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 الثالثالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 
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أحكااااام و  اب ق ااااا  يبااااني ل ااااا أو ي اااا  ل ااااا  -رمحااااه اهلل-ماااااااص امل اااا   

، وتكلم ا يف الدرس السابق عىل أن هذه األحكام الباد للمسالم مان بااب احلاجة

أوىل وطالب العلم كذلك أن يعت ي هباذا البااب، وال يقاوص باذن هاذه أماور بساي ة 

يف ال اااا ي ني أاااااه  ااااا ماااار عااااىل كاااات  باااا   أو أمااااور سااااا، ت اواااااا، فاااا ن ال بااااي 

القاانين قاااص: يعاات يعااذبان ومااا يعااذبان يف كبااك، أمااا أحاادنا فكااان ال يساات  ه عاان 

اساااات  هوا ماااان البااااوص فاااا ن عامااااة »قاااااص:  بولااااه، ويف حااااديث الساااا ن عاااان ال بااااي 

ه ماان البااوص،  «عااذاب القاان م ااه فاا ذا كااان عااذاب القاان متوقاا  عااىل عاادم االساات  ا

ط هااذه املسااذتة حتاا  يعااا  يف قاانه، حتاا   اا   ااع ماان ف ااري باملساالم أن ي ااب

الفقااااا  عاااىل أن هاااذا كباااكة مااان الكبااااارع ألن كااات تقااادم أ  اااا عااان  اااابط الكباااكة 

ه  هااو: مااا توعااد عليااه بعقاااب أو لعاان أو طاار ، وقااد جااا  الوعيااد يف عاادم االساات  ا

 من الباوص وهاو عاذاب القان، فاالعلم هباذه األحكاام مان بااب الفار  العاني، وال

 يعذر أحد يف اجلا، بذلك.

وك ااااا قاااادم ا يف البدايااااة يف باااااب ق ااااا  احلاجااااة أن هااااذه ا  اب ت قساااام عااااىل 

قسااااااامني:   اب سااااااات  باملسااااااات اي، و  اب سااااااات  باملكاااااااان الاااااااذي يقاااااااع فياااااااه 

 ست اا ، ف ًذا ا  اب عىل قسمني:اال

 .  اب تتعلق باملست اي -1

 و  اب تتعلق باملكان -2
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  اب م ثاورة، ف  ااوص   ان أن   ا باا ذكر هذه ا -رمحه اهلل-فامل    

باااليقيم، ف اعاا، ا  اب التااي تتعلااق باملساات اي  رقماااا: واحااد، ا  ااان،    ااة، 

 وا  اب التي تتعلق باملكان   ب اا با: أت ، با ، جيم.

احلماااد  ،غفرا ااك»ه اااا: ويذا خاار: قاااص:  -رمحااه اهلل-طيااب فقاااص امل اا   

هاذا مان ا  اب التاي تتعلاق باملسات اي، ، «هلل الاذي أذهاب ع اي األذع وعافااي

 ت ياة  ت ياة فيكاون ع اد ا كام مان أ بع ساتة ع ا  -املكاان أو املسات اي–وهاي 

 أ با، ف  اوص أن    ها   ن رس ا  م يف رشحاا    اا عىل ك م امل   .

فااذوال: الااذكر، والااذكر قل ااا: قباا، وبعااد،  ا  اب التااي تتعلااق باملساات ايأمااا 

كر الاااذي هاااو قبااا،، وس  ااار ا ن يف الاااذكر الاااذي هاااو بعاااد، هاااذا تكلم اااا يف الاااذ

 .: الذكرأوال

 : ت  ية ذكر اهلل من مكان اخل  . ا يا

 : أال يرفع  وبه حت  يد و من األر . الثا

 : أال يتكلم وأن يغض برصه.رابعا

 : أال يست اي بيمي ه.خامسا

 : أن ي ي ذكره كي يتيقن من اواص البوص م ه.سا سا

وكاااذلك  بال سااابة لااال اب التااي تتعلاااق باملكاااانحكااامع سااتة، طياااب كاام مااان 

 سوف يذكرها امل   ،   ن كذلك  ذكرها رس ا وبعد ذلك  تكلم علياا.

 .: السيأوال
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 : اإلبعا . ا يا

 : عدم استقباص القبلة ببوص أو غااط يال يف الب يان. الثا

 : أال يواجه رحيا.رابعا

 : أال يبوص يف  قب أو شق.خامسا

 : أن يتخذ مكا ا رخوا لبوله.ساسا 

فاااذكر ا ا ن ساااتة وهااان ساااتة، وامل ااا   ساااوف ي اااي  ا  اااني ا  اااني ساااوف 

 تكلم علياا بالتف ي،، ف ًذا هذه ا  اب كاملة تتعلق باد اب االسات اا ، و  ان 

سوف كلات  مار عاىل واحادة  ع يااا الارقم، يماا رقام أتا ، أو رقام واحاد، و  ان 

 ن املعلومة ترسخ. ستعم، هذا األسلوب من أج، أ

هلل الاااذي احلماااد ، غفرا اااك»: ويذا خااار: قااااص: -رمحاااه اهلل-فقااااص امل ااا   

 .«أذهب ع ي األذع وعافاي

قلاااان لففاااااة غفرا اااااك حاااااديث ،ااااا يا مااااان رواياااااة عااشاااااة، أخرجاااااه األاماااااة 

اخلماااا  يال ال سااااااي و،اااا  ه اباااان خ يمااااة واباااان حبااااان، وتكلم ااااا عااااىل لففااااة 

 غفرا ك وامل اسبة يف ذلك.

احلماااد هلل الاااذي أذهاااب ع اااي األذع »مل ااا  : ويذا خااار: قااااص: أماااا قاااوص ا

فاااااذا أخرجاااه اباااان ماجاااة ماااان حاااديث أااااا  بااان مالااااك يال أن يساااا ا ها  «وعافااااي

 عي  كت    عليه  ع من امل ققني، لكان تكلم اا عاىل أن احلاديث ال اعي  

 قل ا أا ا  ذخذ به يف ف اا، األعتص.
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ساب ا ه –ن هذه  عماة مان اهلل طيب احلمد هلل، ه ا لففة توجب الشكرع أل

ب،  عمة عفيماة أن ي ا خارو: األذع ع اك، ومان أرا  أن يعارف قيماة  -وتعاىل

حاااب  ع اااه الباااوص أو حاااب  ع اااه الغاااااط  -والعيااااذ بااااهلل–هاااذه ال عماااة ي فااار ملااان 

رأع خلاق اهلل  -علياه السا م–كي  يترضر من ذلك، اذا جا  يف األثر أن  او  

والق اك واملاريض وال ا يا فقااص: ياا رب  ااذا    خمتل ، فرأع م ام ال وي،

تسااو بااني خلقااكع هااو  فاار يف اخللااق وجااد واحااد مااريض، واحااد ،اا يا، واحااد 

: ياااا -ساااب ا ه وتعااااىل–فقاااك، فقااااص: ياااا رب  ااااذا   تساااو باااني خلقاااكع فقااااص اهلل 

 او  ي  اااي أحاااب أن أشاااكرع ألن اإل ساااان ال يعااارف ال عماااة التاااي هاااو فيااااا حتااا  

قاااد فقاااد  م اااه، ااااذا كاااان مااان  عاااا  السااال :   عرف اااا  عماااك  ي فااار يىل مااان

 بدواماا وال تعرف ا  عمك ب وااا.

األذع يقوص علت  احلديث هو: البوص  )احلمد هلل الذي أذهب ع ي األذع(

: املعافااااة هاااو: أن اهلل  )وعافااااي(والغاااااط،  حففاااه مااان  -ساااب ا ه وتعااااىل–قاااالوا

 ه املسذتة من قب،.م  الشياطني، و  ن تكلم ا عىل هذ

 )املتن(

 ويقدم رجله الي ع يف الدخوص واليم   يف اخلرو:.

 )ال ح(

مان األحكاام التاي تتعلاق باملسات اي ألااه هاو الاذي يقادم،  هذا احلكم الثاي

 ف ًذا هذه   يفاا يف القسم األوص و ع ياا رقم ا  انع ألن الذكر رقم واحد.
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عكاا  يف ذلااك،  اااد أن اليمااني قاااص: ويقاادم رجلااه الي ااع يف الاادخوص، وي

ع د ا يف ال ر ذا  مكا ة وذا  قداسة يف الد يا وا خارة، أماا ا خارة فا ن اهلل 

جعااااا، مااااان يذخاااااذ كتاباااااه بيمي اااااه أااااااه مااااان املفل اااااني، وجعااااا،  -ساااااب ا ه وتعااااااىل–

اااوصك }املفل اااني كاااام  أعااام مااان أ،ااا اب اليماااني،  وَتَ كََتاَباااهك بََيَمي َاااَه َفَيقك
اااا َماااني أك َفَذمَّ

وا كََتابََيهي  َر ك مك اقي [ وأ، اب اليمني، ف ًذا اليمني م افة ع اد رب 19]احلاقة:{َهاؤك

 العاملني يف الد يا وا خرة.

–هاااو ماااا أخرجاااه البخااااري ومسااالم مااان حاااديث عااشاااة  والااادلي، عاااىل هاااذا

حيااب التيااامن يف ت علااه وترجلااه وطاااوره  كااان ال بااي قالاا :  -ريض اهلل ع اااا

كااان  ااب التيااامن يف كاا، ن ، فاساات بط الفقاااا  ماان  بااي ، فاا ًذا ال وشااذاه كلااه

: اليمني عاىل قسامني، يماا أن يكاون فعا، ذو  هذا احلديث هذا املع  ، ولكن قالوا

كرامة وذو رشف فتقدم اليمني، ويماا أن يكاون الفعا، ذو ماا اة واساتقذار فتقادم 

اليمانيع ألن اليسار، فالدخوص يىل املساد يقدم اليمني، الدخوص يىل البيا  يقادم 

 ك، م ات مكان كرامة.

مااث  يف لااب  احلااذا  يقاادم اليمااني ألن اللااب  ،ااون للرجاا،، ويذا عكساا  

ال  ر يكون باليساار، الادخوص يىل احلاتم يكاون باليساار، فا ًذا هاذه قاعادة الباد ل اا 

أن   ب اا أن اليمني م فة يف الد يا وا خرة فتقادم يف األماور املكرماة وتا خر 

 املستاا ة.يف األمور 

 )املتن(
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 وال يدخله بيش  فيه ذكر اهلل تعاىل يال من حاجة.

 )ال ح(

ماااان األحكااااام التااااي تتعلااااق باملساااات اي ألاااااه هااااو الااااذي  هااااذا احلكاااام الثالااااث

ياادخ،، قاااص: وال يدخلااه بيشاا  فيااه ذكاار اهلل، اليشاا  ه ااا يكااون عااىل قساامني، يمااا 

يااد أو تشاامي  عاااط ، ن  مثلااه يع ااي باللسااان كقاار ن أو ذكاار أو تساابيا أو  م

كاااااا، مااااااا يتعلااااااق بالااااااذكر باللسااااااان، أو يكااااااون ن  مكتااااااوب أو م قااااااو ، فكاااااا  

 األمرين.

أماااا اليشااا  املكتاااوب وامل قاااو ، فالااادلي، عاااىل هاااذا احلكااام هاااو: ماااا أخرجاااه 

يذا  خااا، اخلااا    ااا ر  كاااان ال باااي األاماااة األربعاااة مااان حاااديث أاااا  أااااه قااااص: 

، قااااص تاااب علياااه حمماااد رساااوص اهللقاااد ك وكاااان خااااتم ال باااي قااااص أاااا :  خامتاااه،

اليماااذي عااان هاااذا احلاااديث: حاااديث حسااان ،ااا يا غرياااب، فااا ًذا هاااذا احلاااديث 

 اا أرا  أن يادخ، اخلا    ا ر خامتاه لوجاو  العلاة، يال أن طاافاة  يدص أن ال باي 

ماان امل ااد ني ي ااعفون هااذا احلااديث ماا ام احلااافم اباان حااار، واإلمااام ال ااووي، 

  هذا األمر.والبياقي، لكن يست  ب فيه يف

 اا  عااىل أن الااذكر مرفااور، واااذا  -سااب ا ه وتعاااىل–قل ااا ذكاار اهلل ألن اهلل 

ااَن }: -سااب ا ه وتعاااىل–قاااص اهلل   َأكي
َ
َِّ رك ا [ فاا ذا كااان ذكاار 45]الع كبااو :{َوَلااَذكي

 اهلل هبذه ال ورة من اإلرشاف واإلج ص  اسب أال يدخ، به يىل هذا املكان.
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وب أو امل قاااو ، أماااا بال سااابة للاااتلفم فسااابق وأن هاااذا بال سااابة لليشااا  املكتااا

تكلم اااا عاااىل هاااذه املساااذتة مااان قبااا،، والااادلي، عاااىل ذلاااك: ماااا أخرجاااه اجلتعاااة يال 

وهاااو يباااوص  اإلماااام البخااااري مااان حاااديث ابااان عمااار قااااص: مااار رجااا، عاااىل ال باااي 

كاان يباوص فمار علياه رجا، فسالم فلام يار  علياه، يف  فسلم فلم ير  عليه، ال باي 

ماا م ع اي مان الار  علياك يال أا اي ك ا  عاىل حالاة كرها  أن ع قااص: رواية أخر

فات  -، فاذا يدص عىل أن ما كاان مان اللفام ألن ر  السا م واجابأذكر اهلل علياا

 كان من لفم فيه تكريم من ذكر أو قر ن ي بغي أن   ب ذلك املكان.

يف يذا جعل اااا القيااااس ألا اااا يذا قل اااا ه اااا احلاااديث حاااديث أاااا  فياااه يشاااكاص 

  يااااتلفم بالاااااذكر  اخاااا، احلاااااتم  يساااا ا ه، فااااا ذا جعل ااااا القيااااااس  اااااد أن ال باااااي 

فيكاااون املكتاااوب مااان بااااب أوىل،  ااااذاع أماااا رأ ااا  أن القااار ن تسااات يع أن تقااارأه 

وأااا  حماادا، قاااص اإلمااام ال ااووي: أ عاا  األمااة عااىل أن امل اادا حااد ا أ،ااغر 

فاا ًذا اليشااا  املكتاااوب  جاااا لاااه أن يقاارأ القااار ن بلساااا ه لك ااه ال يلمااا  امل ااا  ،

  ياار  الساا م فيكااون الاادخوص باات هااو مكتااوب  أعفاام ماان املقاارو ، ... ال بااي 

 أوىل ف احلكم.

تف ااااان وقااااااص لاااااك: يال مااااان حاجاااااة يع اااااي: ين  -رمحاااااه اهلل–لكااااان امل ااااا   

: الرضاورة يذا خااف  ايار ذلاك، حتا   ا   وجد  الرضاورة جااا ذلاك، قاالوا

كا ا  م قوشاة ال يادخلاا يال يذا خيشا تلا  أو اإلمام أمحد قاص: حت  ال قاو  يذا 
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رسقة ف  ه يدخلاا معه يال أاه حياوص أن حيافم علياا وأال يفارها  اخا، املكاان، 

 .وهذا احلكم الثالث

 )املتن(

 ويعتمد يف جلوسه عىل رجله الي ع.

 )ال ح(

هاااذا احلكااام رقااام أربعاااةع ألااااه يف املسااات اي، قااااص: ويعتماااد يف جلوساااه عاااىل 

قااة باان مالااك قاااص: رجلااه الي  أمر ااا ال بااي  ااع، هااذا حكاام جااا  يف حااديث رسا

، وهذا حديث أخرجه يذا ذهب ا يىل اخل   أن  تكئ عىل الي ع  و   ب اليم  

اإلمااااام ال ااااناي، يال أن يساااا ا ه  ااااعي  كاااات قاااااص اايثمااااي فاااا ن يف يساااا ا ه ماااان   

 يسم.

تسااااا، اإلخاااارا:، ا هبااااذا احلااااديث عااااىل أن هااااذه الكيفيااااة تساااااعد أو استئ اًساااا

 -وين كااان تكلاام يف يساا ا ه–فيكااون هااذا احلكاام أخااذه الفقاااا  ماان هااذا احلااديث 

وأخذوه كاذلك مان طرياق املع ا ، فا ذا أرا  اإل ساان يف ق اا  حاجتاه يتكائ عاىل 

رجلاااااه الي اااااع وي  اااااب اليم ااااا  وهاااااذا مااااان بااااااب تسااااااي، خااااارو: األذع مااااان 

 اإل سان.

 )املتن(

 وين كان يف الف ا  أبعد واستي.

 )ال ح(
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تكلم اا عاىل أن الك يا  عاىل قسامني: األحكام التي سبق  هاي عاا ة،   ان 

يمااااا أن يكااااون معااااد، ويمااااا أن يكااااون غااااك معااااد وهااااو يف الف ااااا ، فا ااااا األحكااااام 

ستلاا ، لكااان   ااان    فااارب يف األحكاااام بااني األمااارين، ولكااان حاول اااا أن  اماااع 

 األحكام يف التفرقة بني املكان وبني املست اي.

يع ااي أاااا ا ن تكلماا  لااك عااىل األحكااام التااي  يذا كااان يف الف ااا ()وقاااص: 

)وين كاااان يف الف اااا  هاااي خا،اااة باملكاااان املعاااد وهاااو: الك يااا  أو احلاااتم، قااااص: 

 ا ن بدأ  مع ا أحكام املكان. أبعد واستي(

 )املتن(

 وين كان يف الف ا  أبعد واستي.

 )ال ح(

أبعااد يع ااي: ذهااب يىل  -تاا هااو رقاام أ–هااذا احلكاام األوص الااذي هااو: أبعااد 

 مكااان بعيااد حتاا  ياا من أال ياارع فيااه، وهااذا احلكاام مساات بط ماان حااديث ال بااي 

يذا ذهااااب  كااااان ال بااااي املتفاااق عليااااه، ماااان حااااديث املغااااكة باااان شاااعبة ف  ااااه قاااااص: 

 .املذهب أبعد، وأبعد حت  ال يره أحد

 هي أمرين ا  ني: احلكمة املست ب ة من هذا احلكموالعلة يف هذا أو 

 : حت  يستي عن ال اس وال يره أحد.مر األوصاأل

: ألن اإل سان يف ق ا  حاجته قد يسمع م ه ،و  أو يشم م اه األمر الثاي

يذا  ريااا، وعااا ة اإل سااان أاااه يت اا ه أن ي فاار م ااه ذلااك، فلاااذا العلااة كااان ال بااي 
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 الف ا  ه ا املق و : املكاان اخلاا ، قاد يكاون–أرا  أن يقيض حاجته يف الف ا  

فكاان يبعاد حتا  يتاوارع عان ال ااس  -، را ، قد يكون...، قاد يكاون أي ن 

 كت جا  يف الرواية.

السي غك البعاد، البعاد هاو املكاان، قل اا العلاة: حتا  ال  )أبعد واستي(قاص: 

يشم م ه أو يسمع م ه، والسي هو:  أن يتخاذ شايئا يسايه، جاا  يف حاديث السا ن 

قاااص:  اباان ماجااة عاان حااديث أ  هرياارة أن ال بااي ع ااد اإلمااام أمحااد وأ   او  و

يع اي: عاىل األقا، اإل ساان  ماع كثيباا حتا  يا من  «ولو أاه  مع كثيباا مان رما،»

 من أاه ال ي فر يليه.

وأماااا أحااادنا »قااااص:  ومحااا، عاااىل ذلاااك الرواياااة التاااي يف البخااااري، ال باااي 

كااان ماااان هااااذه رواياااة وكاااذلك هااااي رواياااة ،اااا ي ة، ل «فكاااان ال يساااتي ماااان بولاااه

ف ًذا السي م لاوب يف الفا ة وهاو أن  «كان ال يست  ه من بوله» من الروايا : 

 يستي بذي ن  كان حت  يذمن من أن تكش  عورته.

 )املتن(

.  وارتا  لبوله مو عا رخوا

 )ال ح(

 هذا احلكم كمع :الشيخ

 :....  ال الب
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ذا يتعلااااق يًذا هاااا ا()وارتااااا  لبولااااه مكا ااااا رخااااوً ماااااذا قاااااص امل اااا  ع  :الشاااايخ

، وهاااذا جاااا  يف  باملكاااان، فيل اااق بالقسااام األوص، فقااااص: يتخاااذ لبولاااه مكا اااا رخاااوا

 أاه كان يرتا  لبوله، حديث يف الس ن من حديث ابن عمر. حديث ال بي 

يقوص الفقاا : املكان يما أن يكون، الرخو يع ي: لي  ب الب، الرخاو  اد 

ب، وكا، ماان املكاا ني يمااا ال الب، فا ًذا ع ااد ا مكاا ني، ع ااد ا رخاو، وع اد ا ،اال

 :األماكن املوجو ة م لقا أربعةطاهر ويما  ا ، ف ًذا األماكن ع د ا أربعة، 

 أن يكون رخوا طاهرا  يما

 أن يكون رخوا  اسا ويما

 ا طاهرا أن يكون ،لبً  ويما

 أن يكون ،لبا  اسا. ويما

، هاااو رخااو ولك اااه طااااهر، بالقسااام األوص باادأ  : يذا كااان املكاااان رخاااوا طاااهرا

، أتااا  ساااباطة قاااوم فبااااص قاااااتكااات يف ال ااا ي ني:  ااااذا يباااوص قاااااتع ألن ال باااي ف

السااباطة هااي املكااان الااذي  مااع فيااه ال بالااة و فايااا  ال اااس، السااباطة: أغاارا  

 باص فياا قاات. فليس  ب لبة، لك اا قد تكون  اسة، فلاذا ال بي 

ال ياذمن باذن تعلاق  يذا كان املكان رخوا  اسا باص فياه واقفااع ألااه يذا جلا 

بااه  ااسااة، ويسااتعم، املكااان ألن الرخااو ال يااي   عليااه بولااه، هااذا القساام األوص 

 .الرخو ال ا الذي هو: 
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هاااذا األ،ااا، أااااه يباااوص جالساااا ألااااه يذا جلااا    يترضااار باااذن  الرخاااو ال ااااهر

تعلاااق باااه  ااساااة، وكو اااه رخاااوا ال حيتاااا: يىل الوقاااوف، وساااوف  اااتكلم عاااىل هاااذه 

 أف ، يف البوص قاات أو قاعدا. املسذتة يف أهيم

فاا ًذا يذا كااان رخااوا طاااهرا جاااا م لقااا، ويذا كااان رخااوا  اسااا لاا م أن يبااوص 

 فيه واقفا، وقل ا السبب يف ذلك.

، فاذا البد أن  ت ب ألن ال لب يذا بااص علياه ساوف ،لبا  اساويذا كان 

 جع عليه.ير  يت اير وهذا ن  معلومع ألاه يذا ،ب البوص ه اك ف  ه سوف ير

طيب يذا أرا  أن هيرب من هذه العلة بذن  لا  حتا  ماا يت ااير علياه  كان 

 أن تعلق به  ااسة، ف ًذا هذا املكان ال ي ا فيه البوص ال قاات وال جالسا.

 :....  ال الب

فاذا يل م باجللوس ألااه  ال اهر ال لبال، هذا  ا  ،لب، أما  :الشيخ

املشااااكلة أاااااه قااااد يت اااااير عليااااه، فاااا ًذا هااااذه  طاااااهر يذا جلاااا ، لكاااان يذا باااااص واقفااااا

األقساااام األربعاااة، و عيااادها ا ن مااان بااااب ترسااايخ املعلوماااة  قاااوص: املكاااان عاااىل 

، وكا  مان ال الب  قسمني: يما أن يكون مكا ا ،لبا، ويما أن يكون مكا ا رخوا

 أو الرخو يما أن يكون طاهرا ويما أن يكون  اسا، ف ًذا ع د ا أربعة أقسام: 

 رخوا طاهر

 رخوا  ا 

 ،لبا طاهر
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 ،لب  ا .

أما يذا كان رخوا طاهرا فاذا األوىل وهذا األف ، ويقيض حاجتاه اإل ساان 

عااىل اليشاا  الااذي يريااد، أمااا يذا كااان رخااوا  اسااا فاااذا ه ااا يلاا م بالقيااام، أمااا يذا 

كااااان ،اااالبا طااااااهرا فا ااااا يلااااا م باااااجللوس، وأمااااا يذا كاااااان ،اااالبا  اساااااا ه ااااا يلااااا م 

املكااان، فاا ًذا هااذا هااو احلكاام السااابع ماان القساام األوص الااذي هااو:  باجت اااب هااذا

 األحكام املتعلقة باملكان.

 )املتن(

 وال يبولن يف  قب وال شق وال طريق وال ظ،  افع وال    شارة مثمرة. 

 )ال ح(

)وال يبااولن يف طيااب ه ااا عااد ماان األحكااام البااد أن  ذخااذها واحاادة واحاادة، 

وهاااو: أال يباااوص يف  "الساااابع"لاااق باملكاااان ورقماااه هاااذا احلكااام متع  قاااب وال شاااق(

شاق وال  قاب، يع اي: يذا أرا  اإل ساان أن يباوص قاد  اد شاقا يف األر  وقاد  ااد 

 قاااب، فقااااص لاااك امل ااا  : مااان   اب االسااات اا  أااااك ال تباااوص يف ذلاااك املكاااان، 

ماان  -وين كااان تكلاام يف ساا ده–طيااب مااا هااو الاادلي، عااىل ذلااكع جااا  يف احلااديث 

قة  .عي أن يبوص يف احلار أن ال بي بن مالك قاص  حديث رسا

: اإل سان يذا باص يف احلاار أوال: عاا ة هاذه   وعللوا ذلك بذمرين ا  ني قالوا

الشااقوب واجل ااور أعااا مساااكن ماان مساااكن اجلاان، اااذا سااعد باان معاااذ يقاااص بذاااه 

العلاة باص يف ج ر فقتلاه اجلان، وافتخاروا باذعم قتلاوه ألااه بااص يف مساك ام، فا ًذا 
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يف ذلااك أاااه مااوطن اجلاان، ويعلاا، بعااض الفقاااا  ب كاام  خاار قاااص: قااد تكااون فيااه 

م مان أفعا  أو عقارب، ف  اه يذا بااص ه ااك، يذا خرجا  علياه  كان أااه   ابة أو هوا

يرتعد، ف ذا ارتعد سوف ي ا   فسه، فلاذا    الفقاا  عىل اجت ااب الباوص يف 

 اجل ر أو الثقب.

بااامل عني،   ريااق والفاا، هااذه سااتها ال بااي ال )وال طريااق وال ظاا،  ااافع( 

، اتقااوا ال ع اانيقاااص:  جااا  يف ،اا يا مساالم ماان حااديث أ  هرياارة أن ال بااي 

الاااذي يباااوص يف طرياااق ال ااااس وظلاااام، قيااا،: وماااا ال ع اااني ياااا رساااوص اهللع قااااص: 

 ،ار اتقوا امل عني، واا  املور  وهو مكان ا ا .

 ب ال رياق و ت اب الفا،ع ألن ال باي ف ًذا قاص لك امل   : البد أن  ت ا

ع  عن ذلك قاص: اتقوا ال ع ني، لففة ال ع اني هاذه تفساكها ع اد العلات  عاىل 

أماارين، اتقااوا ال ع ااني يع ااي: أعاام ساابب يف اللعاان، وهاام ظاا، ال اااس وطااريقامع 

ألن اإل سان يذا باص أو تغوط يف الف، فمار ال ااس لع اوا فاعا، ذلاك، فا ًذا املكاان 

 سببا يف اللعن.كان 

قااااص: مااان يفعااا، ذلاااك فااا   ي أتع اااه، وااااذا قل اااا:  : أن ال باااي التفساااك الثااااي

 هذه من األحكام التي هي واجبة وعد  من الكباارع ألن ترتب علياا لعن.

فااا ًذا البااااد أن يتقااااي طريااااق ال اااااس، وسااامي ال ريااااق طريقااااا ألاااااه ت اااارب فيااااه 

كات –يذا كا ا  ساالكة و... ال  اوا ال عاصع ألاه يسمع فياا ،وهتا، ف ًذا ال رياق 

ال  اااوا للمسااالم أن  - ااا  علياااه اإلماااام ال اااووي عاااىل أن ال ااااي ه اااا عاااي  اااريم
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يباااوص أو يتغاااوط يف طرياااق ال ااااس أو يف ظلاااام، الفااا، ه اااا عاااام ألن ال ااااس عاااا ة 

ترتفاااق هباااذا الفااا،، فااا  ي بغاااي للمسااالم أن يفساااد عاااىل ال ااااس م اااافعام، ااااذا يذا 

مار رجا، عاىل غ ان قاص:   جا  يف ال  ي ني أن ال بي  فر  يىل العك  كت

يف طرياااق املسااالمني ف  ااااه عااا ام وقااااص: ين هاااذا يااا ذي املااا م ني قااااص: فغفااار لاااه 

 وأ خله اهلل اجل ة.

ا فر هو عم، بسيط ب  شاص غ ن من ال رياق ألااه يرضا املسالمني، فا ًذا  

، وبااااالعك  ال اإل سااااان ال حيتقاااار العماااا، ال ااااغك يذا كااااان فيااااه م فعااااة للماااا م ني

: حيتقاار كااذلك العماا، الشاااان يف حااق املساالمني وين كااان ،ااغكا، فقاااص ال بااي 

الاااااذي يتغاااااوط ويباااااوص يف ظااااا، ال ااااااس وطاااااريقام، وهاااااذه مااااان  «اتقاااااوا ال ع اااااني»

 األحكام التي تتعلق باملكان.

 :....  ال الب

 هذا الذي قل اه، قل ا: فياه تف ايلني، اتقاوا ال ع اني ألن هاذا املكاان :الشيخ

ساااابب للعاااان، يذا جااااا  ال اااااس ورأوا ذلااااك لع ااااوا فاعلااااه، أو أن اللعاااان ،اااادر ماااان 

 .ال بي 

 )املتن(

 وال    شارة مثمرة.

 )ال ح(
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وهااذا ماان األحكااام التابعااة يىل حكاام املكااان، الشااارة املثماارة جااا  يف ذلااك 

عااا  عااان ذلاااك وين كاااان تكلااام يف يسااا ا ه، ولكااان املع ااا  يف  حاااديث أن ال باااي 

الفقااااااا  ألن ال ااااااس يق ااااادون هاااااذه األشااااااار املثمااااارة كاااااي  ذلاااااك وا اااااا ع اااااد

يذخااااذوا ماااان  مرهااااا، فاااا ذا باااااص اإل سااااان أو تغااااوط ه اااااك ف  ااااه ال ياااا من أن ت اااا، 

ال ااسة يىل الثمر، ويذا و،ل  يليه تركه ال اس، فيكون املسلم باذلك قاد فاو  

 م ل ة األك، عىل ال اس وال ي بغي له فع، ذلك.

 )املتن(

 وال قمرا.وال يستقب، شمسا  

 )ال ح(

هاذا حكاام فيااه  فاار، و اااهك الفقاااا  عاىل عاادم االعتبااار ه ااا، واأل،ااا عااىل 

أااااه ال حااار: يف ذلاااك، يال أااااه يقااااص أااااه مااان بااااب كشااا  العاااورة ألن الشااام  أو 

القمر يذا استقبلاا اإل سان كشف  عورته، فمن باب الساي أااه ييفاع عان ذلاك، 

ك، لكن   ن  ستبدص هاذا احلكام ب كام وين كان األ،ا عىل أاه ال حر: يف ذل

ذكر ااااه وهاااو: الباااوص يف الاااريا ألن املع ااا  يف أو ااااع ألن اإل ساااان يذا بااااص وهاااو 

مستقب  للريا ف  ه ال يذمن أن يت اير علياه الباوص فيو اع يف هاذا املكاان عاىل أااه 

يل اااق باااذلك الباااوص، وهباااذا احلكااام يكاااون خاااتم امل ااا   األحكاااام الثت ياااة التاااي 

 كان.تتعلق بامل

 )املتن(
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ال »وال يستقب، القبلة وال يستدبرها لقوص رسوص اهلل ،ىل اهلل عليه وسلم: 

 .«تستقبلوا القبلة بغااط وال بوص وال تستدبروها

 )ال ح(

وال يسااتقب، القبلااة وال يسااتدبرها لقااوص رسااوص اهلل ،ااىل اهلل عليااه وساالم:   

ليااه، خرجااه البخاااري هااذا حااديث متفااق ع «ال تسااتقبلوا القبلااة ببااوص وال غااااط»

ال تسااااااتقبلوا القبلااااااة ببااااااوص وال غااااااااط ولكاااااان رشقااااااوا »: ومساااااالم، قاااااااص ال بااااااي 

يًذا حيرم اساتقباص القبلاة يال أن امل ا   ه اا ذكار رشطاا: و اوا ذلاك يف  «وغربوا 

 الب يان.

يماا أن يًذا ع د ا استقباص القبلاة واساتدبارها يف الباوص والغاااط عاىل قسامني: 

، أن يكااون ويمااا أن يكااون يف الب يااانيف الف ااا  م كشاا ،  يكااون يف مكااان فساايا

 حاج ا بي ك وبني القبلة.

أما يذا كان احلكام األوص فا ن األاماة األربعاة عاىل م اع ذلاك، يع اي: ال  اوا 

استقباص القبلة ببوص وال غااط يف ال  را  ب يث أاه ال يوجد بي ك وباني القبلاة 

 .«بلوا القبلة وال تستدبروهاال تستق» : ن ، وهذا  ليله قوص ال بي 

وهي: يذا كا   الب ياان قااص: جااا ذلاك، الب ياان هاو  امل    استث   مسذتة

أن يكاااااون بي اااااك وباااااني القبلاااااة ن ، هاااااذا احلكااااام خمتلااااا  فياااااه، األاماااااة الاااااث ا: 

 -رمحاااه اهلل-ا الكياااة والشاااافعية واحل ابلاااة يف الرواياااة األ،اااا واختارهاااا املوفاااق 
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لقبلااة واسااتدبارها ي اات ي ااا  ع ااه يف الف ااا ، أمااا يذا ك اا  ه ااا قاااص بااذن اسااتقباص ا

  اخ، الب يان ف  حر: عليك يف ذلك.

و اهك أه، احلاديث بقاوا عاىل هاذا الت اريم  -رمحه اهلل-اإلمام أبو ح يفة 

: حياارم اسااتقباص القبلااة واسااتدبارها يف الب يااان ويف الف ااا ، يع ااي احلكاام يف  وقااالوا

أ  ح يفة ال يشاكاص ألااه اساتدص باحلاديث، املشاك،  ذلك سيان، بال سبة ملذهب

ع د اجلماور، أااتم أخارجتم الب ياان، ماا هاو الادلي، الاذي خارجتم هاذا املكاان يف 

: الادلي، يف ذلاك ماا أخرجاه البخااري ومسالم مان حاديث ابان  هذا احلكامع قاالوا

يقيضاااا حاجتااااه عااااىل لب تااااني  رقياااا  فااااوب ساااا ا فرأ اااا  ال بااااي عماااار أاااااه قاااااص: 

 القبلة.مستدبرا 

عبد اهلل بن عمر يقوص يف هاذا احلاديث بذااه رقا  عاىل السا ا،  اا رقا  عاىل 

 يقيضاا حاجتااه مسااتدبر القبلااة، فقاااص الفقاااا : ه ااا ال بااي  الساا ا رأع ال بااي 

فعاااا، ذلااااك، كياااا   وفااااق بااااني  عا ااااا عاااان ...  اااام اباااان عماااار حيكااااي ل ااااا أن ال بااااي 

:  وفااق بااني اال  ااني،   ماا، هااذا عااىل  ال اا را  و  ماا، هااذا عااىل اال  اانيع قااالوا

الب يان ف قاوص: ال  اوا اساتقباص القبلاة وال اساتدبارها بادلي، احلاديث الاذي مع اا 

و اااوا ذلاااك يف الب ياااان بااادلي، حاااديث عباااد اهلل بااان عمااار، هاااذا مسااالك اجلمااااور 

 الذين هم: ا الكية والشافعية واحل ابلة.

اذا   يذخااذ اإلمااام قل ااا بذاااه أخااذ بااالعموم، طيااب  اا -رمحااه اهلل-أبااو ح يفااة 

أبااو ح يفاااة هبااذا احلاااديثع قاااص: أااااا هاااذا احلااديث ع ااادي يف هااذا احلكااام يشاااكاص، 
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قياا،: مااا هااو اإلشااكاص، قاااص: اإلشااكاص هااو: أن عبااد اهلل باان عماار قاااص رقاا  فااوب 

السااا ا ورأع، يع اااي لاااو ماااا كاااان عباااد اهلل بااان عمااار رقااا  مااااذا كاااان هاااذا احلكااامع 

وال يتعاداه ألمتاه، يذ  هاذا خااب باال بي  يبق  خمتفي، فاذا  ليا، ع اد ا عاىل أن

لو أاه لتعداه ألمته لثب  بالقوص، ف قاوص:  بقاي عاىل العماوم و قاوص هباذا احلاديث 

 لوجو  هذه اخلا،ية. أاه خاب بال بي 

والعلم ع د اهلل: هو مذهب اجلماور عىل أااه  اوا  أ،ا األقواص يف  فري

قاااوع، وسااابب اليجااايا أن علااات  اساااتقباص القبلاااة يف الب ياااان ومسااالك اجلمااااور أ

األ،ااوص يقولااون: يعااتص الاادليلني أوىل ماان يناااص أحاادنا، هااذه مسااذتة أ،ااولية: 

يعااتص الاادليلني أوىل ماان يناااص أحاادنا، فعااىل مااذهب اجلماااور أعمل ااا الاادليلني 

 .هذا أوصمع بعض، لكن عىل مسلك أ  ح يفة أنل ا  لي، واحد، 

  تكاان بالاادعوة  هااذا خاااب بااال بي :  عااوع اخل ااوب بااذن األماار الثاااي

لااه أعااا عامااة شاااملة ليمااة حتاا  يثباا   القويااة، واأل،اا، يف أفعاااص ال بااي  وأقوا

 ااا تكلاام يف القاار ن عااىل ال كاااح  -سااب ا ه وتعاااىل–الاادلي،، ماان بااني األ لااة: اهلل 

َم نَيَ }أكثاار ماان أربعااة قاااص:  كاا ي وَن املي  [  اا  عااىل50]األحاا اب:{َخالََ ااًة َلااَك َمااني  ك

اخل و،ية، وه اا   يكان ه ااك  ليا، عاىل اخل و،اية فبقاي احلكام عاىل عموماه، 

مثاا، مااا قاااص امل اا  : ال يسااتقب، القبلااة ببااوص وال غااااط ولكاان ي ااب أو يغاارب 

يال أن يكااون يف الب يااان، فاااجلواا يف ذلااك، هااذا حكاام ماان األحكااام الااذي ي بغااي 

يف ب اياااا  املسااالمني للما دساااني أن يتعلماااوهع ألن هاااذا حكااام فقااااي، ااااذا  ااااد 
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عاااون هاااذا احلكااام، فااا ذا  فااار  يىل ب اياااا  وعاااترا  املسااالمني  اااد باااذن  ااااات  يرا

عاااة اااذا  احلتمااا  تكااون عااىل عكاا  القبلااة، يع ااي أخااذا بمااذهب اجلماااور ومرا

 اخل ف.  

 )املتن(

و ااوا ذلااك يف الب يااا ا ق ااع البااوص مسااا ماان أ،اا، ذكااره يىل رأسااه  اام ي اايه 

 .ا   ً 

 )ال ح(

، وهاااذه املساااذتة مساااذتة كيفيااة االسااات اا ه ااا امل ااا   بااادأ يف مسااذتة وهاااي: 

طويلاااة، وبقيااا  مع اااا ا ن مساااذتتان حتااا   كمااا، هاااذا البااااب وهاااي مساااذتة كيفياااة 

االساات اا ، وماااا هااو اليشااا  الاااذي يساات ا  باااه، و كااون   ااان ا ن أكمل اااا   اب 

القاا م  كملاه األسابور  -ين شاا  اهلل–املست اي و  اب املكاان، و توقا  ه اا و 

 ب ذن اهلل تعاىل.

ساااااب ا ك   وب مااااادك،  شااااااد أن ال ير يال أاااااا ،  ساااااتغفرك و تاااااوب 

 يليك، يذا فيه س اص.

 :....  ال الب

هااذا ياادخ، ماان احلاجااة ألاااه ين فعاا، ذلااك،  اام يذا ذهااب وتركااه ال  :الشاايخ

 خيش  بذن ي يع، أو ي ب، فالعلة هي ال يار.

 :....  ال الب
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تة ساااوف  اااتكلم عليااااا يف ذلاااك، و بااا  فيااااا حاااديث أن هاااذه املساااذ :الشااايخ

قاااص اإل سااان يذا أكماا، و ااو ه، فيااه احتياااط وفيااه وسوسااة، الوسوسااة  ال بااي 

هااذه م اااي ع اااا يف ال اار، أمااا االحتياااط وهااو  ااا تكلم ااا بذاااه ي ااي ذكااره حتاا  ال 

يبقااا  فياااه باااوص، هاااذا مااان بااااب االحتيااااط ومااان بااااب االساااتنا  واألحكاااام تتعلاااق 

جااا  يف احلااديث  ك، أمااا يف مسااذتة الوسوسااة فاااذا م اااي ع اااا، اااذا ال بااي بااذل

أاااااه يذا تو ااااذ أخااااذ كفااااا ماااان مااااا  و  ااااا بااااه  وبااااه ع ااااد فرجااااه، هااااذا حتاااا  يبعااااد 

الوسوساااة، بمع ااا  أااااك أاااا  تيق اااا  وخرجااا  مااان احلاااتم، يذا خفااا  أن ي اااارأ 

شايئا عليك الوسوساة ف  اه يذا   اا عاىل فرجاه، ماث : يذا كا ا  ال ا ة وأحا  

ف  اااااه يقاااااوص: هاااااذا ا اااااا  الاااااذي أااااااا و اااااعته، وهاااااذا مااااان بااااااب ال ااااار  للوسوساااااة، 

والوسوسااة البااد أن حيتاااط اإل سااان حتاا  ال ياادخ، فياااا، ف عااا قااد تباادأ بالو ااو  

اااذا جااا  يف ال اا ي ني ماان روايااة أ  هرياارة  -والعياااذ باااهلل–وت تاااي يىل الكفاار 

وص لاااه: مااان خلقاااكع فيقااااوص: ين الشاااي ان ياااذت أحااادكم فيقااا» قااااص:  أن ال باااي 

خلق اااي اهلل،  ااام يقاااوص: مااان خلاااق األر ع فيقاااوص: خلقااااا اهلل،  ااام يقاااوص: مااان 

يًذا رأ ا  الشااي ان  «خلاق السات ع فيقاوص: خلقاااا اهلل،  ام يقاوص: ماان خلاق اهللع

: يباااادأ ماااان الو ااااو ، يذا متكاااان ماااان اإل سااااان يف  يف الوسوسااااة كياااا  يباااادأ، فقااااالوا

فساد عاىل اإل ساان حياتاه، فلااذا رب العااملني قااص: الو و  ا تق، يىل ال  ة، وي

{ 
َ
َِّ ااَتَعذي بَااا ِع َفاسي ااييَ اَن َ اا ي ااا َي يَ َغ َّااَك َمااَن الشَّ [ فالوسوسااة ي بغااي 36]ف اال :{َويَمَّ

 اإل سان أال يسيس، فياا.
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 : ....  ال الب

األ،،: عدم وجو  الوسوسة، الوقاية عاىل أااه ال يتتباع هاذا األمار،  :الشيخ

 لم ااا عليااه ماان قباا، أن اليقااني ال ياا وص بالشااك، تكلم ااا عااىل أن ال بااي وهااذا تك

الرجاا،  ااد شاايئا وهااو يف ال اا ة، قاااص:  قاااص يف ال اا ي ني، شااكي يىل ال بااي 

هااااااذه –اإل سااااااان يكاااااان ياااااادخ، يىل ال اااااا ة  اااااام يقااااااوص: لعاااااا  ا ااااااتقض و ااااااواي 

ياا فخ ع قاااص: ين الشااي ان يااذت يىل مقعاادة أحاادكم ففااتذا قاااص ال بااي  -وسوسااة

ال ي رصاف حتا   ااد : فيااا حتا  يتساوص يليااه بذااه خار: م اه ن ، فقاااص ال باي 

، أااا  متاايقن ماان طاارتااك فاا ًذا يذا شااكك  البااد أن تلغيااه، رحيااا أو يساامع ،ااوتا

 ت رحه هذا الشك امل رح وهو الوسوسة فتبق  عىل يقي ك.

 : ....  ال الب

 اائ وشااك يف أاااه لاااي  البااد أن يتعاماا،  اااات بااااليقني، يذا كااان متو :الشاايخ

 بمتو ئ ف ًذا هو عىل و و  ال يتو ذ مرة  ا ية.

 : ....  ال الب

وكاااااا، واحااااااد يقااااااوص ... طيااااااب هااااااذا لااااااي  اساااااات اا  هااااااذا غساااااا،،  :الشاااااايخ

 واالست اا    ن عرف اه هو: ق ع األذع.

 : ....  ال الب
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ال، هاااذا مااان   اب االسااات اا ،    قااا، مااان   اب اخلااا  ، مااان   اب  :الشااايخ

إل ساااااان أال يكشااااا  عورتاااااه،   اب اخلااااا   حلاااااااا، و  اب االسااااات اا  اخلااااا  : ا

 حلااا.

 : ....  ال الب

ال يااتكلم م لقااا، أمااا الااذكر فقااد  ص عليااه، أمااا الكاا م العااا ي فاااذا  :الشاايخ

كااذلك م اااي ع ااه باتفاااب، و لياا، ذلااك مااا أخرجااه اإلمااام أمحااد وأبااو  او  واباان 

ين اهلل يمقاا  الاارج ن يااذهبان » قاااص: ماجااة ماان حااديث أ  هرياارة أن ال بااي 

يًذا مقاااا  ماااان اهلل عااااىل الرجاااا، أن يااااتكلم وهااااو عااااىل تلااااك  «يىل الغااااااط فيااااتكلتن

 احلالة.

 : ....  ال الب

ال، الرضااااورة هااااذه تباااايا امل فااااورا ،   اااان تكلم ااااا يف املقا،ااااد  :الشاااايخ

 اخلمسة، الرضورة تبيا امل فورا .

 : ....  ال الب

 قوشااااا، يذا أرا  أن ياااادخ، اخلاااا   البااااد أال قل ااااا: كااااان مكتوبااااا أو م :الشاااايخ

ال يدخلاااه، الباااد أن ي اااو ه عااان ذلاااك املكااااان يال يذا  -القااار ن ال اااغك–يدخلاااه 

 خيش ال يار والتل  ف  ه ي عه يف مكان 

 : .....  ال الب

 يي، ال سيان هذا ساقط،   ن تكلم ا عىل احلكم ال عي. :الشيخ
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 : .....  ال الب

، ال ي بغاي لاه أن يادخ، ذكار اهلل يال يذا وجاد  ال، يستوي يف ذلاك :الشيخ

احلاجااااة ماااان خااااوف و اااايار، أمااااا كو ااااه مغلاااا  أو كااااذا ال، باااا، الفقاااااا  يف ذلااااك 

العرصاا أت قااوا حتاا  ال اايط، يذا كااان معااك كاسااي  وفيااه قاار ن أو فيااه ذكاار، ال 

ااااامي }قاااااص:  -ساااااب ا ه وتعااااااىل–ي بغااااي لاااااك أن تدخلاااااه لااااذلكع ألن اهلل  َعف  َوَماااااني يك

لكوَب  َشَعاَارَ  قك َوع الي َا َمني َتقي  َفَ عَّ
َ
َِّ [ والقر ن والاذكر مان شاعاار اهلل، 32]احلج:{ا

 ف بد أن.  


