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 الرابعالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 

لديه وألهله ولذريته وللم        سلمنيغفر اهلل له ولوا
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والصدد ة والسدد م عددىل أرشي األوايدداني واملرسددلني   احلمددد هلل رب العدداملني 

  سيدنا حممد وعىل آله وصحاه وسلم.. 

يرسد لنا أحكام أو بيدا  قاداني احلا،دة  وبقيد   -رمحه اهلل-مازال املصنف 

 :ث ثة مسائل -حتى نكمل هذا الااب–لنا 

 اليشني الذي يستنجى منه؟ : يف مما يستنجى  ما هواملسألة األوىل

 : بم يستنجى؟املسألة الثانية

 .: يف كيفية االستنجانياملسألة الثالثة

يف هدذه الفقدرة  -رمحده اهلل-فهذه ث ثة مسائل سدوي يتردرإ يليهدا املصدنف 

التددب بقيدد  معنددا  وهددب مددم يكددو  االسددتنجاني؟ يعنددب مددا هددو اليشددني الددذي يو،دد  

 ية االستنجاني.االستنجاني  وبم يكو  االستنجاني؟ وكيف

 )املتن(

........ 

 )الرشح(

فدداذا انقردددع الادددول  يقدددول الفقهددداني: انيددارث مدددن السدددايلني عدددىل ث ثدددة أقسدددام  

قسدددددم يو،ددددد  االسدددددتنجاني  وقسدددددم ال يو،ددددد  االسدددددتنجاني  وقسدددددم اختلدددددف فيددددده 

 فاعاهم قال يو،   وبعاهم قال ال يو، .

  قدد اتفقدوا الدذي هدو القسدم الدذي يو،د  االسدتنجاني بالنساة للقسم األول

عدددددىل أ  االسدددددتنجاني لددددد  مدددددن الادددددول ومدددددن ال دددددائ  ومدددددن كدددددل بلدددددل خدددددارث مدددددن 
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ا الدددذي يو،ددد  االسدددتنجاني ث ثدددة أمدددور: الادددول وال دددائ  وكدددل بلدددل  السدددايلني  يذا

 خارث من السايلني  هذا باتفاإ  هذه املسألة األوىل.

الدددذي هدددو اليشدددني الدددذي ال يو،ددد  االسدددتنجاني فهدددو: الصدددو   الشدددق الثددداي

ح  هنا الفقهاني يلحقو  بعد  املسدائل وي  كاند  هدب ليسد  ممدا خدرث مدن والري

السايلني لكنها من باب املظا  تذكر  فقد اتفق الفقهاني ونقدل امجاداغ غدا واحدد 

مددددن أهدددددل العلددددم  عدددددىل أ  الصددددو  والدددددريح وملدددد  الدددددذكر وملدددد  املدددددرأة والندددددوم 

كدددددا  يسدددددناده وامجغددددىلني عدددددىل أودددده ال يرشدددددغ فيددددده االسددددتنجاني  ،ددددداني يف حدددددي  وي  

وي  كدددا  يسدددناده  «مدددن توضدددأ مدددن الدددريح فلدددي  مندددا»قدددال:  ضدددعيف أ  النادددب 

 ضعيف ولكن املستند هو امجااغ.

يذا القسددم الددذي ال يو،دد   االسددتنجاني هددو: الصددو  والددريح والنددوم وملدد  

الذكر وملد  املدرأة وامجغدىلني  فهدذه يذا وقعد  اندتق  بسدااها الوضدوني  ويذا أراد 

 يف العاد فيتوضأ ماارشة من غا الر،وغ يىل االستنجاني. امجنسا  أ  يرشغ

وهدددددو القسدددددم الدددددذي اختلدددددف فيددددده هدددددل يو،ددددد   القسدددددم الثالددددد  بقدددددب معندددددا

االستنجاني أو ال يو،  االستنجاني  القسم األول الذي يو،د  االسدتنجاني قلندا: 

هددو الادددول وال دددائ  والالدددل انيدددارث مدددن السدددايلني  القسدددم الثالددد  هدددذا هدددو الدددذي 

  يذا خرث يشني من السايلني مدن غدا بلدل مثدل: الددود ومثدل احل د  اختلف فيه

فهدددددذه يذا خر،ددددد  مدددددن غدددددا بلدددددل فيهدددددا فهدددددل تو،ددددد  االسدددددتنجاني أو ال تو،ددددد  

االسددددتنجاني؟ اختلددددف الفقهدددداني يف ذلددددا  فاعاددددهم قددددال أ ددددا تو،دددد  االسددددتنجاني 
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قياسددددا عددددىل انيددددارث املعتدددداد  وبعاددددهم قددددال: ال تو،دددد  االسددددتنجاني قياسددددا عددددىل 

 الذي ال يو،  االستنجاني. انيارث

طيدد  ا   تكلمنددا عددىل هددذه املسددألة أو الصددورة األوىل وهددب: مددا هددو اليشددني 

ا هندا ناده عدىل  )فداذا انقردع بولده(الذي يو،  االستنجاني  هلذا املصدنف قدال:  فداذا

 اليشني الذي يو،  االستنجاني.

 )املتن(

....... 

 )الرشح(

سدددددميه الفقهددددداني: السدددددل   هندددددا حكمدددددني يدددددذكرما الفقهددددداني  احلكدددددم األول ي

)يذا انقردددع الادددول مسدددح مدددن أصدددل واحلكدددم الثددداي يسدددميه الفقهددداني: النددد   فقدددال: 

هدددذا يسدددمى: السدددل   وهدددو عدددىل أ  امجنسدددا  يذا أراد أ  يسدددتنجب بعددددما  ذكدددره(

ينقرع الاول ويريد أ  ياارش ال سدل  يأخدذ ذكدره مدن أسدفله يىل رأسده  والسدل  

 يمسح  هذا احلكم األول. هو أ  يسح  مثلىل قال املصنف:

: يمددا أودده  ركدده أو  )ثددم يندد ه ث ثددا(ثددم قددال:  الندد  هددو الرددب برفددق  فقددالوا

يردب باصداعه عدىل رأسده  فهددذا  حكدىل  يدذكرهم الفقهداني يف االسدتنجاني  لكددن 

يقددول املحققددو  مددن العلددىلني عددىل أ  هددذين األمددرين ال يرشددعا  اسددتق ال  يعنددب: 

 يسل  أو أوه ين . ال ترشغ يف حق كل أحد أ 
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قدددددال الفقهددددداني: هدددددذه أألمدددددور تسددددداعد عدددددىل قردددددع انيدددددارث وهدددددب أربعدددددة: يمدددددا  

السدددددل   ويمدددددا النددددد   ويمدددددا النحنحدددددة  ويمدددددا أ  يميشددددد امجنسدددددا   فهدددددذه األمدددددور 

األربعددة مسدداعدة عددىل قرددع انيددارث  فاملصددنف وي  قددال هنددا بأ ددا ترشددغ ماددارشة  

 ياارشهدا امجنسدا  يال يذا كدا  عندده لكن األصح عند أوال الفقهاني عىل أ  هذه ال

علدددة  فدددالن  والسدددل  ترشدددعا  فددديمن كدددا  بددده سدددل   أمدددا امجنسدددا  العدددادي فدددا  

املستح  له عدم فعل ذلا  بل حكى غدا واحدد مدن األطاداني عدىل أ  هدذا مرد 

بجسم امجنسدا   والنحنحدة كدذلا يقدال أ دا ترشدغ يف حدق مدن كاند  عندده ا لدة 

نيار،دددة مدددن السدددايلني  فهدددذه األمدددور األربعدددة التدددب ذكدددر ضدددعيفة يف قردددع ا دددادة ا

املصدددنف منهدددا اثندددني ال ترشدددغ اسدددتق ال  هلدددذا ح يثاددد  فيهدددا دليدددل صدددحيح  ويندددىل 

،ددداني  فيهدددا أحاديددد  مدددتكلم يف يسدددنادها  فاحلددددي  األول أخر،ددده امجمدددام ابدددن 

  يذا بدددال أحددددكم فلينددد ه ث ثددداقدددال:  ما،دددة يف سدددننه باسدددناد ضدددعيف أ  النادددب 

ولكدن قلندا الندد  والسدل  والنحنحدة واحلركددة ال ترشدعا  يال يذا احتداث امجنسددا  

 يليها  أما يذا كا  امجنسا  سوي انيلقة فانه ال  تاث يىل ذلا.

 )املتن(

...... 

 )الرشح(

طي  نحن قلنا سنتكلم عىل ث ثة مسائل  املسألة األوىل هب: اليشدني الدذي 

يف كيفيددة االسددتنجاني  ا   بدددأ املصددنف أو  يو،دد  االسددتنجاني  واملسددألة الثانيددة:
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رشغ يف ذكرهددددا فنقددددول: القسددددم األول الددددذي قلنددددا: يو،دددد  االسددددتنجاني قلنددددا هددددو 

ث ثددة: الاددول وال ددائ  والالددل انيددارث مددن السددايلني  يقددول الفقهدداني: هددذه األمددور 

الث ثة التب أو،ا  االستنجاني هب عىل قسمني: يما أ  يكدو  انيدارث غالد   أو 

  انيددارث نددادرا  ال الدد  هددو مثددل: الاددول وال ددائ  يعنددب دائددىل  ر،ددا  يف أ  يكددو

غالدد  األحيددا   أمددا النددادر فهددو مثددل: املنددب والددودي وخددروث دم الاواسددا  فهددذه 

ال تعرى حكم ال الد   ويندىل هدب ندادرة ال إدرث يال لو،دود العلدة  فالدذي خدرث 

ندددددا ا   نحدددددن نريدددددد أ  مدددددن السدددددايلني خدددددروث الندددددادر فهدددددذا يتعدددددني فيددددده ا ددددداني  ألو

نسددددتعمل االسددددتنجاني ونسددددتعمل االسددددتجىلر باألحجددددار  فدددداذا كددددا  انيددددارث مددددن 

 السددايلني نددادرا كمنددب أو ودي أو دم الاواسددا فهددذا يتعددني فيدده ا دداني  أل  الناددب 

  ب سددله با دداني فقددد أمددر الناددب  - ددا مددر معنددا حدددي  املنددب–كددىل يف الصددحيحني 

خدددرث ندددادرا هدددذا يتعدددني فيددده ا ددداني  أمدددا اليشدددني الدددذي فقدددال الفقهددداني: اليشدددني الدددذي 

 ددددرث غالاددددا كددددالاول وال ددددائ  هددددذا الددددذي حملدددده ا   يف كيفيددددة االسددددتنجاني الددددذي 

 سوي نتكلم عليه.

: يمدا أ  يسدتعمل احلجدارة وا داني يعندب: لمدع بدني االستنجاني له ث ثدة أودواغ

  اتفددق الفقهدداني عددىل االثنددني  ويمددا أودده يسددتعمل ا دداني  ويمددا أودده يسددتعمل احلجددارة

مرشوعية األمور الث ثة  واتفقوا عىل أوه ي  اقترص عدىل واحددة مدن هدذه الدث   

أ،زأه  يعنب: ي  استعمل احلجارة أو ا اني أ،زأه  ي  استعمل واقترص عدىل ا داني 

أ،ددددزأه  ي  اسددددتعمل احلجددددارة منفددددردة أ،ددددزأه ذلددددا  لكددددن اتفقددددوا يف ال تيدددد  يف 
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: أ  لمع بني ا اني واحلجدارة وياددأ باحلجدارة  احلجدارة األفالية عىل هذا النحو

أل ددددا تقرددددع عددددني األاددددر ثددددم يددددأ  ا دددداني بعدددددها فيكددددو  مرهددددر  اسددددتدل الفقهدددداني أو 

ر كددذلا وي  كدا  يسددناده يف أهددل قادداني أ  اهلل  مسدتند امجادداغ هنددا بدىل أخر،دده الاددزا

دددددددددددال  ُ ِ }: -سددددددددددداحانه وتعددددددددددداىل–أاندددددددددددى علددددددددددديهم يف قدددددددددددول اهلل  دددددددددددو   أ    ِفيدددددددددددِه ِر،  اُّ

ددُروا ت ر هَّ [ فقددالوا  ددا سددنلوا عددن ذلددا أ ددم كددانوا يتاعددو  احلجددارة 108]التوبددة:{ي 

ا بددني احلجددارة وبددني ا دداني يف االسددتنجاني وهددذا مددن كددىلل  با دداني  كددانوا لمعددو  يذا

قددد أانددى عددىل املترهددرين  -سدداحانه وتعدداىل–الريدد  ومددن كددىلل النظافددة  فددا  اهلل 

ددِرين   يِ َّ اّللَّ  }وقددال:  ُت ر ه  ُ ِدد ُّ امل  بنِي  و  ا ددوَّ ا هددذه 222]الاقددرة:{ُ ِدد ُّ التَّ الصددفة [ فدداذا

 وهب: اجلم بني ا اني واحلجارة  ويادأ باحلجارة ثم يثنب با اني. األوىل

وهدددددب: االقتصدددددار عدددددىل ا ددددداني  وهدددددذا يشني مفدددددرو  منددددده  الصدددددفة الثانيدددددةأمدددددا 

وددددد  كدددددىل يف صدددددحيح يف عددددددة أحاديددددد   قدددددال أ ومعلدددددوم  وثابددددد  عدددددن النادددددب 

يذا ذهدد  يىل انيدد ني تاعتدده أوددا وغدد م بدداداوة مددن  الاخدداري ومسددلم: كددا  الناددب 

ا الددذا الدددليل ثادد  االسددتنجاني  مدداني  فدداذا اسددتنجى أعريندداه ا دداني فاسددتنجى بدده  فدداذا

 با اني.

وهب: صفة املسح باحلجارة  وكذلا هدذه ثابتدة عدن النادب  الصفة الثالثةثم 

 حددددي  عادددد اهلل بدددن مسدددعود قدددال: ذهددد  النادددب   ففدددب الصدددحيحني مدددن  يىل

  فأتيته بحجرين وبرو  "ائتنب بث ثة أحجار"قااني احلا،ة فذها  معه فقال: 
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الرو  واقترص عىل احلجرين  وسوي ندتكلم عدىل هدذا احلكدم يف  فرمى الناب 

 االقتصار عىل األحجار.

ا قلندا: ال الد  يرشدغ فيده األمدور الث ثدة  وي  اقترصد عدىل أي واحددة مدن  فاذا

 هذه الث ثة اعترب استنجاؤه صحيح.

 )املتن(

 .وال يم  ذكره بيمينه وال يتمسح الا

 )الرشح(

ا   بدأ يف احلكم الثاي الذي هدو: كيفيدة االسدتنجاني  ذكدر املصدنف هندا أمدر 

مدن  هذا ثاب  يف حدي  النادب  (وال يمسح ذكره بيمينه وال يتمسح الا)قال: 

يذا بدال أحددكم فد  »: وأخر،ه الاخداري ومسدلم  قدال النادب حدي  أيب قتادة 

ا عنددددنا حكمدددني: مددد  الدددذكر بددداليمني   «يمسدددا ذكدددره بيمينددده وال يتمسدددح الدددا يذا

عدددددن هدددددذين  وعندددددنا االسدددددتنجاني وقردددددع انيددددارث كدددددذلا بددددداليمني   ددددى النادددددب 

 الصفتني.

 يف صدددحيحه  دددا أورد هدددذا احلددددي  بدددوب لددده -رمحددده اهلل–امجمدددام الاخددداري 

بددابني  الادداب األول قددال: بدداب النهددب عددن االسددتنجاني بدداليمني  ثددم بددوب بالاددداب 

 الثاي وقال: ال يم  ذكره بيمينه يذا بال.

بددددده  فنريدددددد أ  نردددددابق تاويددددد   -رمحددددده اهلل–الاخددددداري  فقهددددده ينخدددددذ مدددددن أبوا

الاخدداري مددع احلدددي   فقددال املصددنف: وال يمدد  ذكددره وال يتمسددح  ال يتمسددح 
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قددال: بدداب النهددب عددن االسدددتنجاني  -رمحدده اهلل–ا  الاخدداري يعنددب: ال يسددتنجب الدد

: بدداب -رمحدده اهلل–يف الرشددح: قددول الاخدداري  -رمحدده اهلل–بدداليمني  قددال احلدداف  

هدددة أو  دددب  دددريم  فلهدددذا  النهدددب  قدددال: النهدددب هندددا ح يدددتمح  هدددل هدددو  دددب كرا

 . باب النهب حتى يشتمل األمرينالاخاري ،اني الذه اللفظة قال: 

االسددددتنجاني بدددداليمني يكددددو  عددددىل قسددددمني: يمددددا أ  ياددددارش االسددددتنجاني  :فقددددالوا 

بيددده  ويمددا أ  ياارشهددا بمللددة كا دداني وكانيرقددة وكاألحجددار  فددا  بددارش االسددتنجاني 

بيدددددده معزولدددددة فقدددددد اتفقدددددوا عدددددىل  دددددريم هدددددذا احلكدددددم  وتسدددددتوي يف ذلدددددا اليمندددددى 

 واليرسى  يعنب: يذا أفىض بيده يىل املوقع من أ،ل االستنجاني.

الدددذي هدددو االسدددتنجاني بددداليمني مدددع و،دددود ا لدددة فهندددا وقدددع  القسدددم الثدددايا أمددد

انيدد ي  فجمهددور الفقهدداني يقولددو : هددذا احلكددم مكددروه  فحملددوا النهددب يف هددذا 

هددة  بعدد  احلنابلددة وادداها أهددل احلدددي   ملددو  النددب هنددا  احلدددي  عددىل الكرا

–ولكدن الفقهدداني عدىل التحدريم ويقولددو :  درم عددىل امجنسدا  أ  يسدتنجب بيميندده  

هدة تنزيده  وليسد   -األئمة األربعة يقولو  أ  هذا احلكم مكروه والنهدب فيده كرا

هددددة حرمددددة  هددددذا القسددددم األول مددددن تاويدددد  امجمددددام الاخدددداري الددددذي هددددو: وال  كرا

ا ال يرشغ التمسح الا.  يتمسح الا  فاذا

: أاعدددد  األمددددة عددددىل النهددددب باالسددددتنجاني -رمحدددده اهلل–قددددال امجمددددام النددددووي 

مني  ولكدددن اختلفدددوا يف  قيدددق هدددذا النهدددب  فجىلهدددا الفقهددداني يقولدددو : هدددذا بدددالي
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هدددة أي  دددب تنزيدددده  وقدددال بعددد  احلنابلددددة وااعدددة أهددددل  النهدددب حممدددول عددددىل الكرا

 احلدي  يقولو  بأ  النهب هنا حممول عىل التحريم.

التاوي  الثاي عند امجمام الاخاري قال: وال يم  ذكره بيمينه يذا بدال  هندا 

   ددى أ  يمدد  الر،ددل ذكددره بيميندده ا حددديثا  وك مددا صددحيح أ  الناددب عندددن

واحلدددددي  هنددددا  ددددى أ  يمدددد  الر،ددددل ذكددددره بيميندددده يذا بددددال  فيكددددو  مدددد  الددددذكر 

عنددددنا عدددىل قسدددمني: يمدددا يف حدددال امجطددد إ  ويمدددا يف حدددال الادددول  يف حدددال الادددول 

ولدده بيميندده يىل اتفقدوا عددىل أ  هدذا يشني منهددب عنده وهددو أ  يف د الر،ددل يف أانداني ب

ذكدددره  فدددا  هدددذا منهدددب عنددده  ولكدددن كدددذلا اختلفدددوا هدددل هدددذا النهدددب حممدددول عدددىل 

هدددددة أو حممدددددول عدددددىل التحدددددريم  نفددددد  انيددددد ي األول أ  املدددددذاه  األربعدددددة  الكرا

هدة  أل  هدذا أورده  واألئمة األربعة يقولو : أ  هذا النهب هندا حممدول عدىل الكرا

جاني  وهددددذا األصددددل فيدددده حممددددول عددددىل يف بيددددا  آداب ومرشددددوعية االسددددتن النادددب 

هدة  أمدا بعدد  احلنابلدة وأهدل احلدددي   النددب فكدا  انيدد ي فيده  مدل عددىل الكرا

يقولو : األصل يف النهب أوه  مدل عدىل التحدريم ومحلنداه هندا عدىل التحدريم  هدذا 

 قلنا: م  الذكر يف حالة الاول.

لفقهدداني  طيدد  يف حالددة مرلقددا هددل يرشددغ أم ال يرشددغ؟ هنددا اختلددف كددذلا ا

فاعاددهم قددال: النهدددب هنددا مرلدددق ونقددول بأوددده ال يرشددغ لإلنسدددا  أ  يلمدد  ذكدددره 

: الدليل عىل ذلدا أ  النادب   دى  بيمينه مرلقا  يف الاول أو يف غا الاول  قالوا

عن ذلا  ثم هنا يف الادول  دب يذا أراد امجنسدا  أ  يادول أ  يلمد  ذكدره بيمينده  
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ا يذا  ب عنه يف حالة احلا ،دة يىل ذلدا  فعددم احلا،دة يىل ذلدا يكدو  مدن بداب فاذا

 أوىل  هذا مسلا طائفة من الفقهاني.

بعددد  الفقهددداني يقولدددو : ال  النهدددب مقترصددد عدددىل حالدددة الادددول  أل  احلددددي  

يذا بال أحددكم فد  »الذي ،اني مرلقا يقيد باحلدي  ا خر  قال يف الصحيحني: 

ا خص النهب عن مل  الذكر «يلم  ذكره بيمينه  يف حالة الاول. فاذا

وامجط إ هنا أقوى  مسلا الذين قالوا بأ  النهب عدىل يط قده هدو مسدلا 

قوي  ويلحقو  بذلا املرأة  فا  املدرأة كدذلا ال يرشدغ هلدا أ  تف د بيمينهدا يىل 

فر،هددا  وكددذلا يسددتوي الددذكر والفددرث والقاددل والدددبر  فاندده ال يف دد امجنسددا  

نا مددن قاددل عددىل أ  اليمددني مرشددفة يف الرشددغ  بيميندده يىل هددذه األمدداكن  وتقدددم عنددد

كددا  لعددل يميندده يف كددل مددا رشي  وأمددا اليرسددى فاندده يسددتعملها يف  أل  الناددب 

املددددواطن األخددددرى  فهددددذا احلكمددددني الددددذي تكلددددم عليدددده املصددددنف ا   وهددددب: وال 

 يمسح بيمينه وال يستنجب الا.

 )املتن(

.  ثم يستجمر وترا

 )الرشح(

نحن قلنا يف كيفية االستنجاني أ دا عدىل ث ثدة حداال : يمدا أ  لمدع بدني ا داني 

وبددددني احلجددددر  ويمددددا أ  يقترصدددد عددددىل ا دددداني  ويمددددا أ  يقترصدددد عددددىل احلجددددر  فرشددددغ 

املصدددنف هندددا يف بيدددا  احلالدددة الثالثدددة التدددب هدددب: اسدددتعىلل احلجدددر  فيقولدددو : لدددوز 
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مناه  يال أ ددم اطدد طوا فيدده االسددتنجاني واالقتصددار عددىل احلجددر بالدددليل الددذي قددد

رشطدددا   يعندددب: يذا اسدددتعمل امجنسدددا  أي مرهدددر مدددن غدددا ا ددداني فانددده يشددد   فيددده 

  .هو: امجنقاني الرش  األولرشطا   

 هو: استيفاني العدد الذي هو ث   مرا . الرش  الثايو

ا امجنقاني وهو عدىل أ  امجنسدا  يذا اسدتعمل احلجدر البدد أ  ينقدب املحدل    فاذا

اني هدددو أ  يقردددع انيدددارث حتدددى ياقدددى يف املخدددرث اليشدددني الدددذي ال يدددزول يال وامجنقددد

 با اني أل  الرشغ رخص يف ذلا.

واسددددددتيفاني العددددددددد البدددددددد أ  يكدددددددو  بدددددددث   مسدددددددحا   وال يشددددددد   ثددددددد   

حجددرا  وينددىل ثدد   مسددحا   فدداذا أخددذ حجددرا كادداا ذو ث ثددة طددع   ومسددح 

 بكل طعاة من احلجر ،از ذلا.

ا يذا اقترصدد امج نسددا  عددىل اسددتعىلل احلجددر يشدد   عنددده رشطددا   الرشدد  فدداذا

 األول: امجنقاني  والرش  الثاي هو: استيفاني العدد.

بعدة  ألوندا قلندا  ا البدد أ  ياديف الرا طي  يذا استعمل ثد   لكنده ح يندق فداذا

يعندددب: يذا مدددث : اسدددتعملها  )ثدددم يسدددتجمر وتدددرا(رشطددده هدددو امجنقددداني  لكنددده قدددال: 

بعددة نقددول لدده: تادديف ثدد   مددرا  لكددن ح يندد بعددة  يذا نقددى يف الرا ق فيسددتعمل الرا

انيامسددة مددن بدداب الددوتر  فهددذا يكددو  الددوتر التددب أضدديف  مددن بدداب االسددتحااب  

 وهذا حدي  صحيح. «من استجمر فليوتر»قال:  أل  الناب 



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            4ح كتاب عمدة الفقه )رش

 

من المفرغ فلذلك اليغني  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( ملمساعدة طلبة العلعن التسجيل الصوتي )وهذا التفريغ 

 

13 

طيدددد  عندددددنا يف اسددددتيفاني العدددددد الددددذي قلنددددا هددددو ثدددد   مسددددحا   اختلددددف 

ا رش  معتددددددرب أو لددددددي  بمعتددددددرب؟ فالشددددددافعية الفقهدددددداني يف هددددددذا الرشدددددد   هددددددل هددددددذ

واحلنابلة يقولو : ل  أ  يستجمر بث    فا  اقترص عىل واحددة أو عدىل اثندني 

 ح لز استنجاؤه  ف بد من استعىلل ثد   مدرا    داذا؟ ألوده ثاد  عدن النادب 

وينددددىل لددددز  »يف احلدددددي  الصددددحيح:  أودددده طلدددد  ث ثددددة أحجددددار  وقددددال الناددددب 

الددددث     فاطدددد   الناددددب  «هدددد  يىل انيدددد ني أ  يسددددتنجب بددددث  أحدددددكم يذا ذ

:  دددا علدددق عدددىل هدددذا العددددد دل عدددىل و،وبددده  فنقدددول: ال لدددوز أ  يسدددتنجب  فقدددالوا

 بأقل من ث    هذا مسلا الشافعية واحلنابلة.

ا الكية واألحناي يقولدو : ال  العدربة عنددنا هدب امجنقداني  يذا أوقدى بواحددة 

: نني أ،ددزأه  فددالعربة عندددنا امجنقدداني  واسددتدلوا بقددول الناددب أ،ددزأه  يذا أوقددى بدداث

: يذا قددددال الناددددب  «مددددن اسددددتجمر فليددددوتر» ا  «مددددن اسددددتجمر فليددددوتر»: فقددددالوا فدددداذا

ا لوز الذا احلدي .  الوتر ممكن أ  يقع عىل الواحدة  فاذا

املدددددذه  األول الدددددذي هدددددو مدددددذه  الشدددددافعية واحلنابلدددددة الدددددذين يشددددد طو  

هدددددذا حددددددي  عدددددام  لكنندددددا نقيدددددده  «مدددددن اسدددددتجمر فليدددددوتر»  الدددددث   يقولدددددو : ال

مدن »: الدث    فنقدول: قدول النادب  باحلدي  األول الدذي اطد   فيده النادب 

 يعنب: بعد الث    أما قال الث   فانه ال يصح له ذلا. «استجمر فليوتر

 :....  الرال 
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: يف االسدددتنجاني فقدددال حددددي  ابدددن مسدددعود أوددده ذهددد  مدددع النادددب  :الشددديخ

ويندددددىل لدددددز  أحددددددكم يذا ذهددددد  يىل انيددددد ني أ  »: ائتندددددب بدددددث    وقدددددول النادددددب 

اطدد   فيهددا  فكددل األحاديدد  التددب ،دداني  عددن الناددب  «يتمسددح بث ثددة أحجددار

الدددددث    ومسدددددلا الشدددددافعية واحلنابلدددددة هندددددا أقدددددوى أل دددددم أخدددددذوا بددددداجلمع بدددددني 

اطدددددد   لدددددده الدددددددليلني  ونقددددددول: يذا اسددددددتعمل امجنسددددددا  األحجددددددار يف االسددددددتنجاني 

رشطني: امجنقداني واسدتيفاني العددد  ويسدن لده ي  قردع انيدارث بدأربع حجدرا  فانده 

 .«من استجمر فليوتر»:يايف يليها انيام  كب  قق السنة وهو قول الناب 

 )املتن(

 ثم يستنجب با اني.

 )الرشح(

ثدددم عندددد الفقهددداني تفيدددد التعقيددد   وهلدددذا قلندددا نحدددن: أفادددل الصدددفا  هدددب أ  

حجدار وبددني ا داني  فلهدذا املصدنف هنددا ذكدر لندا أوال الصدفة األفاددل لمدع بدني األ

ا ذكر صفة الكىلل.  فقال: يستعمل األحجار  ثم يستعمل ا اني  فاذا

 )املتن(

ه.   وي  اقترص عىل االستجىلر أ،زأ

 )الرشح(
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ا  ونحددن قلنددا: هددذا مرشددوغ أل  الناددب  اقترصدد عددىل األحجددار  فددا  ذلددا يذا

يذا اعددددد  كدددددا  أوىل  ي  اقترصددددد  عدددددىل األحجدددددار  لدددددوز  هلدددددذا املصدددددنف قدددددال:

 فكذلا هذا لز .

 )املتن(

 يذا ح تتعد النجاسة موضع العادة.

 )الرشح(

نحن  ا تكلمنا عىل أ  انيدارث مدن السدايلني الدذي أو،د  االسدتنجاني قلندا: 

هو عىل قسمني: يما أ  يكو  غال  ويما أ  يكو  نادر  قلنا: ال الد  هدذا الدذي 

ألقسام الث ثة  النادر الذي هو مثلىل قلندا: املدذي والدودي والددم  هدذا يرشغ فيه ا

قلنا: يتعني فيده ا داني  فيقدول الفقهداني: يتعدني ا داني ألمدرين  يذا كدا  انيدارث ندادرا  

والصدورة التددب ذكرهدا املصددنف هنددا: يذا انترشد  النجاسددة عدن املحددل  فامجنسددا  

الدذكر فندزل مدث  عدىل انيصديتني   مث  يذا كا  ياول ثم تعدى الادول حشدفة رأس

أو مدددث  كدددا  يف قاددداني حا،تددده وكدددا  عندددده يسدددهال  فتعددددى انيدددارث حلقدددة الددددبر 

فانتقل يىل امجلية وما ،اورها فنقول له هنا: ال يرشدغ لدا اسدتعىلل األحجدار  بدل 

لددد  ويتعدددني عليدددا ا ددداني مدددثلىل قدددال املصدددنف: يذا ح تتعدددد النجاسدددة املحدددل وهدددو 

 االنتشار.

 اثنني عند الفقهاني: يتعني ا اني وال لز  األحجار يف صورتنيا نقول: فاذا 

 : يذا كا  انيارث نادرا.الصورة األوىل
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 : يذا انترش  النجاسة.الصورة الثانية

أل  اسددتعىلل األحجددار األصددل فيدده أودده رخصددة  ألونددا نقرددع أ  امجنسددا  يذا 

نددددا يف ذلددددا  فدددداذا اسددددتعمل األحجددددار أ  آثددددار النجاسددددة باقيددددة  فالشددددارغ رخددددص ل

ا خر،  عن حمل الرخصة  فيكو  حكمها حكدم مدا  تعد  النجاسة عن هذا يذا

يذا كدددا  مدددث  بدددول عدددىل اليدددد أو بدددول عدددىل الر،دددل أو دم  فانددده يلدددزم بازالتهدددا وهندددا 

 نر،ع يىل املسألة التب تكلمنا عليها وهب: يزالة النجاسة.

 )املتن(

 وال لز  أقل من ث   مسحا  منقيه.

 ح()الرش

)وال لدددددز  أقدددددل مدددددن ثددددد   فانددددده قدددددال:  -رمحددددده اهلل-انظدددددر دقدددددة املصدددددنف 

ح يقددددل: ث ثددددة أحجددددار  ألودددده ال يشدددد   ث ثددددة أحجددددار وينددددىل يشدددد    مسددددحا (

املسحا   هلدذا قلندا: لدو أخدذ حجدرا كاداا وفيده ث ثدة طدع  وعسدح بكدل طدع  

عتقددد كثددا أ،ددزأه  فلهددذا اطدد   الددث   يف املسددحا  ولددي  يف األحجددار مددثلىل ي

أو مثلىل يقول به حتى بع  الفقهاني  لكن رشطها أ  تكدو  منقيدة  يكدو  احلجدر 

سدددترباني  فدددا  اسدددتعمل يرهدددر مدددن األادددر  والثالددد  ل األول يقردددع األادددر  والثددداي 

الددث   وطلددع احلجددر الثالدد  نظيفددا فانددده قددد كمددل اسددتنجاؤه  يذا طلددع فيددده يشني 

 م انيام  يىل أ  يتمكن من امجنقاني.من النجاسة ف بد أ  يايف يليه رابع ث

 )املتن(
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 ولوز االستجىلر بكل طاهر يال الرو  والعظام وما له حرمة. 

 )الرشح(

هنددا املصددنف انتقدددل يىل املسددألة الثالثددة  نحدددن قلنددا: سددوي ندددتكلم عددىل ث ثدددة 

مسددددائل يف: مددددا يو،دددد  االسددددتنجاني وهددددو الددددذي تكملنددددا عليدددده  والثانيددددة يف كيفيددددة 

   .لمنا عليهااالستنجاني وتك

 واملسألة الثالثة هب: بم يكو  االستنجاني  وهو ا   تكلم عليها املصنف.

ائتنددب بث ثددة »قددال:  عامددة األحاديدد  التددب ،دداني  يف االسددتنجاني أ  الناددب 

ينددددىل لددددز  »قددددال:  احلدددددي  يف صددددحيح مسددددلم والاخدددداري أ  الناددددب  «أحجددددار

 .«أحدكم ث ثة أحجار  وال يستنجب برو  وال عظم

حدددددي  ابددددن مسددددعود الددددذي قدددددمناه يف الاخدددداري ومسددددلم قددددال: ذهادددد  مددددع  

فعاددددد اهلل بددددن  «ائتنددددب بث ثددددة أحجددددار»مددددن أ،ددددل قادددداني حا،تدددده فقددددال:  الناددددب 

مسدددعود قدددال: بحثددد  فو،دددد  فقددد  حجدددرين وو،دددد معهدددم بعدددرة  فأخدددذها يىل 

مسدددا احلجدددرين ورمدددى الاعدددرة  ألوددده مدددا أراد أ  يسدددتعملها     فدددالناب النادددب 

  فا دددا ركددد قدددال ابدددن مسدددعود:  ددداذا يدددا رسدددول اهلل؟ قدددال:  رماهدددا النادددب  فلدددىل

رك  يعنب: نج   أل  هذه بل ة أهل اليمن  وأهل اليمن يقلادو  اجلديم كداي  

 فا ا ر، .

ا  ددا علددل الناددب  وقددال: ي ددا ر،دد   دل عددىل أ  كددل طدداهر يمكددن أ   فدداذا

اقترصدد عددىل األحجددار لكددا   يسددتنجى بدده  وال يقترصدد عددىل األحجددار ألونددا لددو قلنددا:
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ا دل عددىل قددال لدده الناددب  : ال  فا ددا ليسدد  بحجددر  فلددىل قددال: ال ي ددا ركدد   فدداذا

 عن ذلا. أ ا  ا كان  فاقدة لصفة الرهورية امتنع الناب 

ا هدذا أول رش  مدن الرشدو  يف اليشدني الدذي يسدتنجى بده هدو: أ  يكدو   فاذا

ا ل  .هذا األولوز االستنجاني بكل طاهر  طاهرا  وهذا رش  باتفاإ الفقهاني  يذا

وهو: أ  يكو  هذا الراهر مزيل  وهذا يستشفه الفقهداني ألوده  الصفة الثانية

ا ح  ا   أو  تريد أ  تستنجب وتقرع النجاسدة فداذا قرعتهدا بيشدني ب دا مزيدل فداذا

 ددا  يتحقددق املقصددود  وهلددذا ،دداني يف سددنن الدددارقرنب باسددناد صددحيح أ  الناددب 

ا ال  ددى عددن الع ظددم والددرو  قددال: فددا ىل ال يرهددرا   قددالوا: أل  العظددم هدد  فدداذا

ا الرش  الثاي: أ  يكو  مزي .  يمكن أ  يزيل األار  فاذا

عنددد الفقهدداني وهددو: أ  يكددو  غددا مرعددوم  وهددذا ضدداب  مددا  الرشدد  الثالدد 

 لوز االستنجاني به أ  يكو  طاهرا  مزي   غا مرعوم.

غددا مرعددوم؟ عندددنا يف احلدددي  هددذا حدددي  طيدد  مددا هددو الدددليل عددىل كوندده 

 «وأال يسددتنجب بعظددم وال رو » ددا قدال:  عادد اهلل بددن مسدعود أودده سددأل النادب 

واحلدددي  هدذا صددحيح يف الاخداري ومسددلم أودده يف  سدنل عددن ذلدا فقددال النادب 

 مددع اجلددن ودعدداهم يىل امجسدد م  سددألوا النادددب  يددوم نصددياب  ددا تقابددل الناددب 

د فقددال النادد ولكددم كددل عظددم ذكددر عليدده اسددم اهلل أوكددم  دوندده أوفددر مددا »: ب الددزا

 .«يكو  حلىل
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ا  ى الناب  نندا مدن اجلدن  هدذا يف  فاذا عن االستنجاني بالعظم ألوده زاد يخوا

ولكدم كدل عظدم ذكددر عليده اسدم اهلل أوكدم  دوندده »قدال هلددم:  العظدم أل  النادب 

ا  ددى عندده الناددب  «أوفددر مددا يكددو  حلددىل ا يكددو  طعددام لكوندده  فدداذا طعددام اجلددن  فدداذا

امجند  مددن بدداب أوىل  وسدنتكلم ا   عددىل هددذا الاداب األول عنددد علددىلني األصددول 

 كيف يكو .

والدرو  هدو »: طي  هذا التعليل يف الرو   طيد  والدرو   قدال النادب 

واحلدي  يف الاخاري ومسدلم  الدرو  الدذي هدو مدن دوابندا فانده   «علف دواالم

عددددن اسددددتعىلل هددددذين األمددددرين  فلهددددذا قددددال  ى الناددددب علددددف دواالددددم  فلهددددذا  دددد

 الفقهاني: ضاب  ما لوز االستنجاني به أ  يكو  طاهرا  مزي   غا مرعوم.

طيددددددد  هدددددددذه الصدددددددفة التدددددددب البدددددددد أ  تتدددددددوفر يف اليشدددددددني الدددددددذي يسدددددددتعمل يف 

ا  االستنجاني  يذا أردنا أ  نعك  الصدورة  فداذا قلندا يشد   أ  يكدو  طداهرا  فداذا

  لوز االستنجاني به.كل يشني نج  ال

طيدد  يذا  «ولكددم كددل عظددم ذكددر عليدده اسددم اهلل»يف احلدددي  قددال:  الناددب 

ذكر عليه اسدم اهلل أصداح العلدة فيده أوده طعدام اجلدن  طيد  والعظدم الدذي ح يدذكر 

ا  ا العلددة هنددا عددىل الددنج  فدداذا ا يكددو  نجدد   ألودده غددا مزكددى  يذا عليدده اسددم اهلل يذا

 االستنجاني.ال لوز استعىلل النج  يف 

 :اليشني النج  عىل قسمني

 مثل: العظم ومثل الرو . يما أ  يكو  نج  العني
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كأ  يكو  مث  حجر أو هو ما ملسه بول أو  ويما أ  يكو  نج  باملجاورة

 غائ  أو دم  فا  هذا ال لوز كذلا االستنجاني به ألوه لي  براهر.

: اليشدني الدذي ال يزيدل طي  الرش  الثاي قلنا أوه املزيل  طي  قال الفقهاني

ال يمكددددن أ  يتددددأتى بدددده االسددددتنجاني  واليشددددني الددددذي ال يزيددددل ال  ددددرث عددددن أربددددع 

 صفا :

يمدددا أ  يكدددو  غدددا مزيدددل لنعومتددده مثدددل: احلريدددر والقردددن  فدددا  هدددذا ال لدددوز 

االسدتنجاني بدده لنعومتده  أو ال يزيددل لثقالتده مثددل: الز،داث أو مثددل اليشدني احلدداد مددن 

يدد  ومدا ال يزيدل للينده مثدل: الشدمع والردني  فهدذا لدني  الرخام أو النحاس واحلد

بدع: مدا ال يزيدل لادعفه  ا هذا ال يمكن أ   قق فيه صفة  امجزالدة  واليشدني الرا فاذا

ورخاوتدده  يكددو  مثددل: الفحددم فددا  هددذا ممكددن يتكرسدد  ممكددن أودده هدد  ضددعيف  

ا مددن تدوفر  فيدده أحددد هدذه الصددفا   ا هددذا ال  يقدوى عددىل امجزالددة  فداذا األربعددة فداذا

 ال لوز استعىلله يف امجزالة.

ا كدل مدا هدو مرعدوم  أل  فيده –الرش  الثال  هو: أ  يكو  غا مرعوم  فداذا

 ف  لوز استعىلله يف االستنجاني. -حرمة

 )املتن(

 ولوز االستجىلر بكل طاهر يال الرو  والعظام وما له حرمة.

 )الرشح(
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قلنددددا: ألوددده نجدددد     ()يال الدددرونحدددن قددددمنا الردددداهر والددددليل عددددىل ذلدددا  

املصدنف هندا أتدى بتعادا أطدمل مدن التعادا  )ومدا لده حرمدة(مثلىل قلنا   )والعظام(

الددذي ذكرندداه  نحددن قلنددا األوصدداي الددث    هددو قددال: مددا لدده حرمددة مثددل: الددورإ 

 اهلل أو كا  عليه كتابة أو يشني. يذا كا  عليه ك م

ه  لكدن تعادا املصدنف هندا كل ما له حرمة يعنب: له قيمة  فانده  درم اسدتعىلل

ح يكن بالتعاا الدقيق ألونا نحن ا   نتكلم يف اليشني الذي ممكدن أ  يزيدل أو ال 

يزيدددل  فمدددث : الدددورإ يذا كانددد  عليددده كتابدددة يذا اسدددتعمله امجنسدددا  فانددده  صدددل بددده 

ا هنددددا نحددددن نددددتكلم عددددىل مكددددا   االسددددتنجاني لكددددن عليدددده امجثددددم ملكددددا  احلرمددددة  فدددداذا

الددذه  لدده حرمددة  يذا اسددتعمله امجنسددا  أمكددن أ  يزيددل  وأمكددن امجزالددة  مددث : 

 أ  يتحقق به امجزالة لكن عليه امجثم حلرمة اليشني املزال.

ا التعادددا الدددذا اللفددد  أقدددوى مدددن التعادددا بلفددد  املصدددنف الدددذي هدددو لفددد   فددداذا

 احلرمة.

 أوا كن  أريد أ  أواه عىل مسألة أصولية لكن الوق  قد دامنا ونن،لها.

 :....  الرال 

هددددددذا ال يمكددددددن يال يذا أصدددددداح إددددددني  ألودددددده يذا كددددددا   "الكليددددددنك " :الشدددددديخ

ا هدذا ال ينا دب أ  يكدو   طفاي قد تصل النجاسدة مدن بعد  الدورإ يىل اليدد  فداذا

 يال يذا كا  ورقا إينا.



 الشيخ: أبو بكر سعداوي                                  (                            4ح كتاب عمدة الفقه )رش

 

من المفرغ فلذلك اليغني  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( ملمساعدة طلبة العلعن التسجيل الصوتي )وهذا التفريغ 
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سددددداحانا م وبحمدددددد   نشدددددهد أ  ال ير يال أوددددد   نسدددددت فر  ونتدددددوب 

  يليا.

 


