياط  قو  فقال: يا حذيف  اسرتين حىت بال فذكر احلديث

 .بالتغوط  إىل أن بدب اإلبعاد ُمصوص:  فمن ذاهب 
وان مث ورد أب  كان إذا بال قائما مل ييعد لن ، ألن العل  خوف أن يسمع خلارج  حوت أو يش  ل  ريح وذلك ااتف يف اليول 

 .الااس ومل ييعدوا لا  
 .وأب  إَّنا مل يفعل  أحيابا لضرور ة  ومن ذاهب إىل أن تعميم اإلبعاد ندب

ن زيار ة أححاب  وليادهت  فإذا حضر اليول وهو يف بعض تلك احلاالت ومل َيكا  فإب  كان يطيل القعود ملصاحل األا  ويكثر ا
تأخريه حىت ييعد كعادت  فعل ذلك ملا يرتتب لل  تأخريه ان الضرر فرال  أه  األارين واستفيد اا  دفع أشد املفسدتني 

 اً .بأخفهما واإلتيان بألظ  املصلحتني إذا مل َيكاا اع
   .ب الكااي  يف ذكر اا يستح  اااألديف احلديث أن ان -5
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ل الْ :  قال النووي َغَرض َواَل َيُكون يِف َواْلُمْسَتَحّب يِف ِاْثل َهَذا اْلِكَاايَ  َلْن قَِييح اأْلَمْسَاء َواْسِتْعَمال اْلَمَجاز َواأْلَْلَفاظ الَّيِت ُُتَصِّ
 : . َوهِبََذا اأْلََدب َجاَء اْلُقْرلن اْلَعزِيز َوالسوَان ُحوَرهتَا َاا ُيْسَتَحَيا ِاْن التَّْصرِيح حِبَِقيَقِ  َلْفِظ ِ 

َياِ  الرََّفُث ِإىَل ِبَساِئُك ْ  )َكَقْولِِ  تـََعاىَل    َلَ  الصِّ  ( . ُأِحلَّ َلُكْ  لَيـْ
 ( .وََكْيَف تَْأُخُذوبَُ  َوَقْد أَْفَض  بـَْعضُكْ  ِإىَل بـَْعٍض وقول  ) 
 ( .فَاْلَتزُِلوا الاَِّساَء يف اْلَمِحيِض  ( . )أَْو َجاَء َأَحٌد ِاْاُكْ  ِاْن اْلَغاِئِط  ( )ِاْن قـَْيِل َأْن ََتَسووُهنَّ  َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ  وقول  )

 :أَْو حَنْو َذِلَك  َوَقْد َيْستَـْعِمُلوَن َحرِيح ااِلْس  ِلَمْصَلَحٍ  رَاِجَح  َوِهَي ِإزَالَ  اللَّْيس أَْو ااِلْشرتَاك أَْو بـَْفِي اْلَمَجاز 
 ( .أَِبْكتَـَها )  وََكَقْولِِ  ( الزَّابَِيُ  َوالزَّاين  )َكَقْولِِ  تـََعاىَل 

 ( .أَْدبـََر الشَّْيطَان َولَُ  ُضرَاط )  وََكَقْولِِ  
 .   ) شرح اسل  ( .َكِثري ة   َوَبظَائِر َذِلكَ  (احلََْدث ُفَساء أَْو ُضرَاط  ) وََكَقْوِل َأيب ُهَريـَْر ة  

 بَاُب الرَُّجِل يـََتبَـوَُّأ لِبَـْوِلهِ 
َداٍر فـََباَل ، ُثَّ قَاَل : َذاَت يـَْوٍم فََأرَاَد َأْن يـَُبوَل ، فَأََتى َدِمثًا يف َأْصِل جِ  ِإين ِ ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللِا  عن أيب موسى قال ) -3
  ََحدُُكْم َأْن يـَُبوَل فـَْليَـْرَتْد لِبَـْوِلِه َمْوِضًعاِإَذا َأرَاَد أ . ) 

---------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث ضعيف جلهال  الشيــخ الذي مل يســ  .
 قال اليغوي : حديث ضــعـيف .

   .ىب اوسأمحد وأبو داود لن رجل لن أديث أيب اوس  ضعيف رواه : ح قال النووي
 الدال واملي  أو فتح الدال وكسر املي : األرض السهل  الرخو ة.بفتح ( فَأََتى َدِمثًا  )

بِاللِّنِي َوالسوُهوَل  ِإبَُّ  الدَِّاث : اْلَمَكان السَّْهل الَِّذي جُيَْذب ِفيِ  اْليَـْول َفاَل يـَْرَتّد َلَل  اْلَياِئل ، يـَُقال لِلرَُّجِل ِإَذا ُوِحَف قَاَل اْْلَطَّايبي : 
 . ق َوِفيِ  َدَااثَ َلَدِاث اأْلَْخاَل 

 أي: فليطلب اكاباً ليااً لئال يرجع للي  رشاش بول .(  فـَْليَـْرَتْد لِبَـْوِلِه َمْوِضًعا) 
 احلديث دليل لل  أب  يستحب ملن أراد أن ييول أن خيتار أرضاً سهل  رخو ة لئال يرجع إلي  رشاش اليول .-1

ذا كابت األرض اليت يريد القعود لليها حلي  أن يأخذ حجرًا أو لوداً وفي  دليل لل  أن املستحب لليائل إ:  قال اْلطايب
 ) اعامل ( .   فيعاجلها ب  ويثري تراهبا ليصري داثاً سهالً فال يرتد بول  للي .

 غّن ( ..   ) املَوُيْسَتَحبو َأْن يـَْرتَاَد لِيَـْولِِ  َاْوِضًعا َرْخًوا ؛ لَِئالَّ يـَتَـَرشََّش َلَلْيِ  :  قال ابن قدامة
 .واحلديث ضعيف لكن أحاديث األاــر بالتاـزه لن اليـول تفيــد ذلك 

ُهَما ، َلِن الاَّيبِّ  َرْيِن يـَُعذَّبَاِن فـََقاَل ِإبَـُّهَما لَيُـَعذَّبَاِن َوَاا يـَُعذَّبَاِن يف َكِيريٍ  َلِن اْبِن َليَّاٍس ، َرِضَي اَّللَُّ َلاـْ ُدمُهَا أَاَّا َأحَ  أَبَُّ  َارَّ ِبَقيـْ
َها بِِاْصَفنْيِ مُثَّ َغَرَز يِف ُكلِّ قـَرْبٍ َواِحَد ًة فـََقاُلوا يَا َفَكاَن اَل َيْسَترتُ ِاَن اْليَـْوِل َوأَاَّا اآلَخُر َفَكاَن ََيِْشي بِالاَِّميَمِ  مُثَّ َأَخَذ َجرِيَد ًة َرْطَيً  َفَشقَّ 

ُهَما َاا ملَْ يـَْيَيَساَرُسوَل هللِا مِلَ َحاَـْعَت َهَذا فـََقاَل لََعلَُّ    ( اتفق للي  . َأْن خُيَفََّف َلاـْ
، ( بِالزَّاِي َواْْلَاءتَـْازِهَوَيسْ ، )( بَِتائـَنْي ُاثـَاَّاتـَنْي رت َيْستَ ( فـَُرِوَي َثاَلث رَِوايَات )اَل َيْسَترت ِاْن بـَْول ) َوأَاَّا قـَْول الاَّيبّ :  قال النووي

 َوَاَّللَّ أَْلَل  . َتَجاَّيُ  َويـََتَحرَّز ِاْا ُ : اَل يَـ ، َوَاْعَااَها، وَُكّلَها َحِحيَح َث  يف اْلُيَخارِّي َوَغرْيهلِ اْلَياِء اْلُمَوحََّد ة َواْْلَْمز ة َوَهِذِه الثَّا( بِ َوَيْسَترْبِئ)
أخذ لوداً ان األرض فاكت ب  حىت يُـثّرى  -وهو املوضع الصلب  -وكان إذا أراد أن ييول يف غزاٍز ان األرض قال ابن القيم : 
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 مث ييول ، وكان يرتاد ليول  املوضع الدَِّاث _ وهو اللني الرخو ان األرض _ .
حلي  دقها  اً ال أرضإن مل جيد إف أو راالً  اً ليا  تراب اً قال أححاباا يطلب أرض دب اتفق لل  استحياب وهذا األقال النووي : 

 ل  .    ) اجملموع ( .وهللا أل.   حبجر وحنوه لئال يرتشش للي
 وجوب التازه والتطهر ان اليول ألب  جنس .-2

 ( . أَاَّا َأَحُدمُهَا َفَكاَن اَل َيْسَترتُ ِاَن اْليَـْولِ للحديث السابق )
فـََلمَّا َقَض  بـَْولَُ  أََاَر اَلاَّيبو  اَّاُس، فـَاَـَهاُهْ  اَلاَّيبو قَاَل: )َجاَء أَْلرَايبٌّ فـََياَل يف طَائَِفِ  اَْلَمْسِجِد، فـََزَجَرُه اَل َوَلْن أََبِس ْبِن َااِلٍك 

  َي  .ِبَذبُوٍب ِاْن َااٍء؛ فَُأْهرِيَق َلَلْيِ .( ُاتـََّفٌق َلل 
 ( رواه الدارقطّن. استازهوا ان اليول، فإن لاا  لذاب القرب اا  ) ويف احلديث 

 الرِّيِح بالَيوِل . ُيكَره استقيالُ ولذلك قال الفقهاء :  -3
َذاِهِب الِفقهيَِّ  األربَع 

   .وهذا باتِّفاِق امل
   .وذلك َخشيَ  أن تردَّ للي  الرِّيُح بَولَ 

َسُ  .:  قال ابن قدامة  ) املغّن ( .    َوُيْكَرُه أَْن َيْستَـْقِيَل الرِّيَح ؛ لَِئالَّ تـَُردَّ َلَلْيِ  َرَشاَش اْليَـْوِل ، فـَيُـَاجِّ
   .هذا هو املعتمد يف كراهت، قال أححاباا يكره استقيال الريح باليول لئال يرده للي  فيتاجس بل يستدبرها :  لنوويقال او 
 .فضعيف ( كان يكره اليول يف اْلواء  أن رسول هللا ) املروى لن أيب هرير ة  وأاا احلديث 
 .    ) اجملموع ( . ان يتغوط للي رأس جيلوجاء لن حسان بن لطي  التابعي قال يكره للرجل أن ييول يف هواء و  

 وأثر حسان رواه الييهقي يف السان .
 استحب بعض الفقهاء أن ييول اإلبسان قالداً ليسل  ان الرشاش . -4

 ) املغّن ( . اِء َأْن تـَُيوَل َوأَْبَت قَائٌِ  .َوُيْسَتَحبو َأْن يـَُيوَل قَاِلًدا ؛ لَِئالَّ يـَتَـَرشََّش َلَلْيِ  ، قَاَل اْبُن َاْسُعوٍد ِاْن اجلَْفَ :  قال ابن قدامة
 ُسَياطََ  قـَْوٍ  فـََياَل قَائِماً، مُثَّ َدَلا مبَاٍء، َفِجْئُتُ  مبَاٍء فـَتَـَوضََّأ(. َلْن ُحَذيـَْفَ  قَاَل )أََت  الاَّيبو وقد جاء يف الصحيحني : 

 احلديث دليل لل  جواز اليول قائماً ويدل للي :هذا ف
 لن كثري ان الصحاب  أهن  بالوا قياااً. ثيتو 

: وقد ثيت لن لمر وللي وزيد بن ثابت وغريه  أهن  بالوا قياااً، وهو دال لل  اجلواز ان غري كراه  إذا أان قال ابن حجر
 يف الاهي لا  شيء )الفتح(. الرشاش، ومل يثيت لن الايب 

 لكن هذا اجلواز اقيد بشرطني:
 ألن التازه ان اليول واجب[.أن يأان الرشاش ]األول: 
 أن يأان الااظر. الثاين:

كان ييول قائمًا فال تصدقوه، اا كان ييول إال قالداً(  وأاا حديث لائش  رضي هللا لاها قالت )ان حدثك  أن رسول هللا 
 رواه الرتاذي وهو حديث ححيح.

 فاجلواب لا :
 .ت، وأاا يف غري الييوت فل  تطلع هي للي ، وقد حفظ  حذيف  أن هذا استاد إىل للمها فيحمل لل  اا وقع اا  يف الييو 

 قال الاووي: وقد روى يف الاه  لن اليول قائما أحاديث ال تثيت.
ليااء ويوهن فإن اليول يضّر بأحل ا، يشي  أن يكون ذلك اجلدار غري مملوك ألحد :  قال اْلطايب(  َدارٍ يف َأْصِل جِ قول  ) -5
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 .لا  حبيث ال يصيي  اليول  اً ال يفعل ذلك يف الك أحد إال بإذب  أو يكون قعوده ارتاخي أساس  وهو 
 ك .أو يكون لل  رضاء حاحب اجلدار بذل:  يّ زاد الاوو  

 بَاُب َما يـَُقوُل الرَُّجُل ِإَذا َدَخَل اْْلَاَلءَ 
ِإنَّ َهِذِه احْلُُشوَش حُمَْتَضَرٌة ، فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْْلَاَلَء فـَْليَـُقْل : َأُعوُذ بِاَّللَِّ ِمَن  )قَاَل   َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم ، َعْن َرُسوِل هللاِ  -4

 ( . اْْلُُبِث َواْْلََباِئثِ 
---------- 

 ختريج احلديث :
 احلديث ساده ححيح .

 ِشياَـنْيِ ُاْعَجَمتَـنْيِ ، ِهَي اْلُكُاف َوَاَواِضع َقَضاء احْلَاَج  َواِحدَها ُحشٌّ .ِبَض ِّ احْلَاء اْلُمْهَمَل  وَ  (ِإنَّ َهِذِه احْلُُشوَش ) 
احلشوش الكاف وأحل احلش عمال  الاخل الكثيف  وكابوا يقضون حوائجه  إليها قيل أن يتخذوا الكاف يف : قال اْلطايب 

 . الييوت وفي  لغتان َحش وُحش
 . لقصد األذى وألهنا َتيل إىل القاذورات،  ياطني وتاتاهباُتضرها الش: أي  (حُمَْتَضَرٌة ) 
 أي : أراد دخول اكان قضاء احلاج  .( فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْْلَاَلَء  )
ث اخلُيث بض  الياء عمع خييث، وه  ذكران الشياطني، واخليائث عمع خييث ، وهن إبا(  َأُعوُذ بِاَّللَِّ ِمَن اْْلُُبِث َواْْلََباِئثِ  )

 الشياطني، فكأب  استعاذ ان ذكران الشياطني وإباثه .
 وقيل: اخلْيث: بإسكان الياء، الشر، واخليائث: الذوات الشرير ة، فكأب  استعاذ ان الشر وأهل .

 : اخلُيث بض  الياء، ولاا  احملدثني يقولون: اخلْيث بإسكان الياء، وهو غلط والصواب الض قال اْلطايب
ي غّلطه  في  ليس بغلط، وقد حرح عمال  ان أهل املعرف  بأن الياء هاا ساكا ، ااه  أبو ليْيد إاا  هذا : وهذا الذقال النووي

 الفن، والعمد ة في .
 احلديث دليل لل  استحياب قول هذا الذكر لاد دخول اخلالء : ألوذ باهلل ان اخليث واخليائث . -1

 ِإَذا َدَخَل َاخلَْاَلَء قَاَل: اَللَُّه َّ ِإيّنِ أَُلوُذ ِبَك ِاْن َاخْلُُيِث َواخْلََياِئِث(.   )َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ  وقد جاء يف الصحيحني لن أبس قال
 : هذا األدب جممع لل  استحياب  وال فرق بني اليايان والصحراء . قال النووي 
 يقول هذا الدلاء لاد إراد ة الدخول .-2

إذا أراد أن يدخل اخلالء .... ( فأفادت هذه الرواي  تيني  س قال ) كان الايب ملا جاء لاد اليخاري يف األدب املفرد لن أب
 املراد ان قول  ) إذا دخل اخلالء ( أي يقول هذا الذكر لاد إراد ة الدخول ال بعده .

 ؟ اكان هل االستعاذ ة ان اخليث واخليائث ال تشرع إال يف األااكن املعد ة لقضاء احلاج ، أو تشرع يف كل-3
 ن للعلماء :قوال

 . يشرع يف اليايان ويف الصحراء فقيل:
 لكن إن كان املكان اعداً لقضاء احلاج  قال الذكر قيل دخول  املكان، وإن كان يف الصحراء قال الذكر قيل أن يشمر ثوب . 
 ر .وهذا اذهب اجلمهو :  قال احلافظ 

 . ( ... اَلءَ ِإَذا َدَخَل َاخلَْ  َكاَن َرُسوُل َاَّللَِّ حلديث أبس السابق )
اخلالء: هو املوضع الذي خيلو اإلبسان بافس  لقضاء احلاج ، وال يشرتط أن يكون اعداً لقضاء احلاج ، كما أطلق الغائط لل  و 
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 إذا أتيت  الغائط.:  املكان املاخفض ان األرض، يف قول  
   .إن هذا الذكر خاص يف األااكن املعد ة لقضاء احلاج وقيل:

 . ( ... محتضر ة، فإذا أراد أحدك  أن يدخلإن هذه احلشوش   حلديث الياب )
أار باالستعاذ ة، مث للل األار بأن هذه احلشوش محتضر ة، فظاهره أن غريها ليس اثلها مما مل  أن الرسول :  وجه االستدالل

 يكن اعداً لقضاء احلاج ، فوجود الشياطني يف هذه احلشوش أكثر ان وجوده  يف غريها.
 أرجح .مهور وقول اجل

 تنبيه :
 واىن يقول  إذا كان يف املكان الغري املعد لقضاء احلاج  ؟

 يقول  يف أول الشروع لاد تشمري الثياب، وهذا اذهب اجلمهور. )قال  يف الفتح(.جاء يف ) الفتح ( 
إن هذه احلشوش ول  ) ، لق هذه األااكن ُتضرها الشياطني: ألن  احلكم  ان االستعاذ ة ان الشياطني قيل دخول اخلالء -4

 ... ( . محتَضر ة
 قال احلطّاب: وخّص هذا املوضع باالستعاذ ة لوجهني: ( املوسوعة الفقهية) جاء يف 
 بأبّ  خالٌء، وللّشياطني بقدر ة اَّلّل تعاىل تسّلٌط باخلالء اا ليس ْل  يف املأل. األو ل:
جرياب  لل  الّلسان، فيغتا  الّشيطان لد  ذكره، ألّن ذكر اَّلّل تعاىل  أّن اوضع اخلالء قذٌر يازّه ذكر اَّلّل تعاىل في  لن الث اين:

 يطرده، فأار باالستعاذ ة قيل ذلك ليعقدها لصمً  بيا  وبني الّشيطان حىّت خيرج.
يث : فائد ة هذه االستعاذ ة: االلتجاء إىل هللا لز وجل ان اخليث واخليائث ألن هذا املكان خييث، واخليوقال الشيخ ابن عثيمني

اأوى اخليثاء فهو اأوى الشياطني فصار ان املااسب إذا أراد دخول اخلالء أن يقول: ألوذ باهلل ان اخليث واخليائث حىت ال 
 يصيي  اخليث وهو الشر، وال اخليائث وهو الافوس الشرير ة. )الشرح املمتع(.

 هل يقال هذا الدلاء حىت لو دخل اخلالء لغري قضاء احلاج ؟-5
 بع .

  تقتضي ان املسل  أن حيافظ لل  االستعاذ ة لاد كل دخول للخالء، سواء كان بقصد قضاء احلاج ، أو كان لغري ذلك فإن العل
 ان األاور اليت يستعمل الااس اليو  ْلا دورات املياه ان أاور الاظاف  املتاول ، وبذلك حيفظ املسل  بفس  ان أذى الشياطني.

ُتَـَوضَّأ ]يعّن: اكان قال أمحد: يقول إذ  (املغّن) جاء يف 
ا دخل اخلالء: ألوذ باهلل ان اخليث واخليائث، واا دخلت قط امل

 الوضوء[ ومل أقلها إال أحابّن اا أكره.
 :إذا بسي أن يقول هذا الذكر -6

 يرجع ويقول . : قيل
 . إب  سا  فات محلها وقيل:

 وهذا أرجح. 
 ره بافس .فال يكفي إارا،  البد ان هذا الذكر الاطق باللسان -7
 هل وردت أدلي  أخرى تقال قيل دخول اخلالء؟-8
وردت التسمي  )بس  هللا الله  إين ألوذ بك ان اخليث ... ( وهي شاذ ة ال تصح، فقد روى احلديث عمال  لن ليد العزيز -أ

بن سلم ، وليد الوارث، بن حهيب دون ذكر التسمي ، ااه  شعي ، ومحاد بن زيد، وهشْي  بن َبشري، وإمساليل بن ُليّي ، ومحاد 
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 ومحاد بن واقد.
)سرت اا بني اجلن ولورات بّن لد  إذا دخل أحده  اخلالء أن يقول: بس  هللا(  ووردت يف حديث للي. قال: قال الايب -ب

 رواه الرتاذي، وهو ضعيف.
ارفَق  أن يقول: الله  إين ألوذ بك ان الرجس قال: )ال يعجز أحك  إذا دخل  اا جاء لن أيب أااا  أن رسول هللا -ج

 ف .الاجس اخلييث املخيث الشيطان الرجي (. لكا  حديث ضعي
 أن أااكــن اخلالء هي أااكــن تواجــد الشياطني .-9
 أن ذكر هللا محايــ  ان الشياطيـــن .-10

 :ويدل لذلك 
ِإنَّ اَّللََّ أََاَر حَيََْي ْبَن زََكرِيَّا ِِبَْمِس َكِلَماٍت َأْن يـَْعَمَل هِبَا َويَْأُاَر َبىِن ِإْسرَائِيَل َأْن  أب  قال ) الايب أيب اوس  األشعري لن لن 

ِسرَاًلا َحىتَّ ِإَذا أََت  َلَل  ِحْصٍن  أَثَرِهِ  َولُارُُكْ  َأْن َتْذُكُروا اَّللََّ فَِإنَّ َاَثَل َذِلَك َكَمَثِل َرُجٍل َخرََج اْلَعُدوو يِف احلديث :  ... يـَْعَمُلوا هِبَا
ُهْ  َكَذِلَك اْلَعْيُد اَل حُيْرُِز بـَْفَسُ  ِاَن الشَّ  قَاَل  :َلْن أََبِس ْبِن َااِلٍك قَالَ  ( رواه الرتاذي و ْيطَاِن ِإالَّ ِبذِْكِر اَّللَّ َحِصنٍي فََأْحَرَز بـَْفَسُ  ِااـْ

. يـَُقاُل لَُ  ُكِفيَت َوُوِقيَت.  -َذا َخرََج ِاْن بـَْيِتِ  يـَْعىِن إِ  -َاْن قَاَل )  َرُسوُل اَّللَِّ  ِبْسِ  اَّللَِّ تـَوَكَّْلُت َلَل  اَّللَِّ اَل َحْوَل َواَل قـُوَّ َة ِإالَّ بِاَّللَِّ
 ن ( رواه الرتاذي .َوتـََاحَّ  َلْاُ  الشَّْيطَا
لُك، َولُ  احَلْمُد، َوُهَو َلل  ُكلِّ َشيٍء  اْن قَاَل ال إل  إالَّ ل ) قا أنَّ رُسوَل اَّللَّ ولن أيب هرير ة . 

ُ
اَّللَّ َوْحَدُه ال شرِيَك َلُ ، لُ  امل

َكاَبْت َلُ  ِحرزًا ِاَن الشَّيطَاِن َقِديٌر، يف يوٍ  ِاائَ  َارَّ ٍة كاَبْت لَُ  َلْدل َلشر رقَاٍب وُكِتَيْت لَُ  ِااَئُ  َحَساٍ ، َومحُِيت لاُ  ِاائ  سيَِّئٍ ، َو 
 ا  ( اتفق للي  .إالَّ رُجٌل َلِمَل َأكَثر اِ  ذلَك َحىتَّ َُيِسي، وملَْ يْأِت َأحٌد بِأَفَضل ممَّا جاَء بِ ِ يوَاُ  
 ( اتفق للي  . ٌط حىتَّ الَ يْسمع التَّْأِذينَ ِإذا بُوِدي بالصَّال ِة، أَْدبَر الشْيطَاُن ولُ  ُضرَا)  قَال: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ولا  

َلِة ِعْنَد َقَضاِء احْلَاَجةِ بَاُب َكرَ   اِهَيِة اْسِتْقَباِل اْلِقبـْ
َرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -5 َا أَنَا َلُكْم ِبَْنزِلَِة اْلَواِلِد ، ُأَعلِ ُمُكْم فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْلَغاِئَط َفاَل َيْستَـْقِبِل )  َعْن َأيب ُهَريـْ ِإَّنَّ

َلَة ، َواَل  َهى َعِن الرَّْوِث َوالر ِمَّ اْلِقبـْ  ة ( .َيْسَتْدِبْرَها َوالَ َيْسَتِطْب بَِيِميِنِه ، وََكاَن يَْأُمُر بَِثالَثَِة َأْحَجاٍر ، َويـَنـْ
---------- 

 ختريج احلديث :
 احلديث ساده ححيح ، وقد أخرج  الاسائي ، وابن ااج  .

 ححيح  . قال الاووي : رواه أبوداود والاسائي وغريمها بأسابيد
 ا ( .إذا جلس أحدك  لل  حاجت ، فال يستقيل القيل  وال يستدبرهوجاء لاد اسل  ُمتصراً ) 

كال  بسيط وتأبيس للمخاطيني لئال حيتشموه وال يستحيوا لن اسألت  فيما ْل  ان أار دياهــ  كما ال يستحي   ) ِبنزلة الوالد (
 الولد لن اسأل  الوالد .

 ( أي : اكان قضاء احلاج  . ُكُم اْلَغاِئطَ فَِإَذا أََتى َأَحدُ ) 
، فكاوا ب  لن بفس احلدث كراه  المس ، كان املطمئن كابوا يأتوب  للحاج ط امل: الغائط: قال أهل اللغ  أحل الغائقال النووي 

  (اجملموع). لسن مما تصان األبصار واألمساع لا ون األ، وح، واستعمال الكاايات يف كالاهااد ة العرب التعفف يف ألفاظهاوان ل

خلالء باملد اوضع قضاء احلاج ، مسي بذلك خلالئ  يف غري أوقات قضاء ( ا إذا ذهب أحدكم إىل اْلالء ...ولاد الرتاذي ) 
  حىت جُتّوَِز ب  لن اخلارج، يعّن أب  إذا احلاج ، وهو الكايف واحُلّش واملرفق واملرحاض أيضا، وأحل  املكان اخلايل، مث كثر استعمال
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ذهب أحدك  إىل املكان اخلايل ألجل أن يقضي في  حاجت ، أو ذهب لقضاء اخلالء أي اخلارج ان اليول والغائط فإىل مبعىن 
 الال ، واخلالء مبعىن اخلارج إطالقا للمحّل لل  احلاّل.

 ستطاب  ملا في  ان إزال  الاجاســ  وتطهري اوضعها ان اليدن .اال االستاجاءأي ال يستاجي هبا ، ومسي ) وال يستطب ( 
 بكسر الراء وشد ة املي  العظــ  اليايل .(  الرمة) 
َلَة ، َواَل َيْسَتْدِبْرَهاقول  )  -1 دبارها ( في  دليل لل  الاهي لن استقيال القيل  أو است فَِإَذا أََتى َأَحدُُكُم اْلَغاِئَط َفاَل َيْستَـْقِبِل اْلِقبـْ

 حال قضاء احلاج  .
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسأل  لل  أقوال :

 : حير  يف الصحراء ويف اليايان االستقيال واالستدبار. القول األول
 وهذا قول أيب أيوب األبصاري وجماهد والاخعي والثوري وابن حز  ورجح  ابن تيمي  وابن القي  والشوكاين.

َلَ  ِبَغاِئٍط َواَل بـَْوٍل، َوَلِكْن َشّرُِقوا أَْو َغرِّبُوا قال أيب أيوب . قال : حلديث -أ  ( اتفق للي  . )اَل َتْستَـْقِيُلوا اَْلِقيـْ
َلَ  لَِغاِئٍط أَْو بـَْوٍل أَْو َأْن َبْستَـْاِجَ  بِاْلَيِمنِي أَْو َأْن َبْستَـ    لََقْد بـََهابَا. قال )  وحلديث سلمان-ب ْاِجَ  بِأََقلَّ ِاْن َأْن َبْستَـْقِيَل اْلِقيـْ

   ( رواه اسل  .تَـْاِجَ  بَِرِجيٍع أَْو ِبَعظْ َثالَثَِ  َأْحَجاٍر أَْو أَْن َبسْ 
 .فإذا أت  أحدك  الغائط فال يستقيل القيل  وال يستدبرها(  الياب )وحلديث  -ج

 رمي، وهو لا  يف الفضاء واليايان.فهذه األحاديث حرحي  يف الاهي لن استقيال القيل  واستدبارها، واألحل يف الاهي التح
 : جواز االستقيال واالستدبار اطلقاً يف اليايان دون الفضاء.القول الثاين

 .وهذا اذهب اجلمهور
وبالتفريق بني اليايان والصحراء اطلقاً قال اجلمهـــــور ، وهو اذهب االك والشافعي وإسحاق ، وهو ألدل األقوال  قال احلافظ :

 دلــ  .إللمال  عميع األ
 وهو اروي لن العياس بن ليداملطلب ولن ليدهللا بن لمر والشعيب وإسحــاق . قال النووي :

 .اتفق للي   ( يقضي حاجت  استقيل الشا  استدبر الكعي  ارتقيت لل  بيت حفص  فرأيت الايب )  حلديث ابن لمر قال-أ
 ي .( رواه الرتاذ ل، فرأيت  قيل أن يقيض بعا  يستقيلهاأن بستقيل القيل  بيو  وحلديث جابر قال: )هن  رسول هللا -ب
َل ِ رَأَْيُت اْبَن ُلَمَر أَبَاَخ رَاحِ )، قَاَل َاْرَواَن اأَلْحَفرِ ولن  -ج َها ،َلَتُ  ُاْستَـْقِيَل اْلِقيـْ ، أَلَْيَس : يَا أَبَا َلْيِد الرَّمْحَنِ ، فـَُقْلتُ مُثَّ َجَلَس يـَُيوُل ِإلَيـْ

َا هنُِ ؟ قَالَ َلْن َهَذاَقْد هنَُِي  َلِ  َشْيٌء َيْستُـُرَك َفاَل بَْأسَ َي َلْن َذِلَك يف اْلَفَضاءِ : بـََل  ِإَّنَّ َاَك َوبـَنْيَ اْلِقيـْ  رواه أبو داود  . (، فَِإَذا َكاَن بـَيـْ

 فيتعني املصري إلي .العا ، وفي  عمع بني األحاديث  : أب  تفسري ان الصحايب )ابن لمر( لاهي رسول هللا  وجه الداللة
 اجلواز.:  القول الثالث

 قال الاووي: وهذا اذهب لرو ة بن الزبري، وربيع  شيخ االك، وداود الظاهري.
 واستدلوا بافس أدل  القول الثاين:

 يقضي حاجت  استقيل الشا  استدبر الكعي (. ارتقيت لل  بيت حفص  فرأيت الايب ل ) حديث ابن لمر السابق قا
 أن بستقيل القيل  بيول، فرأيت  قيل أن يقيض بعا  يستقيلها( رواه الرتاذي السابق قال )هن  رسول هللا حديث جابر 

 أهنما باسخان ألحاديث الاهي لن استقيال القيل  واستدبارها لاد قضاء احلاج . : وجه الداللة من احلديثني
 وهو التحرمي اطلقاً.:  والراجح القول األول

ال يستقيل القيل  وال يستدبرها بيول وال بغائط، فإب  هن  لن ذلك يف حديث أيب أيوب وسلمان وأيب  كان و  : قال ابن القيم



 12 

 هرير ة، ولاا  هذه األحاديث ححيح  وسائرها حسن، واملعارض ْلا إاا اعلول الساد، وإاا ضعيف الدالل .
 تنبيه :

 : اا اجلواب لن حديث ابن لمر )ارتقيت يوااً بيت حفص  ... (أ
 قول، والقول أقوى ان الفعل. أب  فعل، وحديث الايب -أ

 أن الفعل حيتمل اخلصوحي  أو غريها.-ب
 أن هذا الفعل لو كان شرلاً ملا تسرت ب .-ج

 تنبيه : 
 هااك اذاهب أخرى :قال ابن حجر : 

 جواز االستدبار يف اليايان فقط َتسكاً بظاهر حديث ابن لمر وهو قول أيب يوسف . منها :
 ] سليمان [ ورجح هذا القول الشيخ محمد بن لثيمني كما يف املمتـع .قلت 

 التحرمي اطلقاً حىت يف القيل  املاسوخ  وهي بيت املقدس . ومنها :
أن بستقيل القيلتني بيول أو بغائط [ رواه   وهو محكي لن إبراهي  وابن سريين لماًل حبديث اعقل األسدي ] هن  رسول هللا  

 يث ضعيف .أبوداود وهو حد
 ( .َواَل َيْسَتِطْب بَِيِميِنِه ) قول   -2

 في  الاهي لن االستاجاء باليمني .
ْح )اَل َُيِْسَكنَّ َأَحدُُكْ  ذََكرَُه بَِيِميِاِ ، َوُهَو يـَُيوُل، َواَل يـََتَمسَّ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َأيب قـََتاَد َة  وقد جاء يف الصحيحني : لن

بَاِء(   .ِاْن َاخلَْاَلِء بَِيِميِاِ ، َواَل يـَتَـاَـفَّْس يِف َاإْلِ
َلَ  لَِغاِئٍط أَْو بـَْوٍل أَْو أَْن َبْستَـْاِجَ  بِاْلَيِمنِي أَْو َأْن َبْستَـْاِج َ قال )  -وقد تقد -ديث سلمان وحل  بِأََقلَّ ِاْن َلَقْد بـََهابَا أَْن َبْستَـْقِيَل اْلِقيـْ

 رواه اسل  . ْحَجاٍر أَْو أَْن َبْستَـْاِجَ  بَِرِجيٍع أَْو ِبَعْظٍ (َثالَثَِ  أَ 
 وقد أعمع العلماء لل  أب  ااهي لا  مث اجلمهور لل  أب  هني تازي  وأدب ال هني ُترمي  قال النووي :

 وذهب بعض أهل الظاهر إىل أب  حــرا  .
 ف ل  فال وجـ  للحك  بالكراه  فقطوهو احلق ألن الاهي يقتضي التحرمي وال حار  قال الشوكاين :
 لن االستاجاء باليمني يف قول أكثر العلماء هني أدب وتازي  . وهني  قال اْلطايب : 

َر بِالاـَّْهِي قـَْول : )بَاب الاـَّْهي َلْن ااِلْسِتْاَجاء بِاْلَيِمنِي( َأْي: بِاْلَيِد اْلُيْمىَن ، َوَليـَّ : " "فتح الياريرمح  هللا يف " قال احلافظ ابن حجر
ْهِي َلْن التَّْحرمي ملَْ َتْظَهر لَُ  ، َوِهَي أَنَّ َذِلَك أََدب ِاْن ِإَشار ة ِإىَل أَبَُّ  ملَْ َيْظَهر لَُ  َهْل ُهَو لِلتَّْحرمِِي أَْو لِلتـَّْازِيِ  أَْو أَنَّ اْلَقرِيَا  الصَّارَِف  لِلاـَّ 

 " ابته .ِهر ِإىَل أَبَُّ  لِلتَّْحرميِ ُ  اجْلُْمُهور ، َوَذَهَب أَْهل الظَّااآْلَداب ، َوِبَكْوبِِ  لِلتـَّْازِيِ  قَالَ 
 ( .وََكاَن يَْأُمُر بَِثالَثَِة َأْحَجاٍر  ) قول  -3

 في  دليل لل  أب  يشرتط لالستجمار باألحجار أن تكون ثالث  أحجار .
 ويدل لذلك أيضاً :

َلَ  لَِغاِئٍط أَْو بـَْوٍل أَوْ لََقْد بـََهابَا أَ حديث سلمان السابق قال )   ( .أَْو َأْن َبْستَـْاِجَ  بِأََقلَّ ِاْن َثالَثَِ  َأْحَجاٍر  ... ْن َبْستَـْقِيَل اْلِقيـْ
 : قول  )هنابا أن بستاجي بأقل ان ثالث  أحجار( واألحل يف الاهي التحرمي وال حارف ل . وجه الداللة
 . وكان يأار بثالث  أحجار( الياب ) وحلديث 
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 : )وكان يأار بثالث  أحجار( واألحل يف األار الوجوب، وال حارف ل  لا . وجه الداللة
اْلَغاِئَط، فََأَاَرين َأْن لتَِيُ  بَِثالَثَِ  َأْحَجاٍر، فـََوَجْدُت َحَجَرْيِن، َواْلَتَمْسُت الثَّاِلَث فـََلْ  َأِجْدُه،  وحلديث ابن اسعود قال )أََت  الاَّيبو 

 ُت َرْوثًَ ، فَأَتـَْيُتُ  هِبَا، فََأَخَذ احلََْجَرْيِن َوأَْلَق  الرَّْوثََ  َوقَاَل: َهَذا رِْكٌس( رواه اليخاري.فََأَخذْ 
 ، فإن أبق  حبجر أجزأ. لواجب اإلبقاءإىل أن  : وذهب بعض العلماء

 وهذا اذهب احلافي  واملالكي .
 ومل أجد ثالثاً فأتيت  بروث ، فأخذمها وألق  الروث  ... (. واستدلوا حبديث ابن اسعود السابق وفي  )فوجدت حجرين

: هو دليل لل  أن لدد األحجار ليس شرط، لقول  )باولّن( فلما ألق  الروث  دّل لل  أن االستاجاء باحلجرين  قال الطحاوي
 جيزئ، إذ لو مل يكن ذلك لقال: أبغي ثالثاً.

 ار.والراجح القول األول، وأب  ال بد ان ثالث  أحج
 وأاا الرد لل  دليل القول الثاين:

 (. ائتّن بغريها أب  جاء يف رواي  لاد اإلاا  أمحد )
 1تنبيه : 

 هل جيزئ حجر واحد ل  ثالث شعب أ  ال؟ اختلف العلماء يف هذه املسأل  لل  قولني:
 لظاهر الاص. . : أب  ال جيزئ، وأب  ال بد ان ثالث  أحجارالقول األول
 جيزئ حجر ل  شعب ثالث. : أب القول الثاين

 قالوا: ألب  حيصل بالشعب الثالث اا حيصل باألحجار الثالث  ان كل وج  فال فرق.
ورجح  الشيخ ابن لثيمني رمح  هللا، وقال: وهذا هو الراجح يف ذلك، ألن العل  اعلوا ، فإذا كان احلجر ذا شعب، واستجمر 

 بكل جه  اا  حح.
 2 تنبيه :

   أقل ان ثالث  أحجار؟اىت جيوز أن يقتصر لل
 قال بعض العلماء: جيوز أن يقتصر لل  أقل ان ثالث  أحجار إذا أراد أن يتيع  باملاء.

 قالوا: ألن املاء وحده كاٍف كما سيق يف حديث أبس.
 املاءلكن الصحيح أب  ال جيوز، واألخذ بظاهر احلديث أقوى؛ وهو أب  ال ياقص لن ثالث  أحجار حىت لو أراد أن يتيع ذلك ب

َهى َعِن الرَّْوِث َوالر ِمَّ  قول  ) -4   ة ( .َويـَنـْ
 في  دليل لل  ُترمي االستجمار بالروث والرا  .

 الروث : هو رجيع ذوات احلوافر ، والرا  : العظ  اليايل .
 ومما يدل لل  ُترمي االستجمار هبا أيضاً :

َلَ  لَِغاِئٍط أَْو بـَْوٍل أَْو أَْن َبْستَـْاِجَ  بِاْلَيِمنِي أَْو َأْن َبْستَـْاِجَ  بِأََقلَّ ِاْن َثالَثَِ  بـََهابَا َأْن َبْستَـْقِيَل الْ  السابق قال ) َسْلَمان حديث  ِقيـْ
 ( رواه اسل  . َأْو َأْن َنْستَـْنِجَى ِبَرِجيٍع َأْو ِبَعْظمٍ َأْحَجاٍر 

 ( رواه اسل  . ْو بِيَـْعرٍ َأْن يـَُتَمسََّح ِبَعْظٍ  أَ  بـََه  َرُسوُل اَّللَِّ ولن جابر . قال ) 
وال تأتّن بعظ  وال  -أو حنوه  -وخرج حلاجت ، فقال: أتيعّن أحجارًا استافض هبا  قال: )ابيعث الايب  ولن أيب هرير ة 

 ي .رواه اليخار روث(. 
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َلْ  َأِجْدُه، فََأَخْذُت َرْوثًَ ، فَأَتـَْيُتُ  هِبَا، فََأَخَذ احلََْجَرْيِن فـََوَجْدُت َحَجَرْيِن، َواْلَتَمْسُت الثَّاِلَث فَـ  السابق ) ...وحلديث ابن اسعود 
 ( . َ  َوقَاَل: َهَذا رِْكسٌ َوأَْلَق  الرَّْوثَ 

يا رويفع لعل احليا ة ستطول بك بعدي، ... فأخرب الااس أن ان استاج  )  –وسيأيت احلديث  –ولن رويفع بن ثابت -د
 ( . مداً اا  بريءبرجيع داب  أو لظ ؛ فإن مح

دل احلديث لل  أب  يُطلب ان األبااء طال  اآلباء، ولل  اآلباء إرشاد أوالده ، وتعليمه  اا حيتاجون إلي  ان الدين،  -5
وان أزواج  تعل  أحكا  الدين، فربه، وبرهن  بالاسي  جلميع األا  كاألب كما أن أزواج  أاهاهت ؛ ألن اا   ولل  أن الايب 

   ( .ْ  َوأَْزَواُجُ  أُاََّهاتـُهُ الاَّيبو أَْوىَل بِاْلُمْؤِاِانَي ِاْن أَبـُْفِسهِ ىل ) ر الوالدين، لقول  تعاوجب ان بأ
 تأديب األوالد وتعليمه  الدين . -6

 ) وإن لولدك لليك حقاً ( . وقد قال 
ا حَيَْتاج ِإلَْيِ  ِاْن َوظَاِئف الدِّين ، َوَهَذا التـَّْعِلي  َواِجب َلَل  اأْلَب َوَسائِر ِفيِ  أَنَّ َلَل  اأْلَِب تَْأِديَب َوَلِدِه َوتـَْعِليَمُ  اَ قال الاووي : 

التـَّْعِلي  ِإَذا : َوَلَل  اأْلُاََّهات أَْيًضا َهَذا  اأْلَْولَِياء قـَْيل بـُُلوغ الصَّيبّ َوالصَِّييَّ  . َبصَّ َلَلْيِ  الشَّاِفِعّي َوَأْحَحاب  . قَاَل الشَّاِفِعّي َوَأْحَحاب 
يِبِّ ، فَِإْن ملَْ َيُكْن لَُ  َااٌل فـََعَل  َاْن ملَْ َيُكْن َأب ، أِلَبَُّ  ِاْن بَاب التـَّْربَِي  ، َوَْلُنَّ َاْدَخل يف َذِلَك َوُأْجَر ُة َهَذا التـَّْعِلي  يف َااِل الصَّ 

 َوَاَّللَُّ أَْلَلُ  .تـَْلَزُاُ  بـََفَقُتُ  ؛ أِلَبَُّ  ممَّا حَيَْتاج ِإلَْيِ  . 
 ورمحت  بأات  . حسن خلق الايب  -7

َا بُِعْثُت َرمْحًَ   ِإيّنِ :َلْن َأىِب ُهَريـَْر َة قَاَل ِقيَل يَا َرُسوَل اَّللَِّ ادُْع َلَل  اْلُمْشرِِكنَي قَاَل ويف ححيح اسل  :   ( .ملَْ أُبـَْعْث لَعَّابًا َوِإَّنَّ
 أن املعل  مبازل  الوالد . -8
َلتَـنْيِ بِبَـْوٍل َأْو َغاِئطٍ  نـََهى َرُسوُل هللِا  )َعْن َمْعِقِل ْبِن َأيب َمْعِقٍل اأَلَسِديِ  ، قَاَل  -6  ( . َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

---------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث ضعيف ، جلهال  أيب زيد اوىل بّن ثعلي  .
 هول احلال .قال يف الفتح : وهو حديث ضعيف ألن في  راوياً جم

 واحلديث أخرج  : الطرباين يف الكيري ، والييهقي يف السان ، وابن ااج  .
 الاهي طلب الكف لل  وج  االستعالء .(  نـََهى َرُسوُل هللِا  )
َلتَـنْيِ  )  . الكعي  وبيت املقدس: أي (  َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
 قضاء احلاج  حىت يف القيل  املاسوخ  . استدل هبذا احلديث لل  ُترمي استقيال القيل  حال-1

 وهو محكي لن إبراهي  وابن سريين . قال احلافظ :
ولل  تقدير ححت  فاملراد بذلك أهل املديا  وان لل  مستها ، ألن استقياْلــ  بيت املقدس يستلز  استدباره  الكعي  ،  قال :

 فالعل  استدبار الكعي  ال استقيال القيل  .
اخلطايب اإلعماع لل  لد  ُترمي استقيال بيت املقدس ملن ال يستدبر يف استقيال  الكعي  ، وفي  بظر ملا ذكرباه  قال : وقد ادل 

 لن إبراهي  وابن سريين وقد قال ب  بعض الشافعيــ  .
 واستقيال  بيت املقدس يدل لل  خالف اا ذهب إلي  الاخعي وابن سريين ، فإهنما ااعا ذلك .:  وقال القرطِب

 .        ) املفه  ( .ا روي ان الاهي لن استقيال شيء ان القيلتني بالغائط ال يصح وا
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َها ، فـَُقْلُت : يَا أَبَا عَ  )َعْن َمْرَواَن اأَلْصَفِر ، قَاَل  -7 َلِة ، ُثَّ َجَلَس يـَُبوُل ِإلَيـْ ْبِد رَأَْيُت اْبَن ُعَمَر أَنَاَخ رَاِحَلَتُه ُمْستَـْقِبَل اْلِقبـْ
َنَك َوبَـ الرَّمحَْ  َا هنَُِي َعْن َذِلَك يف اْلَفَضاِء ، فَِإَذا َكاَن بـَيـْ َلِة َشْيٌء َيْستُـُرَك َفاَل ِن ، أَلَْيَس َقْد هنَُِي َعْن َهَذا ؟ قَاَل : بـََلى ِإَّنَّ نْيَ اْلِقبـْ
 ( . بَْأسَ 

---------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث حسن حلال احلسن بن ذكوان .
 . وقد أخرج  : الييهقي

 : رواه أبوداود واحلاك  بإسااد ال بأس ب  . قال احلافظ
 وححح  الاووي يف شرح اسل  .

 أي : أقعد ، يقال أباخ الرجل اجلمل إباخ  . (أَنَاخَ ) 
 الراحل  املركب ان اإلبل ذكراً أو أبث  .(  هرَاِحَلتَ ) 
 ج  استقيل  القيل  يف اليايان دون الفضاء .ديث ان فرق بني الفضاء واليايان ، فأجاز قضاء احلااستدل هبذا احل -1

 وهو اذهب اجلمهور كما تقد  .
َيان حِبَِديِث اِْبن ُلَمر . .. قال النووي : ُهَما َواْحَتجَّ َاْن َحرََّ  ااِلْسِتْقَيال َوااِلْسِتْدبَار يِف الصَّْحرَاء َوأَبَاَحُهَما يف اْليُـاـْ َرِضَي اَّللَّ َلاـْ
َل  بِيَـْوٍل  ِكَتاب ، َوحِبَِديِث َلاِئَش  الَِّذي ذََكْربَاُه . َويِف َحِديث َجابِر قَاَل : ) بـََه  َرُسول اَّللَّ اْلَمْذُكور يِف الْ  أَْن َبْستَـْقِيل اْلِقيـْ

ر قَاَل : رَأَْيت اِْبن ف، َوحِبَِديِث َاْرَوان اأْلَحْ ِاِذّي َوَغرْيمهَا َوِإْسَااده َحَسن فـََرأَيْت  قـَْيل َأْن يـُْقَيض ِبَعاٍ  َيْستَـْقِيلَها ( َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالرتِّْ 
َها فـَُقْلت : يَا أَبَا َليْ  َل  مُثَّ َجَلَس يـَُيول ِإلَيـْ ُهَما أَبَاَخ رَاِحَلت  ُاْستَـْقِيل اْلِقيـْ ْن َهَذا ؟ فـََقاَل : د الرَّمْحَن أَلَْيَس َقْد هنَُِي لَ ُلَمر َرِضَي اَّللَّ َلاـْ

َل  َشْيء َيْسرُتك َفاَل بَْأس . َرَواهُ  َا هنَُِي َلْن َذِلَك يِف اْلَفَضاء ، فَِإَذا َكاَن بـَْياك َوبـَنْي اْلِقيـْ  أَبُو َداُوَد َوَغرْيه . فـََهِذِه َأَحاِديث بـََل  ِإَّنَّ
َيان ، َوَحِديث َأيب   أَيووب َوَسْلَمان َوَأيب ُهَريـَْر ة َوَغرْيهْ  َوَرَدْت بِالاـَّْهِي فـَُيْحَمل َلَل  الصَّْحَراء لُِيْجَمع َحِحيَح  ُاَصّرَِح  بِاجلََْواِز يف اْليُـاـْ

اجلَْْمع بـَْياَها  بـَْعضَها ، بَْل جيَِب بـَنْي اأْلََحاِديث ، َواَل ِخاَلف بـَنْي اْلُعَلَماء أَبَُّ  ِإَذا أَْاَكَن اجلَْْمع بـَنْي اأْلََحاِديث اَل ُيَصار ِإىَل تـَْرك
 .َواْلَعَمل ِِبَِميِعَها ، َوَقْد أَْاَكَن اجلَْْمع َلَل  َاا ذََكْربَاُه فـََوَجَب اْلَمِصري ِإلَْيِ  

َيان يف  ...مث قال : َيان ِاْن َحْيُث اْلَمْعىَن بِأَبَُّ  يـَْلَحقُ  اْلَمَشقَّ  يف اْليُـاـْ َل  ِِبِاَلِف الصَّْحرَاء َوفـَرَُّقوا بـَنْي الصَّْحرَاء َواْليُـاـْ             .َتْكِليف  تـَْرك اْلِقيـْ
 ) شرح اسل  ( .

 هذا احلديث يدل لل  أن ابن لمر كان يرى املاع ان االستقيال يف الفضاء إال بساتر ] قال  ابن حجر [ . -2
 ذهب بعض الفقهاء ان احلاابل  إىل أب  يكره استقيال الارييـــن . -3

 لك ] هن  أن ييول الرجل وفرجــ  باٍد إىل الشمس أو القمر [ .حلديث ورد يف ذ
 وملا فيهما ان بور هللا .
 والصحيح أب  ال يكره :

 لعد  الدليل .
 واحلديث الوارد ال يصح ..

 : هو حديث باطل ال أحـــــل ل  .  قال ابن حجر 
 : هذا حديث باطل . وقال النووي يف اجملموع
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 لن استقيال الشمس والقمر حال قضاء احلاج  قال :لن الاهي  وقال ابن القيم
مل ياقل لا  ذلك يف كلم  واحد ة ال بإساــاد ححيح وال ضعيــف وال ارسل وال اتصـــل وليس ْلذه املسأل  أحــل يف  فإن الايب 

 الشرع                                   ] افتاح دار السعاد ة [ .
 السعدي :وقال الشيخ 

لصحيح أب  ال يكره استقيال الارييــن وقت قضاء احلاجــ  والتعليل الذي ذكروه وهو ملا فيهما ان بور هللا تعاىل ااقوض بسائر وا
[ حريح يف لد  الكراهــ  ، ألب  هناه  لن أتيت  الغائط فال تستقيلوا ...] إذا الكواكب ولل  غري اعترب ة ، وقول الايب  

بارها ومل ياهه  لن استقيال غريها ان اجلهات ، وألن قول  ] شرقوا أو غربوا [ لا  يف كل وقت ، وإذا شرَّق استقيال القيل  واستد
 وقت طلولها استقيلهما وإذا غرَّب لاد ايالهنما استقيلهما فدل ذلك لل  أب  ال بأس بذلك .

 اُب الريْخَصِة يف َذِلكَ ب
ُتُه قـَْبَل َأْن يـُْقَبَض ِبَعاٍم َيْستَـْقِبُلهَ  نـََهى َنِبي هللِا  )َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا ، قَاَل  -8 َلَة بِبَـْوٍل ، فـََرأَيـْ  ا ( .َأْن َنْستَـْقِبَل اْلِقبـْ

---------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث أخرج  الرتاذي ، وابن ااج  .
ديث ، لكا  حرح بالتحديث يف روايــ  ابن واحلديث حسن حلال ابن إسحاق فهو حسن احلديث ، وهو ادلس وقد لاعن يف احل

 حيان ولذلك حسا  الاووي .
 استدل هبذا احلديث ان قال ِبواز استقيال القيل  واستدبارها حال قضاء احلاجـــ  . -1

يًعا ، َوُهَو َاْذهَ . : .. قال النووي َيان َوالصَّْحرَاء عمَِ ب ُلْرَو ة ْبن الزوبـَرْي َورَبِيَع  َشْيخ َااِلك َواْلَمْذَهب الثَّاِلث : َجَواز َذِلَك يف اْليُـاـْ
ُهْ  ، َوَداُوُد الظَّاِهرِيّ   . َرِضَي اَّللَّ َلاـْ

 واستدل ب  ان قال جيوز ذلك يف اليايان دون الصحراء ، وهو قول عمهور العلماء .-2
  ذلك ان الضيق واحلرج .قال ابن ليد الرب : دل احلديث لل  أن الاهي إَّنا أريد ب  الصحاري ال الييوت ، ملا يف

َيان : ... قال النووي  . َواْحَتجَّ َاْن َحرََّ  ااِلْسِتْقَيال َوااِلْسِتْدبَار يِف الصَّْحرَاء َوأَبَاَحُهَما يف اْليُـاـْ
ُهَما اْلَمْذُكور يف اْلِكَتاب ، َوحِبَِديِث َلاِئَش  الَِّذي ذَكَ    ْربَاُه .حِبَِديِث اِْبن ُلَمر َرِضَي اَّللَّ َلاـْ
َل  بِيَـْوٍل فـََرأَيْت  قـَْيل َأْن يـُْقَيض ِبَعاٍ  َيْستَـْقِيلَها ( َرَواُه أَبُو َداُوَد  َويف َحِديث َجاِبر قَاَل : ) بـََه  َرُسول اَّللَّ   َأْن َبْستَـْقِيل اْلِقيـْ

ِْاِذّي َوَغرْيمهَا َوِإْسَااده َحَسن   .َوالرتِّ
َل )ر قَاَل َوحِبَِديِث َاْرَوان اأْلَْحغَ   ُهَما أَبَاَخ رَاِحَلت  ُاْستَـْقِيل اْلِقيـْ  . َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَغرْيه  (... رَأَْيت اِْبن ُلَمر َرِضَي اَّللَّ َلاـْ

َيانفـََهِذِه َأَحاِديث َحِحيَح  ُاَصّرِحَ  َغرْيهْ  َوَرَدْت بِالاـَّْهِي فـَُيْحَمل َلَل  ، َوَحِديث َأيب أَيووب َوَسْلَمان َوَأيب ُهَريـَْر ة وَ   بِاجلََْواِز يف اْليُـاـْ
شرح ). ا، َواَل ِخاَلف بـَنْي اْلُعَلَماء أَبَُّ  ِإَذا أَْاَكَن اجلَْْمع بـَنْي اأْلََحاِديث اَل ُيَصار ِإىَل تـَْرك بـَْعضهَ اء لُِيْجَمع بـَنْي اأْلََحاِديثالصَّْحرَ 
 ( اسل 

  ان فرق بني اليايان والصحراء ، غري أن جابرًا توه  أن الاهي كان لل  العمو  فحصل ويف هذا بيان ان ححت قال اْلطايب :
 األار يف ذلك إىل الاسخ .
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 بَاُب َكْيَف التََّكشيُف ِعْنَد احْلَاَجةِ 
 ( . يـَْرَفُع ثـَْوبَُه َحَّتَّ َيْدنـَُو ِمَن اأَلْرضِ َكاَن ِإَذا َأرَاَد َحاَجًة اَل  َأنَّ النَِّبَّ  )َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن رَُجٍل ، َعِن اْبِن ُعَمَر  -9

قَاَل أَبُوِعيَسى الرَّْمِليي :  -َوُهَو َضِعيٌف  -قَاَل أَبُو َداُوَد : َرَواُه َعْبُد السَّاَلِم ْبُن َحْرٍب ، َعِن اأَلْعَمِش ، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك 
ثـََنا َأمْحَُد ْبُن اْلَولِيِد ، َحدَّثـَنَ   . ا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن ، َأْخبَـَرنَا َعْبُد السَّاَلِم ِبهِ َحدَّ

---------- 
 ختريج احلديث .

 هذا احلديث ضعيف ألن في  هذا الرجل امليه  .
 ورواه الرتاذي ان طريق :قتيي  بن سعيد لن ليدالسال  بن حرب لن األلمش لن أبس ب  .

أبس ] بع  األلمش رأى أبس بن االك يصلي لكن مل يسمع اا  .  وهذا أيضًا ال يصح ااقطع ، ألن األلمش مل يسمع ان
 قال : رأيت  يصلي [ .

 فاحلديث ضعيف وللي  األكثر .
قال املااوي : قال العراقي : هذا احلديث ضعيف ان عميع طرق  ، وكذلك الاووي ، وليداحلق اإلشييلي قال : األكثر لل  أن 

 ف .هذا احلديث اقطوع وأب  في  رجاًل ال يعر 
 وضعف  الرتاذي ولل  باألرسال .

:  ويف الياب لن جابر لاد الطرباين يف األوسط كما يف جممــع الزوائد وقال اْليثمي : في  احُلَسنْي بن ليْيد هللا الِعْجلي ، قيل في  
 كان يضع احلديث .

 ط أو اليول .أي : قضاء احلاج  ، واملعىن : أراد القعود للغائ( َكاَن ِإَذا َأرَاَد َحاَجًة ) 
 أي : حىت يقرب ااها ، محافظ  لل  السرت ، واحرتازاً ان كشف العور ة .(  اَل يـَْرَفُع ثـَْوبَُه َحَّتَّ َيْدنـَُو ِمَن اأَلْرضِ ) 
 احلديث دليل لل  أدب ان لداب قضاء احلاج  ، وهو لد  رفع الثوب لاد قضاء احلاج  حىت يقرب ان األرض . -1

 الصحراء واليايان . : يستوي في  قال الطيِب
 َوأِلَنَّ َذِلَك َأْستَـُر َلُ  فـََيُكوُن أَْوىَل . -وذكر حديث الياب  –اأْلَْرِض  َوُيْسَتَحبو َأْن اَل يـَْرَفَع ثـَْوبَُ  َحىتَّ يَْدبـَُو ِانْ  قال ابن قدامة :

َوأِلَنَّ َذِلَك   -مث ذكر حديث الياب-إىل ذلك ُدبـُّوِِه َاْن اأْلَْرِض ِباَل َحاَجٍ  َوُيْكرَُه َرْفُع ثـَْوبِِ  إْن بَاَل قَاِلًدا قـَْيَل ( كشاف القناعوجاء يف )
 ُب إْن َكاَن مَثَّ َاْن يـَْاظُرُُه .: َوَلَعلَُّ  جيَِ ( قَاَل يف اْلُمْيدِعِ ُ  َلَلْيِ  قـَْيَل ابِْتَصاِب ِ فَِإَذا قَاَ  َأْسيَـلَ ُع ثـَْوبَُ  َشْيًئا َفَشْيًئا )، َواْلُمرَاُد أَبَُّ  يـَْرفَ َأْستَـُر َل ُ 

 : وهذا األدب استحب اتفاقاً ، ومحل  اامل خَيف تاجس ثوب  ، وإال رفع قْدر  حاجت  . وقال املناوي
 _ هذا احلديث وإن كان ضعيفاً لكن دلت بصوص أخرى لل  اا في  :2

احفظ  ا اا بأيت ااها واا بذر ؟ قال : )هللا ؟ لوراتاجاء لاد أيب داود وأمحد وليد الرزاق أن اعاوي  بن حيد ة قال يا رسول 
 ال ان زوجتك أو اا الكت َيياك ( .لورتك إ

 رواه أبوداود . ، فإذا اغتسل أحدك  فليسترت ( إن هللا حيي ستري حيب احلياء والسرتوحلديث يعل  بن أاي  ارفولاً ) 
 .ىتَّ ال يراها أحدٌ احلثو لل  التحروِز للَخالء، وِلَكشِف العور ِة؛ ح يف  -3
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 بَاُب َكَراِهَيِة اْلَكاَلِم ِعْنَد احْلَاَجةِ 
ْعُت َرُسوَل هللِا  عن أيب سعيد -10 اَل ََيُْرُج الرَُّجاَلِن َيْضرِبَاِن اْلَغاِئَط َكاِشَفنْيِ َعْن َعْوَرِِتَِما يـََتَحدَّثَاِن ،  ل )يـَُقو  قَاَل : َسَِ

 ( . ُقُت َعَلى َذِلكَ فَِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يَْ 
 . قَاَل أَبُو َداُوَد : َهَذا ََلْ ُيْسِنْدُه ِإالَّ ِعْكرَِمُة ْبُن َعمَّارٍ 

---------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث ضعيف لعلتيــن  :
فقال  : أب  ان رواي  لكرا  بن أيب لمار لن حييي بن أيب كثري وقد طعن العلماء يف رواي  لكرا  لن حييي خاحــ األوىل 
 : يف حديث  لن حييي بن أيب كثري اضطراب ، واثل  قال احلافظ ابن حجر كما سيق .أبوداود

 وان اضطرابــ  :
 أب  ار ة رواه لن حييي لن هالل ، وار ة أخرى لن حييي لن أيب سلم  لن أيب هرير ة .

 ــاده لني .ولذلك ملا ذكره املاذري يف الرتغيب ان رواي  أيب هرير ة لاد الطرباين قال : إسا
 أن هالل بن لياض جمهول .الثانية : 

 كما قال الذهيب : ال يعرف ، وقال احلافظ يف التقريب : جمهــول .
 وقد ححح الشوكاين هذا احلديث بأن هالاًل ذكره ابن حيان يف الثقات ولذلك قال : ال وج  لتضعيف  .

 لكن ابن حيان اعروف يف تساهل  يف توثيق اجملاهيل .
 أخرج  : ابن ااج  ، وأمحد ، والييهقي . واحلديث

 ذكر الرجلني يف احلديث خرج ُمرج الغالب وإال فاملرأتان واملرأ ة والرجل أقيـــح ان ذلك . (ال َيرج الرجالن ) 
 يقال يضرب الغائط إذا ذهب لقضاء احلاجــ  . (يضربان الغائط ) 
 املقت اليغض .  (يقت ) 
 التواري لاد قضاء احلاج  .احلديث دليل لل  أب  يايغي -1

 وهل هو واجب أ  استحب ؟
 التواري لن ظهور العور ة واجب ، والتواري لن ظهور بدب  استحب .

 كره لقاضي احلاج  أن يتكل  أثااء قضاء احلاج .، فأثااء قضاء احلاج   احلديث دليل لل  الاهي لن الكال -2
 وبالكراه  قال عماهري العلماء .

   الكال  لل  قضاء احلاج  اتفق للي ، ويستوي يف الكراه  عميع أبواع الكال  ويستثىن اواضع الضرور ة.: كراهقال النووي
ُكّل  َاْوِضع   ... وََكَذِلَك ُيْكَره اْلَكاَل  َلَل  َقَضاء احْلَاَج  بَِأيِّ بـَْوع َكاَن ِاْن أَبـَْواع اْلَكاَل ، َوُيْسَتثْـىَن ِاْن َهَذا وقال يف شرح مسلم:

ْبَسابًا أَْو حَنْو َذِلَك، فَِإنَّ اْلَكاَل  يِف ُرور ة، َكَما ِإَذا رََأى َضرِيرًا َيَكاد َأْن يـََقع يف بِْئر، أَْو رََأى َحيَّ  أَْو َلْقَربًا أَْو َغرْي َذِلَك يـَْقِصد إِ الضَّ 
اُه ِاْن اْلَكرَاَه  يف َحال ااِلْخِتَيار ُهَو َاْذَهيَاا َوَاْذَهب اأْلَْكَثرِيَن، َهِذِه اْلَمَواِضع لَْيَس مبَْكُروٍه َبْل ُهَو َواِجب، َوَهَذا الَِّذي ذََكْربَ 

ُهَما قَااَل: اَل ، َوُحِكَي َلْن ِإبـْرَاِهي  الاََّخِعيِّ َواْبن ِسريِيَن أَبَـّ َوَحَكاُه اِْبن اْلُمْاِذر َلْن اِْبن َليَّاس، َوَلطَاء، َوَسِعيد اجلَُْهِّنّ، َوِلْكرَِا  
 بَْأس ِبِ . َوَاَّللَّ أَْلَل . )شرح اسل (.

ن وظاهر ذلك التحرمي، ولكن محل  اجلمهور لل  الكراه ، ولعل الصارف ل  لن التحرمي اا تقد  ل : ... قال عبد هللا الفوزان
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 ، والقول بالتحرمي هو اختيار الشوكاينان أن الاهي إذا ورد يف حديث اتكل  في  فإب  حيمل لل  الكراه ،  ابن افلح رمح  هللا
 ألن ظاهر احلديث أن ذلك ان الكيائر.

   . ) ااح  العال  ( .ذكر التحرمي اع أن دليله  يقتضي وقد ذكر ابن افلح أهن  حرحوا بالكراه ، وأب  مل جيد أحداً ااه 
 تنبيه :

ذلك، وإَّنا يكره وقت قضاء احلاج ، واألوىل  سئل الشيخ السعدي: هل يكره الكال  وقت االستاجاء، فأجاب: ال يكره 
 لإلبسان ترك الكال  الذي ال حيتاج إلي  وقت ابكشاف لورت  يف كل اوضع. )الفتاوى السعدي (.

 _ إثيات  املقت ان هللا3
 بَاُب أَيـَُردي السَّاَلَم َوُهَو يـَُبولُ 

ُفٍذ  -11 َوُهَو يـَُبوُل َفَسلََّم َعَلْيِه ، فـََلْم يـَُردَّ َعَلْيِه َحَّتَّ تـََوضََّأ ، ُثَّ اْعَتَذَر ِإلَْيِه فـََقاَل   أَنَُّه أََتى النَِّبَّ ) َعِن اْلُمَهاِجِر ْبِن قـُنـْ
 ( . ِإين ِ َكرِْهُت َأْن َأذُْكَر اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ ِإالَّ َعَلى ُطْهٍر َأْو قَاَل : َعَلى َطَهارَةٍ 

---------- 
 ختريج احلديث :

 اه الاسائي ، وأمحد ، وابن خزَي  ، وابن حيان .احلديث رو 
 واحلديث ححيح، ححح  احلاك  والذهيب والاووي يف "اجملموع"  ويف "خالح  األحكا " وغريه .

 احلديث دليل لل  كراه  الكال  أثااء قضاء احلاج  كما تقد  . -1
 ( . َوُهَو يـَُيوُل ، َفَسلََّ  َلَلْيِ  فـََلْ  يـَُردَّ َلَلْي ِ  َل  الاَّيبِّ َارَّ َرُجٌل لَ  )َلِن اْبِن ُلَمَر ، قَاَل وقد جاء يف ححيح اسل  : 

   .َواَل ُيَسلُِّ  َواَل يـَُردو َلَل  ُاَسلِّ ، إَذا ملَْ يـَُردَّ السَّاَلَ  اْلَواِجَب ، َفَما لَْيَس ِبَواِجٍب أَْوىَل  قال ابن قدامة :
: َوُيْكَره َأْن ُيَسلِّ  َلَل  . قَاَل َأْحَحابَااق َلَلْي ِ ، َوَهَذا ُاتـَّفَ احْلَال اَل َيْسَتِحّق َجَوابًاُمْسِل  يف َهَذا ِفيِ  َأنَّ الْ  ...وقال النووي : 
لِْلَقاِلِد َلَل  َقَضاء احْلَاَج  َأْن يَْذُكر اَّللَّ  : َوُيْكرَه. قَاُلوالَُ  َرّد السَّاَل  ، فَِإْن َسلََّ  َلَلْيِ  ُكرِهَ اِء َحاَج  اْليَـْول َواْلَغاِئطاْلُمْشَتِغل ِبَقضَ 

، َواَل ُيَشمِّت اْلَعاِطس ، َواَل حَيَْمد اَّللَّ تـََعاىَل ِإَذا َلَطَس ، ، َواَل يـَُرّد السَّاَل يِّح ، َواَل يـَُهلِّلَفاَل ُيسَ تـََعاىَل ِبَشْيٍء ِاْن اأْلَذَْكار . قَالُوا : 
 َهِذِه اأْلَْحَوال يـَُقول اْلُمَؤذِّن . قَالُوا : وََكَذِلَك اَل يَْأيت ِبَشْيٍء ِاْن َهِذِه اأْلَذَْكار يف َحال اجلَِْماع ، َوِإَذا َلَطَس يف  َواَل يـَُقول ِاْثل َاا

ْكر يِف َحال اْليَـْول َواجلَِْماع ُهَو َكرَاَه  تـَْازِي  اَل َُتْرمي ، حَيَْمد اَّللَّ تـََعاىَل يِف بـَْفس  َواَل حُيَّرِك بِِ  ِلَساب  َوَهَذا الَِّذي ذََكْربَاُه ِاْن َكرَاَه  الذِّ 
َوُيْسَتثْـىَن ِاْن َهَذا ُكّل  َاْوِضع  َفاَل ِإمْث َلَل  فَاِلل  ، وََكَذِلَك يُْكَره اْلَكاَل  َلَل  َقَضاء احْلَاَج  بَِأيِّ بـَْوع َكاَن ِاْن أَبـَْواع اْلَكاَل  ،

ْو حَنْو َذِلَك ، فَِإنَّ اْلَكاَل  ا ِإَذا رََأى َضرِيرًا َيَكاد َأْن يـََقع يف بِْئر ، أَْو رََأى َحيَّ  أَْو َلْقَربًا أَْو َغرْي َذِلَك يـَْقِصد إِْبَسابًا أَ الضَُّرور ة ، َكمَ 
ْلَكرَاَه  يف َحال ااِلْخِتَيار ُهَو َاْذَهيَاا َوَاْذَهب اأْلَْكَثرِيَن ، يف َهِذِه اْلَمَواِضع لَْيَس مبَْكُروٍه َبْل ُهَو َواِجب ، َوَهَذا الَِّذي ذََكْربَاُه ِاْن ا

ُهْ  ، َوُحكِ  َي َلْن ِإبـْرَاِهي  الاََّخِعيِّ َواْبن ِسريِيَن َوَحَكاُه اِْبن اْلُمْاِذر َلْن اِْبن َليَّاس ، َوَلطَاء ، َوَسِعيد اجلَُْهِّنّ ، َوِلْكرَِا  َرِضَي اَّللَّ َلاـْ
 ) شرح اسل  ( .     َما قَااَل : اَل بَْأس ِبِ  . َوَاَّللَّ أَْلَل  .أَبَـّهُ 

َواْلَماِلِكيَِّ  َوالشَّاِفِعيَِّ  َواحْلََاابَِلِ  ِإىَل َكرَاَهِ  اْلَكالَِ  أَثـَْااَء َقَضاِء  َذَهَب عُمُْهوُر اْلُفَقَهاِء ِاَن احْلََاِفيَّ ِ (  املوسوعة الفقهيةوجاء يف ) 
َرَها تَـ  احْلَاَج ِ  رَُه ِاَن اْلُمْحتَـَرَااِت َفالَ  َويِف اخلَْاَلِء َواَل يـََتَكلَُّ  ِإالَّ ِلَضُرور ٍَة بَِأْن رََأى َضرِيرًا يـََقُع يِف بِْئٍر ، أَْو َحيًَّ  أَْو َغيـْ ْقِصُد ِإْبَسابًا أَْو َغيـْ

 َكرَاَهَ  يف اْلَكاَلِ  يِف َهِذِه اْلَمَواِضِع .
 .    ) املوسول  ( .نَّ اَّللََّ تـََعاىَل ذِْكرُُه مَحُْموٌد َلَل  ُكل َحاٍل بَْأَس ِبذِْكِر اَّللَِّ ، ألِ  يَن َوالاََّخِعيو : الَ َوقَال اْبُن ِسريِ 

ذكر هللا تعاىل ان دلاء واستغفار وحنو ذلك ال تشرتط ل  الطهار ة، بل إذا حدر ان الشخص احملدث كتب ل  ثواب ذلك إن -2
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 .شاء هللا تعاىل
   ( .يذكر هللا لل  كل أحياب كان الايب ت )  رضي هللا لاها قال لائش  لنححيح اسل  ففي 

، وهذا جائز  هذا احلديث أحل يف جواز ذكر هللا تعاىل بالتسييح والتهليل والتكيري والتحميد وشيهها ان األذكار:  قال النووي
 ) شرح اسل  ( .   .بإعماع املسلمني، وإَّنا اختلف العلماء يف جواز قراء ة القرلن للجاب واحلائض

: واحلديث اقرر لألحل، وهو ذكر هللا لل  كل حال ان األحوال، وهو ظاهر يف لمو  الذكر، فتدخل تالو ة وقال الصنعاين
يقرئاا القرلن اا مل يكن جاياً( وأحاديث ُأخر يف  )كان رسول هللا إال أب  خصص  حديث للي  -ولو كان جايًا  -القرلن 

 .اعااه، وكذلك هو ُمصص حبال  الغائط واليول واجلماع
 يستثىن : -2
 .حال قضاء احلاج  -أ

 ( . ييول، فسل  للي  فل  يرد للي  السال  )أن رجاًل ارَّ ورسول هللا السابق )  ابن لمرحلديث 
 وحلديث الياب .

 .ل اجلماعحا-ب
 ( . وهذه اختلف العلماء فيها )وستأيت املسأل  إن شاء هللا،  إذا كان جاياً  -ج

 بَاُب اْْلَاَتَِ َيُكوُن ِفيِه ِذْكُر هللِا تـََعاىَل يُْدَخُل ِبِه اْْلَالَءُ 
 ( . َخاََتَهُ  ِإَذا َدَخَل اْْلَاَلَء َوَضعَ  َكاَن النَِّبي   )َعْن أََنٍس ، قَاَل  -12

َا يـُْعَرُف ، َلِن اْبِن ُجَرْيٍج ، َلْن زِيَاِد ْبِن َسْعٍد ، َلِن الزو  اَتَََّذ  ْهرِيِّ ، َلْن أََبٍس ، أَنَّ الاَّيبَّ قَاَل أَبُو َداُوَد : َهَذا َحِديٌث ُاْاَكٌر َوِإَّنَّ
 . ْهُ  ِفيِ  ِاْن مَهَّاٍ  ، وملَْ يـَْروِِه ِإالَّ مَهَّا ٌ َخاََتًا ِاْن َورٍِق ، مُثَّ أَْلَقاُه َواْلوَ 

---------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث اعلول وال يصح، قال الاووي يف اخلالح : ضعف  أبو داود والاسائي والييهقي واجلمهور.
 ( أي: أراد دخول اخلالء، واخلالء باملد املكان اخلايل.ِإَذا َدَخَل َاْْلَاَلءَ ) 
يضع خاَت  وقتئٍذ حياب  الس  هللا تعاىل لن محل القاذورات، وقد ورد لن أبس قال: كان  ( أي: ألقاه، وكان َضَع َخاََتَهُ وَ )

 ثالث  أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، وهللا سطر. بقش خامت الايب 
 دخول اخلالء بشيء في  ذكر هللا لل  أقوال: اختلف العلماء يف حك  -1

 ب  اكروه.: أالقول األول
 وهذا اذهب الشافعي  واملشهور ان اذهب احلاابل .

 حلديث الياب. -أ
إَّنا بزل  ألجل بقش  )محمد رسول هللا( مما يدل لل  أن اخلامت ال يُدخل ب  اخلالء إذا كان للي  ذكر  وج  الدالل : أن الايب 

 ااعاً الاتهاب .
 وقد تقد  أن احلديث ضعيف.

 س قال )كان ابن لياس إذا دخل اخلالء باولّن خاَت ( رواه ابن أيب شيي ، وساده ضعيف.لن لكرا  اوىل ابن ليا -ب
 لد  الكراه . : القول الثاين
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 وهو قول كثري ان السلف، وهو اذهب احلافي .
 ألب  مل يرد دليل ححيح يدل لل  الكراه . -أ

 أن يف بزع اخلامت لاد دخول اخلالء ان املفاسد اا ال خيف . -ب
 أن إزال  ذلك أفضل. الثالث:القول 

 قال ب  بعض احلاابل .
َكاَن ِإَذا َدَخل اخلَْاَلَء َوَضَع  يُْكَرُه الدوُخول ِإىَل اخلَْاَلِء ِبَشْيٍء ِفيِ  ذِْكُر اَّللَِّ تـََعاىَل ِلَما َوَرَد أَنَّ الاَّيبَّ ( املوسوعة الفقهية  جاء يف )
 .َخاََتَُ  

ريَازِيو :     َكاَن َلَلْيِ  مُحَمٌَّد َرُسول اَّللَِّ .َوقَال الشِّ
َد ، َواْختَـَلُفوا يف بـَْعِض تـَْفِصياَلٍت بُورُِدَها َوَهَذا احلُْْكُ  ُاتـََّفٌق َلَلْيِ  بـَنْيَ اْلَمَذاِهِب اأْلْربـََعِ  ِاْن َحْيُث اجلُْْمَلُ  ِإالَّ قـَْواًل يِف َاْذَهِب َأمحَْ  

 ِفيَما يَِلي :
َحِف َاْكُروٌه اَل َحرَاٌ  ، َوقَال جلُْْمُهوُر بـَنْيَ اْلُمْصَحِف َوَغرْيِِه يف أَنَّ احلُْْكَ  اْلَكرَاَهُ  َبل َبصَّ الشَّاِفِعيَُّ  َلَل  َأنَّ مَحْل اْلُمصْ ملَْ يـَُفّرِِق ا

ُخول ِبِ  َحرَاٌ  يف َغرْيِ َحال الضَُّرور َِة ِِبِاَلِف َغرْيِِه ممَّا ِفيِ  قـُْرلٌن أَْو اْلَماِلِكيَُّ  َواحْلََاابَِلُ  يِف اْلُمْصَحِف َخاحًَّ  : ِإنَّ تـَْاِحَيَتُ  َواِجَيٌ  َوالدو 
 .ذِْكٌر 

 .َهَذا َلاِقٌل ْطًعا َواَل يـَتَـَوقَُّف يف قَال اْليُـُهويتو ِاَن احْلََاابَِلِ  : حَيُْرُ  الدوُخول مبُْصَحٍف ِإالَّ حِلَاَجٍ  َوقَال : الَ َشكَّ يِف َُتْرَيِِ  قَ 
 َيُكوَن َاا ِفيِ  ذِْكُر اَّللَِّ َخاََتًا أَْو ِدْرمَهًا أَْو ِديَاارًا أَْو َغيـْرَُه وملَْ يـَُفّرِِق احْلََاِفيَُّ  َواْلَماِلِكيَُّ  يف ُاْعَتَمِدِهْ  َوالشَّاِفِعيَُّ  َواحْلََاابَِلُ  يِف قـَْوٍل بـَنْيَ أَنْ 

ريَازِيو ِاَن الشَّاِفِعيَِّ  َحِديَث أََبٍس : َأنَّ الاَّيبَّ فـََرأَُوا اْلَكرَاَهَ  يف  َكاَن ِإَذا َدَخل اخلَْاَلَء َوَضَع َخاََتَُ  َوقَال :  َذِلَك ، َوَقْد ذََكَر الشِّ
َا َوَضَعُ  أِلبَُّ  َكاَن َلَلْيِ  " مُحَمٌَّد َرُسول اَّللَّ    .َوِإَّنَّ

ُهْ  : اْبُن اْلُمَسيَِّب َواَوَخاَلَف يف َذِلَك بـَْعُض التَّا حلََْسُن َواْبُن ِسريِيَن ِبِعنَي فـََرأَْوا َأْن الَ َكرَاَهَ  يف َذِلَك ، بـََقَلُ  اْبُن اْلُمْاِذِر َلْن عَمَاَلٍ  ِااـْ
 قول . ) املوسول  (  ُن اْلَقاِسِ  ِاْن أَتْـَياِلِ  ، َواحْلََاابَِلُ  يف ِفيَما َحَكاُه الاـََّوِويو يف َشْأِن اخْلَامتَِ َكَما َخاَلَف ِفيِ  أَْيًضا َااِلٌك يِف رَِوايٍَ  َوابْ 

 اخلامت إذا كان للي  ذكر هللا فهل يكره استصحاب  يف اخلالء لغري لذر أ  ال؟ : ... قال ابن رجبو 
 ذكر طائف  ان األححاب في  روايتني لن أمحد.

 . يكره : إحدامها
لليها أمحد يف رواي  إسحاق بن هابئ يف الدره  إذا كان في  اس  هللا أو اكتوبًا  تأخرين، وبصوهي املشهور ة لاد األححاب امل

 . وهذا يقتضي كراه  كل اا في  اس  هللا ان خامت وغريه،  اخلالء -لز وجل-للي  "قل هو هللا أحد" فيكره أن يدخل اس  هللا 
 مد بن ليد الرمحن بن يزيد، والشعيب، وأيب حايف .وهو قول طائف  ان السَّلف كمجاهد، والقاس  بن محمد، ومح

 مث ذكر حديث الياب .
 . ول  لل  قد ذكرها حذاق احلفاظ كأيب داود والاسائي والدارقطّنمث قال : 

َا بزل  ألّن بقش  كان محمد رسول هللا كما تقد    .ووج  احلج  أبَّ  ِإَّنَّ
 .ال يكره :  ةوالرواية الثاني

باب اخلامت في  ذكر هللا لز وجل أو : بن أيب اوس  والسااري وحاحب املغّن، وبـَوَّب اخلالل يف جااع   وهي اختيار أيب للي 
 . الدره  يدخل اخلالء وهو اع 

 .وهذا قول كثري ان السَّلف: كاحلسن، وابن سريين، وابن املسيب، ولطاء ولكرا  والاخعي 
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 ر .وهو اذهب االك، وإسحاق وابن املاذ
د  الكراه ، وحيابت  ُتصل بإطياق يده للي ، وهو يف باطن الكف، فال ييق  اع ذلك محذور، واىت كان يف وألن األحل ل 

 ) أحكا  اخلوامت ( .               يساره أداره ِإىَل َييا  ألجل االستاجاء.
 1تنبيه : 

 اا حك  الدخول إىل احلما  بأوراق فيها اس  هللا إذا كابت استور ة؟
 ا  بأوراق فيها اس  هللا اا داات يف اجليب ليست ظاهر ة ، بل هي ُمفي  واستور ة. )الشيخ ابن لثيمني(.جيوز دخول احلم

 2تنبيه : 
 اا احلك  لو خاف لل  اا اع  أن يسرق أو يضيع؟

 يف هذه احلال  جيوز أن يدخل ب  اخلالء )هذا لل  القول بالكراه (.
 حك  الدخول باملصحف للخالء؟-2

 . حير  : قيل
 هو اذهب احلاابل .و  

 . أاا دخول اخلالء مبصحف ان غري حاج  فال شك يف ُترَي  قطعاً، وال يتوقف يف هذا لاقل : للمرداوي ففي اإلبصاف
 . ِاَن احْلََاابَِلِ  : حَيُْرُ  الدوُخول مبُْصَحٍف ِإالَّ حِلَاَج ٍ  قَال اْلبُـُهوِتي و 

 . يكره : وقيل
 وهو اذهب احلافي . 

 ألول.والصحيح ا
الدخول باملصحف إىل املرحاض واألااكن القذر ة حرح العلماء بأب  حرا ، ألن ذلك ياايف احرتا  كال   قال الشيخ ابن عثيمني:

 هللا سيحاب  وتعاىل، إال إذا خاف أن يسرق لو وضع  خارج املرحاض، أو خاف أن ياساه فال حرج أن يدخل ب  لضرور ة حفظ .
، ألن األشرط  ليس فيها كتاب ، غاي  اا هاالك أن ذبذبات اعيا  اوجود ة يف الشريط إذا ارت أاا األشرط  فليست كاملصاحف

 باجلهاز املعني ظهر الصوت، فلذلك يدخل هبا وال إشكال يف ذلك. ... )لقاءات الياب املفتوح(.
 بأس. كات َتش  للي  أن يسرق فالوقال الشيخ ابن باز رمح  هللا: أاا دخول احلما  باملصحف فال جيوز إال لاد الضرور ة، إذا  

َراِء ِمَن اْلبَـْولِ   بَاُب ااِلْسِتبـْ
َفَخَرَج َوَمَعُه َدرَقٌَة ُثَّ اْسَتتَـَر ِِبَا ،  َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحَسَنَة ، قَاَل ) اْنَطَلْقُت أَنَا َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ، ِإىَل النَِّبِ   -13

يِِن ِإْسَرائِيَل ، َكانُوا ا : اْنُظُروا ِإلَْيِه يـَُبوُل َكَما تـَُبوُل اْلَمْرَأُة ، َفَسِمَع َذِلَك ، فـََقاَل : َأَلَْ تـَْعَلُموا َما لَِقَي َصاِحُب بَ ُثَّ بَاَل ، فـَُقْلنَ 
ُهْم ، فـَنَـَهاُهْم فـَُعذِ َب يف قـَبِْ   ِه ( .ِإَذا َأَصابـَُهُم اْلبَـْوُل َقَطُعوا َما َأَصابَُه اْلبَـْوُل ِمنـْ

ْم ، َوقَاَل َعاِصٌم : َعْن َأيب قَاَل أَبُو َداُوَد : قَاَل َمْنُصوٌر : َعْن َأيب َواِئٍل ، َعْن َأيب ُموَسى ، يف َهَذا احْلَِديِث قَاَل : ِجْلِد َأَحِدهِ 
 .قَاَل : َجَسِد َأَحِدِهمْ  َواِئٍل ، َعْن َأيب ُموَسى َعِن النَِّبِ  

--------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث أخرج  الاسائي ، وابن ااج  ، وأمحد ، وابن أيب شيي  ، وابن حيان .
 وهو حديث ححيح 
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 هو أخو شرحييل ابن حسا  وهي أُاهما، واس  أبيهما: أبو ليد هللا بن املطاع . َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َحَسَنَة () 
ولفظ الييهقي قال ) كات أبا ولمرو بن العاص َفَخَرَج َوَمَعُه َدرَقٌَة (  َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاِص ، ِإىَل النَِّبِ  ) قَاَل : اْنَطَلْقُت أَنَا 

 ويف يده كهيئ  الدرق  ( . جالسني فخرج للياا رسول هللا 
عىن اثل ايتدأ، والدرق  بدال : قول  ) كهيئ  الدرق  ( أي : شيء اثل هيئ  الدرق  أي كصفتها فالكاف مبقال العالمة السندي

 وراء اهملتني افتوحتني: التـوْرُس إذا كان ان جلود ليس في  خشب وال َلَصب. 
 ويف رواي  الاسائي ) فوضعها مث جلس خلفها فيال إليها ( أي : خلف الدرق  . ) ُثَّ اْسَتتَـَر ِِبَا (

قيل : لعل القائل كان ااافقا، واألوىل أب  ليس ااافًقا ألن جمموع الروايات ييني َمْرَأُة (  ) فـَُقْلَنا : اْنُظُروا ِإلَْيِه يـَُبوُل َكَما تـَُبوُل الْ 
ا ذلك، ففي رواي  أيب داود "فقلاا"، ويف رواي  الييهقي "فتكلماا فيما بيااا، فقلاا ييول كما تيول املرأ ة" فتيني أب  ان الصحاب ، وإَّن

ي  لادهت  يف اجلاهلي  يف بول الرجال قيااا وكابوا قرييب العهد هبا، ومل يقولوا استهزاء وال قالوا ذلك تعجيا ملا رأوه ُمالفا ملا لل
 ُسْخريّ  .

 َقاَل ِإبَـُّهْ  َكرُِهوا َذِلكَ جاء يف شرح سان ابن ااج  للسادي : قول  ) َكَما تـَُيوُل اْلَمْرأ َُة ( َأْي : يِف التََّسرتوِ َوَلَلْيِ  مَحََل الاـََّوِويو فَـ 
وََكاَن َشْأُن اْلَعَرِب اْليَـْوَل قَائًِما َوَقْد َجاَء  َوَزَلُموا َأنَّ َشَهاَاَ  الرَُّجِل اَل تـَْقَتِضي التََّستـوَر َلَل  َهَذا احْلَاِل ، َوِقيَل : يِف اجْلُُلوِس أَْو ِفيِهَما

 يف بـَْعِض الّرَِوايَاِت َاا يُِفيُد تـََعجويَـُهْ  ِاَن اْلُقُعود .
 ذلك . أي : مسع الرسول َسِمَع َذِلَك ( ) فَ 

 جميياً .) فـََقاَل (  
 أي : أاا  للمت العذاب الذي أحاب  حاحب بّن إسرائيل ، وهو رجل ااه  .) َأََلْ تـَْعَلُموا َما َلِقَي َصاِحُب َبيِِن ِإْسَرائِيَل ( 

 يابي  ليد هللا ألن إسرا مبعىن ليد، وإيل مبعىن هللا.وباو إسرائيل: أوالد يعقوب بن إسحاق، وإسرائيل هو يعقوب، واعااه بالسر 
 أي : أحاب جسده  أو ثياهب  .)  َكانُوا ِإَذا َأَصابـَُهُم اْلبَـْوُل ( 

ُهْم (  يعّن أهن  كابوا يقطعون املوضع الذي أحاب  اليول؛ ألب  اا كان جيوز ْل  أن يطهروا اوضع ) َقَطُعوا َما َأَصابَُه اْلبَـْوُل ِمنـْ
س  باملاء، وإَّنا التطهري يف دياه  بقطع املتاجس والظاهر أهن  كابوا يفعلون ذلك ولو يف جسده  ويؤيد هذا رواي  اسل  ) الاجا

 جلد أحده  ( ، فيكون هذا ان األار الشاق الذي محلوه.
 املراد باجللد اجللود اليت كابوا يليسوهنا، وإلي  ذهب القرطيب . وقيل :

 إذا أحاب ثوب أحده  ( . ويؤيده رواي  اليخاري ) 
أي : هني بّن إسرائيل حاحيه  املذكور لن القطع املذكور، وقال: إن هذا تكلف شديد فاتركوه ) فـَنَـَهاُهْم فـَُعذِ َب يف قـَْبِِه ( 

 رر يف الشرع.أححاب  ان إبكار اا هو اق "فعذب يف قربه" أي لذب  هللا بسيب هني  لن املعروف، فحذر الايب 
 احلديث دليل لل  وجوب التازه ان اليول ، وأن لد  التازه اا  ان أسياب لذاب القرب . -1

َرْيِن ، فـََقاَل : ِإبَـُّهَما يـَُعذَّبَاِن ، َوَاا يـَُعذَّبَاِن يِف َكِيرٍي ، أَاَّا َهَذا َفَكانَ  َلِن اْبِن َليَّاٍس ، قَاَل ) َارَّ َرُسوُل هللِا  اَل َيْستَـْازُِه  َلَل  قـَيـْ
َرَس َلَل  َهَذا َواِحًدا ، َوَلَل  َهَذا َواِحًدا ، ِاَن اْليَـْوِل ، َوأَاَّا َهَذا َفَكاَن ََيِْشي بِالاَِّميَمِ  ، مُثَّ َدَلا ِبَعِسيٍب َرْطٍب َفَشقَُّ  بِاثـْاَـنْيِ ، مُثَّ غَ 

ُهَما َاا ملَْ يـَْيَيَسا   ، قَاَل َهاَّاٌد : َيْسَترتُ َاَكاَن َيْستَـْازُِه ( اتفق للي  .َوقَاَل : َلَعلَُّ  خُيَفَُّف َلاـْ
 )ِاْستَـْازُِهوا ِاْن اَْليَـْوِل، فَِإنَّ َلااََّ  َلَذاِب اَْلَقرْبِ ِاْاُ ( َرَواُه اَلدَّاَرُقْطِّنُّ . قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َوَلْن َأيب ُهَريـَْر َة 

ْسَاادِ .  َولِْلَحاِك   )َأْكثـَُر َلَذاِب اَْلَقرْبِ ِاْن اَْليَـْوِل( َوُهَو َحِحيُح َاإْلِ
 استدل بعض العلماء هبذا احلديث وحديث حذيف  يف بول  قائماً بالسياط  ، أن االبتعاد خاص بالغائط ال باليول . -2
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احلاج  لن الطرق املسلوك ، ولن ألني الّاظّار ة، فقد ِلَما ُلِرف ان لادت  ان اإلبعاد لاد قضاء  : وأاا ُمالفت   قال ابن حجر
كان اشغواًل مبصاحل املسلمني، فلعل  طال للي  اجمللس حىت احتاج إىل اليول، فلو أبعد لتضرر، واسَتْدََن حذيف    قيل في : إب  

ان اجلواز، مث هو يف اليول، وهو أخّف ليسرته ان خلف ، ِان رؤي  َان لعل  َير ب ، وكان قداا  استورًا باحلائط، أو لعل  فعل  ليي
ان الغائط؛ الحتياج  إىل زياد ة تكّشف، وملا يقرتن ب  ان الرائح ، والغرض ان اإلبعاد: التسرت، وهو حيصل بإرخاء الذيل، 

 والدبـُّو ان الساتر.
التيالد يف املذهب فقد ذكر القاضي لياض  يف السياط  اليت بقرب الدور اع أن املعروف ان لادت   بول  وقال النووي : 
كان ان الشغل بأاور املسلمني والاظر يف اصاحله  باحملل املعروف فلعل  طال للي  اجمللس حىت حفزه اليول فل   أن سيي  أب  

 .َيكاــ  التيالد ولو أبعد لتضرر وارتاد السياطــ  لداثها وأقا  حذيف  بقرب  ليسرته لن الااس 
 ث دليل لل  االستتار لاد قضاء احلاج  .احلدي -3

 حِلَاَجِتِ  َهَدف أَْو َحاِئش ََنْل ( رواه اسل   وقد تقد  حديث : ليد هللا بن جعفر قال ) وََكاَن َأَحبَّ َاا ِاْسَتتَـَر ِبِ  َرُسول اَّللَّ 
ني  يـَْعِّن َحاِئط ََنْل ، أَاَّا ) اْْلََدف ( فَِيَفْتِح اْْلَاء َوالدَّال َوُهوَ  َاا ِاْرتـََفَع ِاْن اأْلَْرض ، َوأَاَّا ) َحاِئش الاَّْخل ( فَِياحْلَاِء اْلُمْهَمَل  َوالشِّ

احْلَاء أَْيًضا : َحشٌّ َوُحشٌّ ِبَفْتِح  اْلُمْعَجَم  َوَقْد َفسََّرُه يِف اْلِكَتاب حِبَاِئِط الاَّْخل ، َوُهَو اْلُيْسَتان ، َوُهَو تـَْفِسري َحِحيح ، َويـَُقال ِفي ِ 
 َوَضّمَها .

 حَنْو َذِلَك حِبَْيُث :  َويف َهَذا احلَِْديث ِاْن اْلِفْق  ِاْسِتْحَياب ااِلْسِتَتار ِلْاد َقَضاء احْلَاَج  حِبَاِئٍط أَْو َهَدف أَْو َوْهَد ة أَوْ  قال النووي
ْبَسان َلْن أَْلنُي الاَّاِظرِيَن ، َوَهِذِه ُساَّ  يع َشْخص اإْلِ  ُاَتَأكَِّد ة . َواَّللَُّ أَْلَل  .    ) شرح اسل  ( . يَِغيب عمَِ

كان ييول قائماً فال تصدقوه اا    د  يف حديث لائش  ) ان حدثك  أب  اليول قالداً كما تق أن الغالب ان فعل الايب  -4
 كان ييول إال قالداً ( رواه الرتاذي .

 وجيوز اليول قائماً إذا أان الااظر والرشاش .
 أت  سياط  قو  فيال قائماً ( . ) أب   –وقد تقد   –  حلديث حذيف

 ( لييان اجلواز، وكان أكثر أحوال  اليول لن قعود بول  قائماً  : واألظهر أب  فعل ذلك )رمحه هللا  ابن حجر قال
ولًا ) أكثر فأن لذاب القرب حق، وأن لليول خصوحي  في  فقد أخرج ابن خزَي  يف ححيح  لن أيب هرير ة رضي هللا لا  ار -5

 قال  يف الفتح . لذاب القرب ان اليول (
 حك  برت الذكر بعد اليول ؟ -5

 وبرت الذكر : هو جذب  بقو ة ليقذف بقي  اليول بشد ة.
 اختلف العلماء يف هذه املسأل  لل  أقوال:

 جيب االسترباء قيل االستجمار بالافض والسلت اخلفيف، فيارت ذكره. القول األول:
 ي  واملالكي .وب  قال احلاف

 حلديث ) تازهوا ان اليول فإن لاا  لذاب القرب اا (. -أ
 . أاا أحدمها فكان ال يستازه ان اليول ( .بقربين .. حديث ابن لياس قال )ار الايب -ب

تاجاء، أهنما حرحيان يف وجوب التازه ان اليول، وذلك يقتضي التأكد ان لد  خروج  أو بقاء شيء اا  قيل االس وجه الداللة:
 وال يكون ذلك إال بالسلت والارت.

 واستدلوا حبديث ) ِإَذا بَاَل َأَحدُُكْ  فـَْليَـْاثـُْر ذََكَرُه ( وهو حديث ضعيف . -ج
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 يستحب ذلك. القول الثاين:
 وب  قال اإلاااان: الشافعي وأمحد.

 لدي والييهقي وهو ضعيف.أب  كان إذا بال برت ذكره ثالث برتات( ويف رواي  )أار بذلك( رواه ابن  ) حلديث 
 أب  قال ب  بعض السلف كاحلسن اليصري وأيب الشعثاء وجابر بن زيد. -ب
 أب  بالسلت والارت يستخرج اا خيش  لودت  بعد االستاجاء. -ج

 : يكره ذلك. القول الثالث
 وب  قال بعض احلاابل  واختاره ابن تيمي  وقال: برت الذكر بدل  لل  الصحيح.

للمه  كل   فلما مل يفعلوه، ومل يصح لاه  شيء يف ذلك اع أن الايب  سا  لكان أوىل ب  رسول هللا أن ذلك لو كان 
 شيء حىت اخلراء ة، دل ذلك لل  أب  غري اشروع، واحلديث املروي يف ذلك ضعيف فال حج  في .

وإن حليت  در، واليول الواقف كلما أن اليول خيرج بطيع ، وإذا فرغ ابقطع بطيع ، وهو كما قيل: كالضرع إن تركت  قّر،  -ب
 أخرج  جاء غريه، فإب  يرشح دائماً.

 أن ذلك ان الوسواس أو يؤدي إلي ، فإن ان التاد ذلك ابتلي مبا لويف اا  ان ْلَ  لا . -ج
 هو الصحيح.وهذا القول 

حاح  والقفز، واسك احليل، وطلوع يصاع شيئًا مما يصاع  امليتلون بالوسواس ان برت الذكر، والا ومل يكن :  قال ابن القيم
 الدرج، وحشو القطن يف اإلحليل، وحب املاء في ، وتفقده الفيا  بعد الفيا ، وحنو ذلك ان بدع أهل الوسواس.

 إثيات لذاب القرب. -6
 وهو ثابت بالكتاب والسا  واتفاق أهل السا .

 خلوا لل فرلون أشد العذاب(.قال تعاىل )الاار يعرضون لليها غدواً ولشياً ويو  تقو  السال  أد
 وان السا  أدل  كثري ة واتواتر ة:

 حديث ابن لياس السابق .-أ
. وذكر ااها لذاب .اآلخر فليتعوذ باهلل ان أربع. )إذا تشهد أحدك  التشهد قال رسول هللا  :قال وحديث أيب هرير ة -ب
 ( رواه اسل  .القرب
بعاْل  أتاه ) إن العيد إذا وضع يف قربه وتوىل لا  أححاب  حىت إب  ليسمع قرع  قال رسول هللا  :قال  وحديث أبس -ج

. وأاا الكافر أو املاافق فيقول: ال أدري، فيقال: ال دريت وال تليت، مث يضرب مبطرق  ان حديد ضرب  بني .الكان فيقوالن ل .
 . ثقلني ( اتفق للي أذبي  فيصيح حيح  يسمعها ان يلي  إال ال

 ) لوال أن تدافاوا لدلوت هللا أن يسمعك  ان لذاب القرب الذي أمسع( رواه اسل  . ولا  قال: قال رسول هللا  -هـ 
)أن رسول هللا ز كان يعلمه  هذا الدلاء كما يعل  السور ة ان القرلن قولوا: الله  إبا بعوذ بك ان  و_ ولن ابن لياس 

 . اتفق للي   ، وبعوذ بك ان لذاب القرب. . .(جها لذاب
 اتفق للي   . (لذاب الاار ... القرب، وان يقول: الله  إين ألوذ بك ان لذاب قال )كان رسول هللا  ولن أيب هرير ة  -ز
 بعض أسياب لذاب القرب: -7

 أواًل: النميمة وعدم التنزه من البول.
َرْيِن ، فـََقاَل : ِإبَـُّهَما يـَُعذَّبَاِن ، َوَاا يـَُعذَّبَاِن يف َكِيرٍي ، أَاَّا َهَذا َفَكاَن الَ  ) َارَّ َرُسوُل هللِا بق حلديث ابن لياس السا َلَل  قـَيـْ
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 ( . .َن ََيِْشي بِالاَِّميَمِ   ..َيْستَـْازُِه ِاَن اْليَـْوِل ، َوأَاَّا َهَذا َفَكا
 . القرب ان اليول(. رواه ابن ااج )أكثر لذاب  وقال رسول هللا 

 ثانياً: الغيبة.
 فقد جاء يف رواي  لاد ابن ااج  )وأاا اآلخر فيعذب بالغيي (.

 ثالثاً: الغلول من الغنيمة.
مث ابطلقاا إىل إىل خيرب، فل  بغا  ذهياً وال ورقاً، غاماا املتاع والطعا  والشراب  قال: )خرجاا اع رسول هللا  لن أيب هرير ة 

الوادي واع رسول هللا ليد ل  ... فلما بزلاا قا  ليُد رسول هللا ز حيل رحل ، فُراي بسه  فكان في  حتف  فقلاا: هايئاً ل  الشهاد ة 
 يا رسول هللا! فقال: كال، والذي بفس محمد بيده إن الشمل  لتلتهب للي  باراً، أخذها ان الغاائ  يو  خيرب مل تصيها املقاس ،

 ففزع الااس ... ( اتفق للي .
 .يف احلديِث: التَّحذيُر ان لدِ  التَّحروِز ان اليولِ -8
 .وفي  التَّحذيُر ان ُُمالفِ  أحكاِ  هللِا، وأنَّ جزاَء ذلك العذابُ -9
 أب  ال جيوز ألحد التكل  يف شيء ان أاور الدين حىت يعل  حك  هللا في  .-10
 ملا مسع اقالته  مل يقابله  بالغلظ  بل تلطف هب  شفق  لليه  ورمح  . علي  فإب  التلطف يف املخاطي  لاد الت -11

 بَاٌب يف الرَُّجِل يـَُبوُل بِاللَّْيِل يف اإِلنَاِء ُثَّ َيَضُعُه ِعْنَدهُ 
َقةَ َعْن ُحَكْيَمَة بِنْ  -14 ، يـَُبوُل ِفيِه  ِمْن ِعيَداٍن ََتَْت َسرِيرِهِ  َدحٌ ـقَ  لنَِّبِ  َكاَن لِ   )، أَنَـَّها قَاَلْت ، َعْن ُأمِ َهاِت ُأَمْيَمَة بِْنِت رُقـَيـْ

 ( . بِاللَّْيلِ 
--------- 
 ختريج احلديث :

 احلديث أخرج  الاسائي ، وابن حيان ، واحلاك  .
 واحلديث ساده ضعيف جلهال  حكْيم  .

 ه .لييهقي ومل يضعفو رواه أبو داود والاسائي واوحسا  الاووي ، وقال يف اجملموع : 
 . وححح  احلاك  يف استدرك  وابن حيان يف ححيح 

بات أاْيَم  بات رقيَق  هذه اقل  وليست باملعروف  وقد ذكرها ابن حيان يف الثقات وتفرد بالرواي  لاها ابن جريج ، ) حكْيمة ( 
 لكن ححح ْلا ابن حيان واحلاك  وحسن حديثها الاووي .

 فألهنا تابعي  .
 لاها إاا  وهو ابن جريج .وروى  

 واحلديث الذي روت  ليس في  اا يستاكر .
 وقد ححح حديثها ابن حيان واحلاك  .  فهي إذاً ال بأس هبا .

 ححابيــ  اقل  .) أميمة ( 
 . فتحتني إباء يكون ان خشب أو غريه عمع  أقداحب(  َدحٌ ـــــــــــقَ  َكاَن ِللنَِّبِ  ) 
 العني املهمل  وسكون املثااه التحتي  عمع ليداب  هي الطوال ان الاخيل املتجرد ة ان السعف. بفتح( ِمْن ِعيَداٍن ) 
 . وَجْعُل  ُتت السرير ليقرب تااول ( ََتَْت َسرِيرِِه ) 
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 أي يف ذلك الَعيدان ذّكره بالتيار اإلباء، أو ألب  اس  جاس جيوز في  الوجهان.( يـَُبوُل ِفيِه  )
 كان ل  قدح ييول في  بالليل .  الايب يف هذا احلديث أن  -1

 وهذا احلديث في  خالف في  ححت  .
 وأحح اا ورد يف ذلك :

َاا َأْشُعُر فَِإىَل وَل ِفيَها فَاَْنََاَثْت بـَْفُسُ  وَ ــــــــا بِالطَّْسِت لَِييُ ـــــــــأَْوَح  ِإىَل َلِليٍّ َلَقْد َدلَ  يـَُقوُلوَن ِإنَّ الاَّيبَّ  )َلاِئَش  قَاَلْت  اا جاء لن 
   .الطست لشد ة ارض: يف أي ا ( لييول فيه) ي .    ( رواه الاسائ َاْن أَْوَح 

 وهذا احلديث يف الصحيحني لكن دون ذكر ) لييول في  ( .
َاىَت أَْوَح  ِإلَْيِ  فـََقْد ُكْاُت ُاْسِاَدَتُ  ) اِئَشَ  َأنَّ َلِليًّا َكاَن َوِحيًّا فـََقاَلْت َلِن اأَلْسَوِد ْبِن يَزِيَد قَاَل ذََكُروا ِلْاَد لَ لفظ  يف الصحيحني : 

 ( . َوَاا َشَعْرُت أَبَُّ  َااَت َفَمىَت أَْوَح  ِإلَْي ِ  يَحْجرِ  َفَدَلا بِالطَّْسِت فـََلَقِد اَْنََاَث يف  - يأَْو قَاَلْت َحْجرِ  - يِإىَل َحْدرِ 
 . ابكسر وابثىن السرتخاء ألضائ  لاد املوتاَناث : 

َها قَاَلْت )يـَُقولُوَن إنَّ ا  قال النووي : أَْوَح  إىَل َلِليٍّ  لاَّيبَّ قَاَل َأْحَحابـَُاا اَل بَْأَس بِاْليَـْوِل يف إبَاٍء ِلَما َرَوْت َلاِئَشُ  َرِضَي اَّللَُّ َلاـْ
 َهِقيو يف ُساَـاَـُهْ  لقد دلي بالطست ييول فيها فاحني س َفَماَت َوَاا َأْشُعُر ِبِ ( َهَذا َحِديٌث َحِحيٌح َرَواُه الاََّساِئيو َواْبُن َااَجْ  َواْليَـيـْ

 تـَُقْل لَِيُيوَل وملَْ )فدل  بِالطَّْسِت  :والرتاذي يف كتاب الشمايل َهَكَذا َوَرَواُه اْلُيَخارِيو َوُاْسِلٌ  يف َحِحيَحْيِهَما مبَْعَااُه: قاال قالت
 . ) اجملموع ( . َوُهَو مَحُْموٌل َلَل  الّرَِوايَِ  الصَِّحيَحِ  الصَّرحَِيِ  يف اْليَـْولِ ( ِفيَها
 . احلديث يدل لل  جواز اليول يف اإلباء وترك  فرت ة الليل ، وهذا ال خالف يف جوازه ، وإَّنا اخلالف يف كراهت  لغري احلاج -2

، ال لالحرتاز ، وإَّنا الرجل مبعىن الشخص. يعّن: باب جوازه، مث يَضُع  لادهيف الرجل ييول بالليل يف اإلباء :باب:  قال النووي
  (اإلجياز).   ، لكن األوىل اجتااب  بالاهار ان غري حاجوسواء يف جواز ذلك الليل والاهار، ، فهي كهو يف جوازهان املرأ ة

َ  )َو( ُيْكرَُه بـَْولُُ  يِف ) إبَاٍء ِباَل َحاَجٍ  ( َبصًّا ، فَِإْن َكاَبْت ملَْ ُيْكرَْه ، لَِقْوِل أَُاْيَمَ  بِْاِت َرِقيقَ  ت ( راداااته  اإل) يف قال البهوت و 
َها  .ابته  .  بِاللَّْيلِ  َقَدٌح ِاْن َلْيَداٍن َُتْت َسرِيرِِه يـَُيوُل ِفي ِ  َكاَن لِلاَّيبِّ   َلْن أُاِّ

 اً .َواحلَِْديُث يَُدلو َلَل  َجَواِز إْلَداِد اآْلبَِيِ  لِْليَـْوِل ِفيَها بِاللَّْيِل َوَهَذا ممَّا اَل أَْلَلُ  ِفيِ  ِخاَلف :  وقال الشوكاين
َقُع بـَْوٌل يف َطْسِت يِف اْليَـْيِت ، فَِإنَّ قَاَل: ) اَل يـُاْـ ليد هللا بن يزيد ، َلِن الاَّيبِّ  : اا اجلواب لن حديث :فإن قيل  -2

َقُع ، َواَل تـَُيوَلنَّ يف ُاْغَتَسلِ  ( ، وجود 999واحلديث حسا  اْليثمي يف "جممع الزوائد" )ك (  اْلَماَلِئَكَ  اَل َتْدُخُل بـَْيًتا ِفيِ  بـَْوٌل يـُاـْ
 .( ، وححح ساده الشيخ األلياين1/14سائي" )إسااده احلافظ ويل الدين العراقي كما يف "حاشي  السيوطي لل  الا

، ولل  هذا فيحمل حديث الاهي لل  الاقع وطول املكث ، وهبذا  طويالً  اً زاا  أن هذا احلديث اعااه :  أن يرتك اليول يف إباء
 . عمع أهل العل  بني احلديثني

َاُذ إبَاٍء لِْليَـْوِل ِفيِ  لَيْ  : قال ابن حجر اهليتمي َقَع اْليَـْوُل يف إبَائِ ِ  بـََه  َرُسوُل اَّللَِّ   اًل ، بـََع ْ َوُيَسنو اَتِّ ؛ أِلَنَّ اْلَماَلِئَكَ    َلْن َأْن يـُاـْ
   .َأْي الَِّذيَن لِلرَّمَحِ  َوالزِّيَار َِة اَل َتْدُخُل بـَْيًتا ُهَو ِفي

َقُع بـَْوٌل يف َطْسٍت فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَ    :   َرَواُه الطَّرَبِاين ِبَسَاٍد َجيٍِّد َواحْلَاِكُ  َوَححََّحُ  ِاْن قـَْولِ َواَل يـَُعارُِضُ  َاا  : وقال الشرواين اَل يـُاـْ
َقعٌ  بَاِء َكَما ذُِكَر اَل َيُطوُل ُاْكثُُ  َغالًِيا ، أَْو اِلْحِتَماِل َأْن يـُرَاَد بِااِلبِْتَقاِع ُطوُل اْلُمْكِث ، َوَاا ُجِعَل يف   اَل َتْدُخُل بـَْيًتا ِفيِ  بـَْوٌل ُااـْ اإْلِ

َص ِفيِ  بِاللَّْيِل ، ِلَما َارَّ ، َويـَُؤيُِّدُه قـَْوُل الاـََّوِويِّ : اأْلَْوىَل   . اْجِتَاابُُ  بـََهارًا لَِغرْيِ َحاَج  " ابته َأنَّ الاـَّْهَي َخاصٌّ بِالاـََّهاِر َوُرخِّ
ألن ( في  بول اً ال ياقع بول يف طست يف الييت فإن املالئك  ال تدخل بيت)خلرب ال يعارض  خرب الطرباين ا : وهذا وقال املناوي

 ( فيض القدير).  واا يف اإلباء ال يطول اكث  بل تريق  اخلد  لن قرب مث يعاد ُتت السرير ملا حيدث ،بقال  طول اكث إاملراد ب
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 :قدحا لليول  وإَّنا اَتذ الايب  -2
 . لألا  اً رفقا بافس  وتعليم: قيل 

فاألوىل إبقاء احلديث لل  إطالق  فيجوز  ... لليول رفقا بافس  وتعليما ألات  اً قدح  إَّنا اَتذ الايب(  املنهل العذبقال يف ) 
 ف .اَتاذ إباء لليول في  ليال ولو اع وجود الكاي

  التيالد بالليل للمشق ، أاا بعد اَتاذها فكان يقضي حاجت  في  ــــــــ  ال َيكاأن هذا كان قيل اَتاذ الكاف يف الييوت فإب وقيل :
 اً .وهنار  ليالً 

والظاهر كما قال  الويل العراقي أن هذا كان قيل اَتاذ الكاف يف الييوت فإب  ال َيكا  التيالد  بالليل للمشق  أاا  قال املناوي :
 اً .هنار بعد اَتاذها فكان يقضي حاجت  فيها ليال و 

 . أن هذا كان يف ارض   وقيل :
 وأخذ ان َتصيص اليول أب  كان ال يفعل الغائط في  لغلظ  بالاسي  لليول ولكثافت  وكراه  رحي  . -3
 جواز اَتاذ السرير، وأب  ال ياايف التواضع ملسيس احلاج . -4
   حيث مل يطل اكث  في  كما قررباه لبفا.جواز إلداد اآلبي ، واَتاذها لليول فيها بالليل يف الييوت بال كراه-5
 بول الرجل بقرب أهل بيت  للحاج . -6

 بَاُب اْلَمَواِضِع الَِِّت نـََهى النَِّبي صلى هللا عليه وسلم َعِن اْلبَـْوِل ِفيَها
ُقوا اْلَماَلِعَن الثَّالَثََة : اْلبَـَراَز يف اْلَمَوارِِد ، اتَـّ )  َسِعيٍد احلِْْمرَيِيَّ َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  عن أيب -15

 ( . َوقَارَِعِة الطَّرِيِق ، َوالظِ ل ِ 
----------- 

 ختريج احلديث :
 ضعيف ألارين:احلديث 

 االبقطاع بني أبو سعيد احلمريي واعاذ، وجهال  أيب سعيد، فقد قال الذهيب: ال يعرف.
 يأيت اعااها إن شاء هللا .س(  اتَـُّقوا اْلَماَلِعنَ ) 
 عمع َاْورد، وهو املوضع الذي يرُِده الااس ان لني ااء أو غدير أو حنومها.(  اْلبَـَراَز يف اْلَمَوارِدِ ) 
 أي : طريق الااس املسلوك ال املهجور .( َوقَارَِعِة الطَّرِيِق ) 
 زلوب  ويقعدون في .املراد استظل الااس الذي اَتذوه اقياًل واااخاً يا(  َوالظِ ل ِ  )
 احلديث دليل لل  الاهي أن يقضي اإلبسان حاجت  يف هذه املواضع . -1

 وقد جاء يف ححيح اسل  :
اَل )الَِّذي يـََتَخلَّ  يف َطرِيِق الاَّاِس أَْو اتَـُّقوا اللَّعَّابـَنْيِ(. قَالُوا َوَاا اللَّعَّابَاِن يَا َرُسوَل اَّللَِّ قَ )  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  َلْن َأيب ُهَريـْر ََة 
 يف ِظلِِّه (.

إياك  والتعريس لل  جواد الطريق فإهنا ااازل احليات والسياع  : ويف ابن ااج  لن جابر بإسااد حسن ارفولًا )ال ابن حجرق
 (. وقضاء احلاج  لليها فإهنا املاللن

 بيوي ال جيوز لإلبسان أن يتيول فيها أو يتغوط.والقالد ة: كل جمتمعات الااس ألار ديّن أو د
ِلاَـنْيِ اأْلَْاَرْيِن اجْلَالِيَـنْيِ لِلَّْعِن احْلَاِاَلنْيِ الاَّاس َللَ : قال اْلطايب( اتَـُّقوا اللَّعَّابـَنْيِ قول  ) ، َوَذِلَك أَنَّ َاْن ْيِ  َوالدَّاِليَـنْيِ ِإلَْي ِ اْلُمرَاد بِالالَّ
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ِلن مبَْعىَن اْلَمْلُعون : َوقَ . قَالَ َك ُأِضيف اللَّْعن ِإلَْيِهَما، فـََلمَّا َحارَا َسَيًيا ِلَذلِ ، يـَْعِّن َلاَد ة الاَّاس َلْعا َولُِعنَ  فـََعَلُهَما ُشِت َ   .ْد َيُكون الالَّ
ِلاَـنْيِ َع يف رَِوايَ  َأيب َداُوَد )، َوَوقَ ْسِل ( َفَكَذا َوَقَع يف اُ اللَّعَّابَانِ أَاَّا ) -بعد ذكره لكال  اخلطايب– قال النووي ( َوالّرَِوايـََتاِن اِتَـُّقوا الالَّ
رَِوايَ  ُاْسِل  ا . َوأَاَّ ا َلَل  رَِوايَ  َأيب َداُودَ ، َوَهذَ ْاَرْيِن اْلَمْلُعون فَاِللهَما: اِتَـُّقوا اأْلَ ِديرَعَل  َهَذا َيُكون التـَّقْ : فَـ ، قـُْلت...َحِحيَحَتاِن 
 ( شرح اسل )  . َوَاَّللَّ أَْلَل  .َعاُهَما الاَّاس يف اْلَعاَد ة، َومُهَا اللََّذاِن يـَلْ : َحاِحيَبْ اللَّْعنُقوا ِفْعل اللَّعَّابـَنْيِ َأيْ اِتَـّ  -َوَاَّللَّ أَْلَل -َفَمْعَااَها 

بني" ويف غري اسل : "اتّقوا املاللن"، فذكر هاتني، وزاد: "اوارد املاء"، ومُسّيت رمح  هللا: قول : "اتّقوا اللّعا وقال القاضي عياضٌ 
االلن؛ جلليها اللعن؛ ألهنا أااكن راح  الااس، فإذا وجدوا ذلك فيها، قالوا: لعن هللا ان فعل ، وقد يكون الاللاان مبعىن 

 : أي ارضّي .(  َي ٍ ِليَشٍ  رَاضِ ) امللعوبني؛ ألن احلالتني العوبتان، أي فاللهما، كـ 
 احلديث دليل لل  ُترمي التخلي يف طريق الااس أو ظله ، ملا يف ذلك ان إيذاء املسلمني، وإيذاء املسلمني حرا .ف

ن فعل هذه املاللن أو أححاب دب وهو اتقاء املاللن الثالث اتفق للي  وظاهر كال  املصاف واألوهذا األ:  قال النووي
وىف كال  اخلطايب وغريه  ،يذاء املسلمنيإحاديث وملا في  ان ْلذه األ محرااً  أن يكون يويايغ ،ال ُترمي  بعضها اكروه كراه  تازي

 ) اجملموع ( . شار ة إىل ُترَي إ
 ألحاديث الياب. -أ

ُمْؤِاَااِت ِبَغرْيِ َاا اْكَتَسُيوا ملا يف ذلك ان إيذاء املسلمني، وإيذاء املسلمني حرا ، كما قال تعاىل )َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِاِانَي َوالْ  -ب
 فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتاباً َوِإمْثاً ُاِييااً(.

 الظل الاافع، للحديث السابق.:  املراد بالظل الذي ال جيوز التخلي في -2
 فاحملر  هو التيول أو التغوط ُتت الظل الاافع الذي يستظل ب  الااس، لقول  )أو ظله (.

حلديث إليه  دليل لل  إراد ة الظل املاتفع ب ، الذي هو محل جلوسه ، فلو بال أو تغوط يف ظل ال جُيلس في  وإضاف  الظل يف ا
 فال يقال بالتحرمي.
  لاد حائش َنل ول  ظل بال شك، فعن َلْيِد اَّللَِّ ْبِن َجْعَفٍر قَاَل )كان َأَحبَّ َاا اْسَتتَـَر بِِ  َرُسوُل اَّللَِّ  وقد قعد الايب 

 اَجِتِ  َهَدٌف أَْو َحاِئُش ََنٍْل( رواه اسل .حلَِ 
 ُترمي قضاء احلاج  يف هذه األااكن، ويقاس لليها اا أشيهها مما حيتاج إلي  الااس ان األفاي  واحلدائق وامليادين العاا . -3
 أن يف احلديث كمال الشريع  اإلسالاي  ومسوها ان حيث الاظاف  والازاه . - 4
 أن كل اا يؤذي املسلمني فهو حرا . يف هذه األحاديث - 5
 كمال الشريع  اإلسالاي  ومسوها ان حيث الاظاف  والازاه .-6

 بَاٌب يف اْلبَـْوِل يف اْلُمْسَتَحم ِ 
ِه ُثَّ يـَْغَتِسُل ِفيِه اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكْم يف ُمْسَتحَ )  َعِن احلََْسِن ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُمَغفٍَّل ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -16  ( .مِ 

 . قَاَل َأمْحَُد : ُثَّ يـَتَـَوضَّأُ ِفيِه فَِإنَّ َعامََّة اْلَوْسَواِس ِمْنهُ 
---------- 

 ختريج احلديث :
 احلديث رواه الرتاذي والاسائي وأمحد واليخاري يف التاريخ الكيري وابن ااج  .

 واحلديث ساده ححيح ألن عميع رجال  ثقات .
ثيت مساع احلسن ان ليدهللا بن اغفل كما قال اإلاا  أمحد واحلافظ اليزار قالوا إن احلسن مسع ان ليدهللا بن اغفل يف  وقد
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 اجلمل  . وأيضاً أغلب روايات احلسن لن ليدهللا بن اغفل استقيم  .
دي ، وحسا  والاووي وابن سيد وقد ححح  عمع ان األئم  : احلاك  ، واملاذري قال : إسااده ححيح اتصل . واخلطيب اليغدا

 الااس وححح  احلافظ السيوطي .
 . الاهي في  اتوج  جلميع األا  وإن كان ظاهر اخلطاب ملن كان حاضرًا ان الصحاب (  اَل يـَُبوَلنَّ َأَحدُُكمْ ) 
ِه  ) أن َيتشط    رسول هللا ) هن بض  املي  األوىل وتشديد الثابي  ، أي : يف اغتسل  ، كما يف احلديث اآليت( يف ُمْسَتَحمِ 

 ( . أحدبا كل يو  أو ييول يف اغتسل 
 أي : هذا املستح  .( ُثَّ يـَْغَتِسُل ِفيِه ) 
: ان اليول يف أي( منه). ، أو مبا في  شر: حديث الافس مبا ال خري في ، والوسواس: أكثرهأي(  فَِإنَّ َعامََّة اْلَوْسَواِس ِمْنهُ ) 

 املستح  .
 احلديث دليل لل  الاهي أن ييول اإلبسان يف املكان الذي يغتســل في  . -1

َكَما  َلْن مُحَْيٍد احلِْْمرَيِيِّ َوُهَو اْبُن َلْيِد الرَّمْحَِن ، قَاَل : َلِقيُت َرُجاًل َحِحَب الاَّيبَّ ومما يدل على ذلك احلديث اآلت : 
   ( .َأْن ََيَْتِشَط َأَحُدبَا ُكلَّ يـَْوٍ  ، أَْو يـَُيوَل يف ُاْغَتَسلِ  بـََه  َرُسوُل  )ُ  أَبُو ُهَريـْر ََة ، قَاَل ـــــــــَحِحيَ 

  وهذا الاهي محمول لاد لاا  العلماء لل  الكراه 
   .اِن ااِلْسِتْحَماَبصَّ احْلََاِفيَُّ  َوالشَّاِفِعيَُّ  َواحْلََاابَِلُ  َلَل  َكرَاَهِ  اْليَـْول يف َاكَ  (  يةاملوسوعة الفقه جاء يف )

   .التَّْحرمِِي إىَل اْلَكرَاهَ :  َورََبُط الاـَّْهَي بِِعلَِّ  إْفَضاِء اْلَمْاِهيِّ َلْاُ  إىَل اْلَوْسَوَسِ  ، َيْصُلُح َقرِيَاً  ِلَصْرِف الاـَّْهِي َلْن  قال الشوكاينو 
 يف احلديث بيان العل  ان الاهي : وهو خشي  أن يصاب بالوسواس .-2
 اْلَمْوِضُع جنًَِسا فـَيَـَقُع يِف قـَْلِيِ  ) ِإنَّ َلااََّ  اْلِوْسَواِس ِاْاُ  ( َأْي َأْكثـَُر اْلِوْسَواِس حَيُْصُل ِاْن اْليَـْوِل يف اْلُمْغَتَسِل ، أِلَبَُّ  َيِصريُ ول  لق

 ي ( .ُتف  األحوذ ) ال .              َوْسَوَسٌ  بِأَبَُّ  َهْل َأَحابَُ  َشْيٌء ِاْن َرَشاِشِ  أَْ  
َق  أَثـَرُُه ، فَِإَذا ابـَْتضَ  قال الشوكاين َح إىَل اْلُمْغَتَسِل َشْيٌء ِاْن : َواحلَِْديُث يَُدلو َلَل  اْلَمْاِع ِاْن اْليَـْوِل يف مَحَلِّ ااِلْغِتَساِل ؛ أِلَبَُّ  يـَيـْ

 اَل يـَزَاُل ِلْاد ُاَياَشَر ِة ااِلْغِتَساِل ُاَتَخيَّاًل ِلَذِلَك فـَيُـْفِضي ِبِ  إىَل اْلَوْسَوَسِ  الَّيِت َللََّل اْلَماِء بـَْعد ُوُقوِلِ  َلَل  مَحَلِّ اْليَـْوِل جَنََّسُ  ، فَ 
 ر ( .بيل األوطاا .                 ) الاـَّْهَي هبَِ 

، فيقول و يستح ؛ ألب  يتولد اا  الوسواساملكان الذي يغتسل في  أ: املعىن: أن اإلبسان ال ييول يف  وقال الشيخ ابن عثيمني
 ( الياب املفتوح). ش؛ ألب  لن يتيقن أن الاجاس  أحابت  برشاأو هل هو كذا، فيعطي ل  الوسواس ،ثاًل: قد يكون أحاب ثويب أو بدينا

 :ولذلك 
 ـد ، الذي ال جيري في  املاء .محل أكثر العلماء هذا الاهي لل  املستحــ  ذو املاء الراكـ

 وأاا إذا كان اليول ل  جمرى جيري في  وال يرجع فإب  ال بأس بذلك .
ـَع يف اليول يف املغتسل إذا جرى في  املاء . 33/  1وقد بقل اإلاا  الرتاذي رمح  هللا يف اجلااــع )   ( لن ابن امليارك قول  : قد ُوسِّ

 فإبــ  جيوز االغتسال فيها ألن اليول ل  جمرى جيري في  .واثل ذلك احلمااات يف هذا الزاان 
 ق ( .اصاف ليد الرزا  .         ) :  إذا كان ل  ُمرج ، فال بأس ب قال عطاء

 ط ( .األوس ن .          )والذي قال  لطاء حس  قال ابن املنذر :
راب للي ، وحليا، أو ُايَـلَّطا، أو مل يكن ل  اسلك يافذ : إَّنا ياه  لن ذلك إذا مل يكن املكان جددا استويا ال ت وقال اْلطايب

 فيورث  الوسواس. في  اليول، ويسيل اا  املاء، فَيَتوهَّ  املغتسل أب  أحاب  شيء ان قطره ورشاش 
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أو خياف إحاب  رشاش ، فإن كان ال خياف ذلك بأن يكون ل  اافذ،  اً إَّنا هُني لن االغتسال في  إذا كان حلي : وقال النووي
 غري ذلك فال كراه .

 .ُهور اْلُفَقَهاء :  َلْو َكاَن اْلَمَكان ُايَـلَّطًا ، اَل َيْسَتِقّر ِفيِ  اْليَـْول ، َبْل يَْذَهب َاَع اْلَماء ، ملَْ يُْكَره َذِلَك ِلْاد عمُْ  وقال ابن القيم
د املستح  بشيء ان القيود، فيحرتز لن اليول : قلت: واألوىل أن حيمل احلديث لل  إطالق ، وال يقيقال العالمة املباركفوريو 

يف املغتسل اطلقا سواء كان ل  اسلك، أ  ال، وسواء كان املكان حليا، أو لياا، فإن الوسواس قد حيصل ان اليول يف املغتسل 
 هـ ُتف  األحوذي .، وكذلك قد حيصل الوسواس اا  يف املغتسل اللني والصلب كما ال خيف . االذي ل  اسلك أيضاً 

هذا الاهي بأن هذا الفعل يورث الوسواس، واعااه أن املغتسل يتوه  أب  أحاب  شيء  للل الايب قال الشيخ ويل الدين:  -3
 . ان قطره ورشاش ، فيحصل ل  وسواس

 أب  قال: إَّنا يكره اليول يف املغتسل ُماف  اللََّم . وروى ابُن أيب شيي  يف اصاف  لن أبس بن االك 
وذكر حاحب الصحاح وغريه أن اللََّمَ  طرف ان اجلاون، قال: ويقال أيضا أحابت فالبا َلمَّ  ان اجلن وهو املس، والشيء  

القليل، وهذا يقتضي أن العل  يف الاهي لن اليول يف املغتسل، خشي  أن يصيي  شيء ان اجلن، وهو اعىن اااسب؛ ألن املغتسل 
أوىل باالتياع،  ف العور ة، فهو يف اعىن اليول يف اجُلْحر، لكن املعىن الذي َللََّل ب  الايب محل حضور الشياطني، ملا في  ان كش

قال: وَيكن جعل  اوافقا لقول أبس بأن يكون املراد بالوسواس يف احلديث الشيطان، وفي  حذف تقديره فإن لاا  فعل الوسواس 
ال اابع ان التعليل هبما، فكل ااهما لل  استقل . ابته  كال  أي الشيطان اا ، لكا  خالف اا فهم  العلماء ان احلديث و 

 العراقي.
قلت: بل هو هاا لل  واحد ة، وال ااافا ة فإن اللم  الذي ذكره أبس هو الوسواس بعيا ، وذلك طرف ان  قال السيوطي:

ر ة لن فساد الفكر، وقد أكثر يف اجلاون، فإن الذي يسم  يف لغ  العرب الوسواس هو الذي يف لغ  اليوبان املاليخوليا وهي ليا
 أشعار العرب، واألحاديث، واآلثار إطالق الوسواس اراًدا ب  ذلك.

 . ااع اليول يف محل التطهر-4
 . يُطلب ممن يأار باملعروف، وياه  لن املاكر أن ييني السيب ليقع كالا  لاد املأاور واملاهي اوقع القيول -5
 . ضرهيطلب ان اإلبسان اليعد لما يأب   -6

َرَة ، قَاَل ـــــــــَكَما َصِحبَ  َعْن مُحَْيٍد احلِْْمرَيِيِ  َوُهَو اْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ، قَاَل : َلِقيُت رَُجاًل َصِحَب النَِّبَّ  -17 نـََهى  )ُه أَبُو ُهَريـْ
 .ه ( َأْن َيَْتِشَط َأَحُدنَا ُكلَّ يـَْوٍم ، َأْو يـَُبوَل يف ُمْغَتَسلِ  َرُسوُل 

----------- 
 ختريج احلديث:

 احلديث أخرج  الاسائي ، وأمحد وإسااده ححيح .
 . ْسَااٍد َحِحيٍح: َوَجَهالَُ  اْسِ  الصََّحايبِّ ال يضر أِلَبَـُّهْ  ُكلَُّهْ  ُلُدولٌ إ قال الاووي يف اجملموع :

 . االاتشاط: تسريح الشعر باملشط لتحسيا ( ) يتشط  
 . أن ييول أحدبا يف اغتسل اً وهن  أيض: أي ه ( ْغَتَسلِ َأْو يـَُبوَل يف مُ  )
 احلديث دليل لل  الاهي أن ييول اإلبسان يف اغتسل  ، وقد تقد  ذلك . -1
 احلديث دليل لل  الاهي لن االاتشاط كل يو  ألب  ترف  وتاع  .-2

 ل.ملا في  ان التـََّرفو  املاايف لشهاا  الرجا : لن االاتشاط كل يو   فاهي  
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إدااب  يشعر مبزيد اإلاعان يف الزيا  والرتف ، وذلك إَّنا يليق  يف شرح الشمائل: إَّنا هني لن الرتجل إال غًيا، ألن قال ابن حجر
 . بالاساء، وهو ياايف شهاا  الرجال

 داود . لن الرتجل إال غياً ( رواه الاسائي وأبو هن  رسول هللا ) وفي  ضعف  –وقد جاء يف احلديث 
 : تسريح الشعر ودها  .جل والت 

 : هو أن يدهــن مث يرتك حىت جيف الدهن مث يدهن ثابياً . قال النووي غباً :
 ألن لد  الرتف  دائماً ان اإلَيان .

أال ل ) يواا لاده الدبيا، فقا  قال: ذكر أححاب رسول هللا  كما جاء لاد أيب داود، وابن ااج  ان حديث أيب أااا  
 واليذاذ ة رثاث  احلال. (  ون؟ إن اليذاذ ة ان اإلَيانتسمع

 قال أمحد : اليذاذ ة التواضع يف اللياس .
 الزّيا ، وترك اْليئ ، برثاث  الّلياس يف الّتواضع هي: _ اعجمتني وذالني املوّحد ة الياء بفتح (_ اليذاذ ة ) : ياملنذر  قال

 . الثّياب ان بالّدون والّرضا
 . سوالّليا اْليئ  رثّ  كان  إذا اْليئ  باذ رجل يقال: وحنوها، الثّياب يف والتجّوز اْليئ  سوء ذ ة:اليذا : اْلطايب وقال

 .  ب االفتخار وترك الّلياس يف التواضع أراد : لفقا " الّاهاي  " يف  األثري ابن ذكره اا احلديث ان املقصودو 
 اإلرفــاه ويأاربا أ  حنتفي أحياباً ( رواه أبوداود . ياهابا لن كثري ان ولن فضال  بن لييد قال ) كان رسول هللا 

 كثر ة اإلرفاه : قال أحد الصحايب يف رواي  : هو الرتجل كل يو  . 
 بَاُب النـَّْهِي َعِن اْلبَـْوِل يف اْْلُْحرِ 

َهى َأْن يـَُباَل يف اْْلُْحِر ، قَاُلوا ِلَقَتاَدَة : َما ُيْكَرُه ِمَن اْلبَـْوِل نَـ  َعْن قـََتاَدَة ، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َسْرِجَس ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  -18
 ( . يف اْْلُْحِر ؟ قَاَل : َكاَن يـَُقاُل ِإنَـَّها َمَساِكُن اْلِْن ِ 

---------- 
 ختريج احلديث :

 وي يف شرح السا  .هذا احلديث رواه الاسائي وأمحد وابن اجلارود يف املاتق  واحلاك  والييهقي واليغ
 وقد اختلف يف حح  هذا احلديث 

 فذهب بعض العلماء إىل تضعيف  لسييني :
 : قالوا : إن قتاد ة مل يسمع ان ليدهللا بن سرجس . السبب األول

فقد ذكر ابن أيب حامت لن أمحد بن حايل قال : اا ألل  قتاد ة روى لن أحد ان الصحاب  غري أبس . قيل : فابن سرجس ؟ 
 ــ  مل يره مسالاً .فكأبـ

 : أن قتاد ة ادلس وقد لاعن هاا . السبب الثاين
 وذهب بعض العلماء إىل تصحيح هذا احلديث .

 وقالوا : أن قتاد ة مسع ان ابن سرجس كما بقل ذلك لن أيب زرل  ، وكذلك أبو حامت فقد قال :
 مل يلق أحداً ان الصحاب  غري أبس ، وابن سرجس 

 ر أب  ححح مساع قتاد ة ان ابن سرجس :وقد أفاد احلافظ ابن حج
 للي بن املديّن ، وابن خزَي  ، وابن السكن .
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 وأاا لاعاع  قتاد ة فقالوا : هو ادلس لكاــ  اقل .
 ولذلك ححح احلديث ابن خزَي  واحلاك  وابن السكن .

َياع أِلَبـُْفِسهَ ض ، ر اجلُْْحِر : الثَـّْقب ، سواء يف جدار أو يف األ( نـََهى َأْن يـَُباَل يف اْْلُْحِر )   ا .وقيل: " ُهَو َاا ُْتَتِفرُه اْْلََواّ  َوالسِّ
   .اجلمال  احلاضرون لاد ُتديث قتاد ة هبذا احلديث ْل: أي  ( قَاُلوا )
 بن َدَلاَا  السدوسي .( ِلَقَتاَدَة  )

 اجلحر؟ فاالستفها  إَّنا هو لن سيب كراه  اليول يف أي قالوا: ألي شيء يكره اليول يف (َما ُيْكَرُه ِمَن اْلبَـْوِل يف اْْلُْحِر ؟ ) 
 اجلحر أفاده يف املاهل.

 ( . قَاَل : َكاَن يـَُقاُل ِإنَـَّها َمَساِكُن اْلِْن ِ ) 
 احلديث دليل لل  الاهي لن اليول يف اجلحر والشــق .-1

 ملغّن ( .ب .           ) ا: فُيْكرَُه َأْن يـَُيوَل يف َشقٍّ أَْو ثـَقْ  قال ابن قدامة
 وحك  الاووي االتفاق لل  أن هذا اكروه كراه  تازي  . ) اجملموع ( .

َا َخرََج لَ (  املوسوعة الفقهيةوجاء يف )  َلْيِ  ِاَن ُيْكرَُه التَّيَـوول يِف ثـَْقٍب أَْو َسَرٍب ، َوَهَذا بِاتَِّفاِق اْلَمَذاِهِب اأْلْربـََعِ  ... َوأِلبَُّ  ُرمبَّ
ال اْلُيَجرْيِِايو ِاَن الشَّاِفِعيَِّ  : َيْظَهُر يـَْلَسُعُ  ، أَْو يـَُردو َلَلْيِ  اْليَـْول ، قَال الاـََّوِويو : َهَذا ُاتـََّفٌق َلَلْيِ  ، َوِهَي َكرَاَهُ  تـَْازِيٍ  ، َوقَ اجلُْْحِر َاا 

   .ذَّى أَْو يـَْهِلُك بِ َُتْرَيُُ  ِإَذا َغَلَب َلَل  ظَاِِّ  َأنَّ بِِ  َحيَـَوابًا مُحْتَـَرًاا يـََتأَ 
 العل  يف الكراه  : -2
 :  سيب هذا الاهييف
 ( .لون املعيود ا .          ) أَبَُّ  َاْأَوى اْْلََواّ  اْلُمْؤِذيَ  ، َفاَل يـُْؤَاُن َأْن ُيِصييُ  َاَضرَّ ة ِااـْهَ -أ

ذريعـــ  إىل خروج حيوان يؤذيـــ  ، وقد يكون ان  : أب  هن  لن اليول يف اجلحر ، واا ذاك إال ألبــ  قد يكون قال ابن القيم
 اساكن اجلن فيؤذيه  باليول فرمبا لذوه .

:  فُيخَش  أن يكوَن يف هذا اجُلحر شيء ساكن فتُـْفِسد للي  اسكا  ، أو خيرج وأبت لل  بولك قال الشيخ ابن عثيمني و 
 فيؤذيك ، ورمبا تقو  بسرل  فال تسل  ان َرشاش اليول .

 ه .ى حيً  أو ثعياباً ففزع ، فكان سيياً يف حصول الضرر يف بول  وجسدورمبا رأ
 .أهنا اساكن اجلن  -ب 

 ن ( .ِإبَـَّها َاَساِكُن اجلِْ قَاَل : َكاَن يـَُقاُل : " قَاُلوا لَِقَتاَد َة : َاا ُيْكَرُه ِاْن اْليَـْوِل يف اجلُْْحِر ؟ حلديث الياب )
  ة .ا اسكن اجلن ؛ ألن هذا ان قول قتادقال احلاك  : ولست أبتو القول إهن

 وقد ذكر أن اوت سعد بن لياد ة كابت بسيب أب  بال يف اجلحر وأن اجلن قتلت  .
الرب يف االستيعاب : ومل خيتلفوا أب  وجد ايتًا يف  : ال يصح لل  أب  اشهور لاد املؤرخني ، حىت قال ابن ليد قال األلباين

 اغتسل  وقد اخضر جسده .
 أجد ل  إسااداً ححيحاً لل  طريقــ  احملدثني .            ) اإلرواء ( . ولكّن مل

 وأيضاً يدل على النهي :
 أن هذه اْلوا  قد َترج ان جحرها، فيفزع ااها، فيتلوث بالاجاس .

 تؤذي  . أن يف ذلك التداء لل  هذه اْلوا ، وإفساد ملساكاها، دون أنو 
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 .اطيق لل  ان يتيول اياشر ة يف اليالول  أ  ال ؟اختلف العلماء يف هذا الاهي : هل ي-3
 .: إن الاهي يشمل   فمنهم من قال

 ا .قال ابن افلح :  َواَل فرق َبني أَن يكون َف  بالول  أَو َغريهَ  
 .: ال يشمل  ، ألهنا اعدَّ ة لذلك  ومنهم من قال

 ر .اُلوَلٍ  ِفيَما َيْظهَ َوَهَذا يف َغرْيِ اْلُمَعدِّ ِلَذِلَك ، َكيَ  :كما قال ابن لابدين   
  .وهذا القول الثاين هو األرجح ؛ ألن العل  اليت ان أجلها هن  لن اليول يف احلجر غري اوجود ة هاا

 تنبيه :
ْبِس ُهَو أِلَْسَياِب َثاَلثٍَ  :رمح  هللا :  قال ابن تيمية  َوَحرُْع اجلِْنِّ ِلإْلِ

و حيُِبو اْلَمصْ    .ُروَع فـََيْصَرُلُ  لَِيَتَمتََّع ِبِ  َوَهَذا الصَّرُْع َيُكوُن أَْرَفَق ِاْن َغرْيِِه َوَأْسَهَل تَار ًَة َيُكوُن اجلِّْنِّ
ْبِسيو لَذاُهْ  إَذا بَاَل َلَلْيِهْ  أَْو َحبَّ َلَلْيِهْ  َااًء َحارًّا أَْو َيُكوُن قـََتَل بـَْعَضهُ  َر َذِلَك ِاْن أَبْـ َوتَار ًَة َيُكوُن اإْلِ َواِع اأْلََذى َوَهَذا ْ  أَْو َغيـْ

 .َأَشدو الصَّرِْع وََكِثريًا َاا يـَْقتُـُلوَن اْلَمْصُروَع 
ْبِس بِأَبـَْااِء السَِّييلِ   .           ) جمموع الفتاوى ( . َوتَار ًَة َيُكوُن ِبَطرِيِق اْلَعَيِث ِبِ  َكَما يـَْعَيُث ُسَفَهاُء اإْلِ

 ِمَن اَْلالَءِ  بَاُب َما يـَُقوُل الرَُّجُل ِإَذا َخَرجَ 
َها عن  -19  ( . َكاَن ِإَذا َخَرَج ِمَن الَغاِئِط قَاَل : ُغْفَراَنكَ  َأنَّ النَِّبَّ  )َعاِئَشة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

---------- 
 ختريج احلديث :

لداراي والييهقي وأمحد وابن احلديث رواه الرتاذي والاسائي يف لمل اليو  والليل  وابن ااج  وابن خزَي  واحلاك  وابن أيب شيي  وا
 اجلارود وابن املاذر .

 وهذا اإلسااد حيك  بأب  إسااد حسن .
 وقد ححح احلديث ابن خزَي  ، وقال الاووي : إسااده ححيح .

ج  فكاوا املوضع الذى يتغوط في : قال اهل اللغ  أحل الغائط املكان املطمئن كابوا يأتوب  للحا: أي (  ِإَذا َخَرَج ِمَن الَغاِئطِ ) 
 . ب  لن بفس احلدث كراه  المس 

 احلديث دليل لل  اشرولي  قول هذا الدلاء لاد اخلروج ان اخلالء : غفرابك .-1
 اختلف يف احلكم  ان االستغفار لقب اخلروج ان اخلالء ؟-2

 : ألبــ  ترك ذكر هللا يف هذا املكان .فقيل 
ضاء احلاج ، فجعل ترك الذكر يف هذه احلال  تقصريًا وذبيًا يستغفر اا ، كان يذكر هللا لل  كل أحياب  إال يف حال ق فإب  

 )وهذا في  بظر(.
 استغفر لتقصريه يف شكر بعم  هللا للي  بإقداره لل  إخراج ذلك اخلارج. : وقيل

، فخروج  ان : ويف محده إشعار بأن هذه بعم  جليل  واّا  جزيل ، فإن احنياس ذلك اخلارج ان أسياب اْلالكقال الشوكاين
الاع  اليت ال تت  الصح  بدوهنا، وحٌق لل  ان أكل اا يشتهي  ان طييات األطعم  فسّد ب  جولت ، وحفظ ب  ححت  وقوت ، مث 
ملا قض  اا  وطره، ومل ييق في  بفع، واستمال إىل تلك الصف  اخلييث  املاتا ، خرج بسهول  ان ُمرج اعد لذلك أن يستكثر ان 

 الل .محااد هللا جّل ج



 35 

 إب  ملا َتفف ان أذي  اجلس  دلا هللا أن خيفف لا  أذي  اإلمث. : وقيل
إن الاجو يثقل اليدن ويؤذي  باحتياس ، والذبوب تثقل القلب وتؤذي  باحتياسها في ، فهما اؤذيان اضران  : قال ابن القيم

ليدن وراحت ، وسأل هللا أن خيلص  ان املؤذي باليدن والقلب، فحمد هللا لاد خروج  لل  خالح  ان هذا املؤذي ليدب  وخف  ا
 اآلخر، ويريح قلي  اا ، وخيفف .

 اا قال  الشوكاين. والصحيح
 جاء لاد الييهقي زياد ة يف هذا احلديث ] رباا وإليك املصري [ ولكاــ  بني أهنا باطل  .- 3
 وردت أدلي  أخرى تقال بعد اخلروج ان اخلالء لكن ال يصــح ااها شيء : - 4
 نها :م

 الذي أذهب لّن األذى ولافاين  ( رواه ابن ااج  . إذا خرج ان اخلالء قال : احلمد هلل كان الايب   حديث أبس قال )
 وفي  إمساليل بن اسل  .

 قال احلافظ يف التقريب : ضعيف احلديث .
 وقال يف الزوائد : هو اتفق لل  تضعيف  واحلديث هبذا اللفظ غري ثابت .

 ومنها :
 ه ( .كان إذا خرج ان اخلالء قال : احلمد هلل الذي أذاقّن لذتــ  وأبق  يّف قوتــ  وأذهب لّن أذا  أن الايب بن لمر ) حديث ا

 وال يصح ااها شيء .
 ولذلك قال أبو حامت : أحح اا في  حديث لائش  .

َراءِ   بَاُب َكَراِهَيِة َمسِ  الذََّكِر بِاْلَيِمنِي يف ااِلْسِتبـْ
 َكاَن ََيَْعُل َيِيَنُه ِلَطَعاِمِه َوَشَراِبِه َوثَِياِبِه ، َوََيَْعُل ِِشَاَلُه ِلَما ِسَوى َذِلك ( .  َصة ) َأنَّ النَِّبَّ عن  َحفْ  -20
اْلُيْسَرى ِْلَالَئِِه ، َوَما   اْلُيْمََن ِلُطُهورِِه َوَطَعاِمِه ، وََكاَنْت َيُدهُ  َعْن َعاِئَشَة ، قَاَلْت ) َكاَنْت يَُد َرُسوِل هللِا عن إبراهيم  -21

 َكاَن ِمْن َأًذى ( .
---------- 

 ختريج احلديث :
وقال: - املستدرك ، واحلاك  يف  والطرباين يف الكيري، وأبو يعل  يف اساده ،  خرج  اليخاري يف التاريخ الكيريحديث حفص  : أ

 . ول"ححيح اإلسااد ومل خيرجاه" وتعقي  الذهيب بقول : "يف ساده جمه
 محد ، والييهقي يف السان الكربى ، واحلديث في  ابقطاع .وحديث لائش  : رواه أ

 كان يأكل بيميا  ويشرب بيميا  .  أي ألجل طعاا  ، واملعىن أن الرسول (  َعاِمهِ لط) 
 كان يليس بيميا  .: أي (   َوثَِياِبهِ ) 
 طعا  والشراب والثياب .املذكور ان الَوََيَْعُل ِِشَاَلُه ِلَما ِسَوى َذِلك ( ) 
 الستاجائــ  .: أي (  ِْلَالَئِهِ ) 
 .كان ِبالف ذلك فييدأ ب  بالشمال  ، وااان باب التكرمي فييدأ ب  باليمني: أن اا كان د ة العاا هذه األحاديث دليل للقال-1

ّف َوُدُخول َهِذِه قَاِلَد ة ُاْسَتِمرَّ ة يف الشَّرْع، َوِهَي ِإنَّ اَ قال النووي :  ا َكاَن ِاْن بَاب التَّْكرمي َوالتَّْشرِيف َكُلْيِس الثَـّْوب َوالسَّرَاِويل َواخلُْ
َواك َوااِلْكِتَحال، َوتـَْقِلي  اأْلَْظَفار، َوَقّص الشَّاِرب، َوتـَْرِجيل الشَّْعر َوُهَو َاْشطُُ ، َوبـَْتف ِبط، َوَحْلق الرَّْأس، َوالسَّ  اْلَمْسِجد َوالسِّ اَل  اإْلِ
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احلََْجر اأْلَْسَود، َوَغرْي َذِلَك ممَّا  ِاْن الصَّاَل ة، َوَغْسل أَْلَضاء الطََّهار ة، َواخْلُُروج ِاْن اخلَْاَلء، َواأْلَْكل َوالشوْرب، َواْلُمَصاَفَح ، َواْسِتاَل 
ُخوِل اخلَْاَلء َواخْلُُروج ِاْن اْلَمْسِجد َوااِلْاِتَخاط َوااِلْسِتْاَجاء َوَخْلِع الثَـّْوب ُهَو يف َاْعَااُه ُيْسَتَحّب التـََّياُان ِفيِ . َوأَاَّا َاا َكاَن ِبِضدِِّه َكدُ 

ّف َوَاا َأْشَيَ  َذِلَك، فـَُيْسَتَحّب التـََّياُسر ِفيِ ، َوَذِلَك ُكّل  ِبَكرَاَاِ  اْلَيِمني َوَشَرفهَ   ا. َوَاَّللَّ أَْلَل . )شرح اسل (َوالسَّرَاِويل َواخلُْ
ُ  ِفيَها اْلُيْمىَن إَذا  َوَقْد اْستَـَقرَّْت قـََواِلُد الشَّرِيَعِ  َلَل  َأنَّ اأْلَفْـَعاَل الَّيِت َتْشرَتُِك ِفيَها اْلُيْمىَن َواْلُيْسَرى : تـَُقدَّ  رمح  هللا :  ال ابن تيميةوق

ِبِط وََكاللَِّياِس َوااِلبِْتَعاِل َوالتـََّرجوِل َوُدُخوِل َكاَبْت ِاْن بَاِب اْلَكرَاَاِ  ؛ َكاْلُوُضوِء َواْلُغْسِل َوااِلبِْتَداِء بِ  َواِك َوبـَْتِف اإْلِ قِّ اأْلََْيَِن يف السِّ الشِّ
اـَّْعِل َواخْلُُروِج ِاْن اْلَمْسِجِد اَلِء َوَخْلِع الاْلَمْسِجِد َواْلَمْازِِل َواخْلُُروِج ِاْن اخلَْاَلِء َوحَنِْو َذِلَك . َوتـَُقدَُّ  اْلُيْسَرى يِف ِضدِّ َذِلَك َكُدُخوِل اخلَْ 

. َوتـََااُوِْلَا َوحَنِْو َذِلكَ  : إْن َكاَن ِاْن بَاِب اْلَكرَاَاِ  َكاَن بِاْلَيِمنِي َكاأْلَْكِل َوالشوْرِب َواْلُمَصاَفَحِ  ؛ َوُاَااَوَلِ  اْلُكُتبِ لَِّذي خَيَْتصو بَِأَحِدمِهَاَواَ 
 . اَن بِاْلُيْسَرى َكااِلْسِتْجَماِر َوَاسِّ الذََّكِر َوااِلْسِتْاثَاِر َوااِلْاِتَخاِط َوحَنِْو َذِلَك .    ) جمموع الفتاوى (َوِإْن َكاَن ِضدَّ َذِلَك كَ 

 وان أدل  هذه القالد ة أيضاً :
 . َلَلْي ِ ، َوُطُهورِِه، َويف َشْأبِِ  ُكلِِّ ( ُاتـََّفٌق يـُْعِجُيُ  اَلتـََّيموُن يف تـَاَـعوِلِ ، َوتـََرجولِ  لْن َلاِئَشَ . قَاَلْت: )َكاَن اَلاَّيبو -أ

 ) إذا توضأمت وإذا ليست  فابدؤوا مبياااك ( رواه أبوداود. ولن أيب هرير ة. قال: قال رسول هللا  -ب
 اثال ْلذه القالد ة : -2

 اخلالء وتقدمي الرجل اليمىن لاد اخلروج . استحب الفقهاء تقدمي الرجل اليسرى لاد دخول
، ؛ لكون التياان فيما هو شريف]يعّن : ان اخلالء[ فل  وج  اً واليمىن خروج   هللا : وأاا تقدمي اليسرى دخوالً رمحقال الشوكاين 

 والتياسر فيما هو غري شريف ، وقد ورد اا يدل للي  يف اجلمل  .        ) السيل اجلرار ( .
 اإلعماع لل  ذلك : وقد بقل

 : وهذا األدب اتفق لل  استحياب  . قال النووي
   .تيوبقل اإلعماع أيضاً ابن قاس  يف حاش 
 .يستحب اليداء ة باليمني قيل اليسار يف الوضوء احلديث دليل لل  أب  -3

 .ه لو خالف فاتــ  الفضل وحح وضوءوهذا باإلعماع ، ف
 ( . يـُْعِجُيُ  اَلتـََّيموُن يف تـَاَـعوِلِ ، َوتـََرجوِلِ ، َوُطُهورِهِ   َكاَن اَلاَّيبو حلديث لائش  السابق )

 ( . إذا توضأمت وإذا ليست  فابدؤوا مبياااك وحلديث أيب هرير ة السابق )
يََدُه اْلُيْسَرى ِاْثَل َذِلَك مُثَّ َاَسَح رَْأَسُ   ... مُثَّ َغَسَل يََدُه اْلُيْمىَن ِإىَل اْلِمْرَفِق َثاَلَث َارَّاٍت مُثَّ َغَسلَ لثمان يف حف  الوضوء ) وحلديث

 حَنَْو ُوُضوِئي  ضَّأَ تـَوَ  ُت َرُسوَل اَّللَِّ مُثَّ َغَسَل رِْجَلُ  اْلُيْمىَن ِإىَل اْلَكْعيَـنْيِ َثاَلَث َارَّاٍت مُثَّ َغَسَل اْلُيْسَرى ِاْثَل َذِلَك مُثَّ قَاَل رَأَيْ 
 ( اتفق للي .َهَذا ...

 : أعمع العلماء لل  أن تقدمي اليمني يف الوضوء سا ، ان خالفها فإب  فات  الفضل ومت وضوءه. النوويقال 
ال خالف بني أهل العل  فيما للمااه يف استحياب اليداء ة باليمني وأعمعوا لل  أب  ال إلاد ة لل  ان بدأ  وقال ابن قدامة:
 بيساره قيل َييا .

فالاصوص تدل لل  أب  ال تياان في  ... واألذبان َيسحان ار ة واحد ة، ألهنما لضوان ان  : أاا الوج قال الشيخ ابن عثيمني
 لضو واحد.

 احلديث دليل لل  أب  يشرع لإلبسان أن يأكل ويشرب بيميا  . -4
 وقد اختلف العلماء يف هذه املسأل  لل  قولني:
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 وجوب األكل باليمني وُترمي األكل بالشمال. : القول األول
 بن حز ، وابن القي .ورجح  ا

َمال( رواه اسل . َلْن َجاِبٍر َلْن َرُسوِل اَّللَِّ  -أ َماِل فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يَْأُكُل بِالشِّ  قَاَل )الَ تَْأُكُلوا بِالشِّ
َشِرَب فـَْلَيْشَرْب بَِيِميِاِ  فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يَْأُكُل قَاَل )ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْ  فـَْلَيْأُكْل بَِيِميِاِ  َوِإَذا  ولن اْبِن ُلَمَر أَنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  -ب

 ِبِشَمالِِ  َوَيْشَرُب ِبِشَمالِِ ( رواه اسل .
اَّللََّ وَُكْل وََكاَبْت يَِدي َتِطيُش يِف الصَّْحَفِ  فـََقاَل يل: يَا ُغالَُ  َس ِّ  ولن ُلَمَر ْبِن َأىِب َسَلَمَ  قَاَل )ُكْاُت يِف َحْجِر َرُسوِل اَّللَِّ  -ج

 بَِيِميِاَك وَُكْل ممَّا يَِليك( اتفق للي .
 ان هذه األحاديث ان وجهني: وجه الداللة

 باألكل باليمني. األوىل: األار ان الايب 
 الثاين: أن يف األكل بالشمال تشيًها بالشيطان.

 : أن األكل باليمني استحب ال واجب.القول الثاين
 وهذا اذهب اجلمهور.

 جلمهور لن أدل  ان قال بالوجوب:وأجاب ا
 بأن اجمللس بني الظل والشمس جملس الشيطان. رواه أمحد.  قالوا: وأاا التشيي  بالشيطان فال يفيد احلرا ، فقد أخرببا الايب 

حح  األلياين بتعدد طرق  وإن ضعف  يف أار القيلول  بقول : قيلوا فإن الشيطان ال يقيل. رواه الطرباين يف األوسط، وح أخرببا 
 غريه.

ويف سان ابن ااج : وليعط بيميا ، فإن الشيطان يأكل بشمال  ويشرب بشمال  ويعطي بشمال . قال املاذري: إسااده ححيح. 
 وححح  املااوي، واجلماهري ان العلماء لل  لد  وجوب القيلول ، ولد  وجوب املااول  باليمني، إىل غري ذلك.

 الوجوب .والراجح 
 احلديث دليل لل  أب  يستحب أن ييدأ يف ليس ثياب  بيميا  . -5

 وتقد  حديث أيب هرير ة ) إذا توضأمت وإذا ليست  فابدؤوا مبياااك  ( .
 ، وقد تقدات املسأل  .لل  الاهي لن االستاجاء باليمني احلديث دليل  -6

 وان األدل  لل  الاهي :
)اَل َُيِْسَكنَّ َأَحدُُكْ  ذََكَرُه بَِيِميِاِ ، َوُهَو يـَُيوُل، َواَل يـََتَمسَّْح ِاْن َاخلَْاَلِء بَِيِميِاِ ، َواَل  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللَِّ  لن  َأيب قـََتاَد َة 

بَاِء( ُاتـََّفٌق َلَلْيِ .  يـَتَـاَـفَّْس يف َاإْلِ
 ( .وحديث سلمان وقد سيق وفي  ) وأن ال بستاجي باليمني 

 وهذا الاهي للكراه  ال للتحرمي لاد اجلماهري .
ا  وذلك أن اليمني ارحد ة يف أدب الس، لن االستاجاء باليمني يف قول أكثر العلماء هني تأديب وتازي   وهني   قال اْلطايب :

. اري األثفال والاجاساتواصوب  لن اياشر ة السفل واملغابن ولن مماس  األلضاء اليت هي جم، لألكل والشرب واألخذ واإللطاء
 ( اعامل السان) وااتهات اليسرى يف خدا  أسافل اليدن إلااط  اا هاالك ان القذارات وتاظيف اا حيدث فيها ان الدبس والشعث.

 وذهب : وقد أعمع العلماء لل  أب  ااهي لن االستاجاء باليمني مث اجلماهري لل  أب  هني تازي  وأدب ال هني ُترمي قال النوويو 
 بعض أهل الظاهر إىل أب  حرا  .
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 وقال أيضاً : إن الاهي لن االستاجاء باليمني تاييهاً لل  كرااتها وحيابتها لن األقذار وحنوها . 
بِالاـَّْهِي ِإَشار ة ِإىَل أَبَُّ  مَلْ  ، َوَليـَّرَ نِي( َأْي: بِاْلَيِد اْلُيْمىَن رمح  هللا : قـَْول : )بَاب الاـَّْهي َلْن ااِلْسِتْاَجاء بِاْلَيمِ  قال احلافظ ابن حجر

، َوِبَكْوبِِ  نَّ َذِلَك أََدب ِاْن اآْلَداب، َوِهَي أَ التَّْحرمي ملَْ َتْظَهر لَ ُ  َيْظَهر لَُ  َهْل ُهَو لِلتَّْحرمِِي أَْو لِلتـَّْازِيِ  أَْو أَنَّ اْلَقرِيَا  الصَّارِفَ  لِلاـَّْهِي َلنْ 
 ابته . .ر ِإىَل أَبَُّ  لِلتَّْحرمِِي اجلُْْمُهور ، َوَذَهَب أَْهل الظَّاهِ  لِلتـَّْازِيِ  قَالَ ُ 


