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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین
 في محرره: -یرحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  

 وعن سلیمان الفارسي.."
 سلمان سلمان.

 ؟م �ل شيء حتى الخراءةقد علمكم نبیك :قیل له :قال -رضي هللا عنه-"وعن سلمان الفارسي 
أو أن  ،أو أن نستنجي �الیمین ،لقد نهانا أن نستقبل القبلة �غائط أو بول ،أجل :فقال :قال

 .رواه مسلم ،أو أن نستنجي برجیع أو �عظم ،نستنجي �أقل من ثالثة أحجار
-فرأیت رسول هللا  ،ارتقیت فوق بیت حفصة لبعض حاجتي :قال :وعن عبد هللا بن عمر 

واللفظ  ،متفق علیه ،�قضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام - علیه وسلمصلى هللا
 .للبخاري 

 ،أن نستقبل القبلة ببول -صلى هللا علیه وسلم-نهى نبي هللا  :وعن جابر بن عبد هللا قال 
حسن  :رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال ،فرأیته قبل أن ُ�قَبض �عام �ستقبلها

ولیس حدیث  :وقال ابن عبد البر ،وصححه البخاري  ،ابن خز�مة وابن حبان والحاكمو  ،غر�ب
 جابر مما ُ�حَتج �ه عند أهل العلم �النقل."

وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین
 .أجمعین

 "قیل له قیل له :قال -رضي هللا عنه-سي وعن سلمان الفار " -رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 
المقصود أنه من ِقَبل  ،أو من غیرهم ،إما من المشر�ین أو من الیهود ،من ِقَبل غیر المسلمین

 .ألن صیغة السؤال تدل على ذلك ؛غیر المسلمین
لة هل في هذا ما یدل على أنه مسلم أو غیر مسلم؟ دال "علمكم نبیكم ،قد علَّمكم نبّیكم :قیل له" 

ألیس حسبكم  :-رضي هللا تعالى عنهما -ماذا عن قول ابن عمر ،ظاهرة على أنه غیر مسلم
 ؟سنة نبیكم

 طالب: ........
 المخاطب قد علمكم نبیكم. ،وهذا مسلم

 طالب: من �اب التقر�ع على ترك السنة.
 واستظهرنا أن السائل غیر مسلم. ،قد علمكم نبیكم :هنا �قول

 طالب: جاء في نصوص..
 نا صیغة إنكار بدلیل..ه
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  طالب:.........
 ال، هذا هیِّن هذا.. 

جاءت نصوص عند  ،وجاءت نصوص أخرى  ،وهذا من السائل ،طالب: أن هناك من المتكلم
 نهم یهود.إ :اإلمام مسلم ذ�ر �عض المشر�ین وقیل في روا�ة
غیر مسلم من  لكن هل من السیاق نفهم أنه ،الكالم ما فیه إشكال أن السائل غیر مسلم هنا

 ا لقال نبینا..لو �ان مسلمً  ؟قد علمكم نبیكم :قوله
 طالب: ........

فیمن  ما �كون داخًال  الو �ان مسلمً  ؟فیمن ُعلِّم ما �كون داخًال  ا�عني لو �ان مسلمً  ،قد علمكم
 ُعلِّم؟ 

 :أما قول ابن عمر ،وجاء ما یدل علیه في �عض الروا�ات ،فالسیاق ظاهر في أنه غیر مسلم
والعمل  ،و�حرص على السنة ،هذا ال ُ�شك فیه یر�د أن �عمل �السنةف ؟ألیس حسبكم سنة نبیكم
فال ُ�ظن �ه أنه یر�د أن یتبرأ  -علیه الصالة والسالم-واالئتساء �النبي  �السنة واالقتداء �السنة

علیهم هو یر�د أن �ستدل  ،من أشد الناس وأحرص الناس على تطبیق السنةهو و  ،من هذه السنة
 .ففرق بینهما ،یر�د أن �قرر و�ستدل لصنیعه �السنة ،�السنة

ال شك أن القرآن �ما  "�ل شيء ،�ل شيء -صلى هللا علیه وسلم-قد علمكم نبیكم  :قیل له" 
ْطَنا ِفي الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ { :-جل وعال -قال هللا علیه -والنبي  ،]٣٨[سورة األنعام: }مَّا َفرَّ

فمن  ،وَ�لَّغ �ل ما ُأمر بتبلیغه -علیه الصالة والسالم-وقد َبیَّن  ،اء ببیانهج -الصالة والسالم
�لحاق و �اإل�ماء والتنبیه واألقیسة و هذه الحیثیة �كون قد علَّمهم �ل شيء إما �التنصیص أ

نوازل على مر  قد علمكم نبیكم �ل شيء أنه مسائل مثالً  :ألنه ال ُ�قال ؛النظائر بنظائرها
وهذا  ،لكنها �اإللحاق یوجد ما یدل علیها ،جد لها ما ینص علیها في نصوص السنةالعصور ما وُ 

 أسماء إ�ش؟  ]٣١[سورة البقرة: }َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُ�لََّها{ :-جل وعال-نظیر ما قیل في قول هللا 
ابن فالن  �عني هل علمه ز�د من الناس من أوالده من أوالدك فالن ،التو�ید �كلها األسماء �لها

أو  ،هل علمه جمیع هذه األسماء ،ألنها أسماء ؛ابن فالن من أوالد صلبه إلى قیام الساعة
 ؟األجناس التي تندرج تحتها التفاصیل

 .المقصود أنه من هذا النوع 
والخراءة هي الغائط هي  "؟�ل شيء حتى الخراءة -صلى هللا علیه وسلم-علمكم نبیكم " 

 :فقال :نعم؟ قال :لكن �حسن أن نقول هنا ،حرف جواب �معنى نعم "أجل :فقال :قال" ،الغائط
 �صلح أن نستبدلها بنعم؟ ،�صلح؟ ألن �معناها قد علمكم ،نعم

أجل، « :إنك لتوعك وعًكا شدیًدا قال :-علیه الصالة والسالم-في حدیث ابن مسعود قال للنبي  
 ،هي حرف جواب ،»أجل« :الذلك أن لك أجر�ن؟ ق :قال »إني أوعك �ما یوعك الرجالن منكم
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فیه ما �منع  ،لقد نهانا أن نستقبل ،نعم :فقال :قال :نعم؟ لو قالها ب لكن هل �صلح أن نستبدل
�ل شيء  -صلى هللا علیه وسلم-كم نبیكم مألم �عل :؟ لو �ان السؤال �النفيبها نعممن استبدال 

 ما �صح؟ أم �صح  ،نعم :حتى الخراءة؟ لو قیل
 ....طالب: .........

 كیف؟
 طالب: .............

تقر�ر  هاألن ؛�فروا ،نعم :ولو قالوا ]١٧٢[سورة األعراف: }َأَلْسَت ِبَر�ُِّكْم َقاُلوْا َبَلى{ ،ال �صح
 .وال �ظهر وجه لمنع نعم بدل أجل هنا ،وهنا تقر�ر لإلثبات ،للنفي

ألنه في مقابل  ؛دات �الالم وقدوأتى �المؤ�ِّ  "لقد نهانا أن نستقبل القبلة ،لقد نهانا أن نستقبل" 
واألصل في الكالم إذا �ان الخطاب لخالي الذهن أن �جرد  ،فجيء �المؤ�ِّدات ،ُمْنِكر أو ُمْعَتِرض

لقد نهانا أن "فإذا لحظ منه شيء من االستغراب أو من اإلنكار یؤ�د له الخبر  ،عن المؤ�دات
 ،وهي اتجاه الكعبة ،القبلة المعهودة ،نا المعهودةلكن ه ،اما ُ�سَتْقَبل عمومً  "نستقبل القبلة القبلة

 نهانا أن نستقبل القبلة.
 طالب: .............

بال شك القبلة المعهودة أن نستقبل القبلة ُیذ�ر مما لم نقف علیه أن هناك �قعة في األرض ، نعم
�صح؟ ذ�روه  ماأم أینما اتجهت فقد استقبلت القبلة أینما اتجهت فقد استقبلت القبلة �صح هذا 

 هذا حتى من؟ 
  طالب: .............

 ،�عني إذا تصورنا على �المهم أن األرض �رو�ة ،ال ال ال ال ال، في جهة �عیدة غا�ة البعد
 وما فیه ما �مثلها هنا صعب..  ،األرض �رو�ة على �المهم

 ،ة في المر�زافترضنا أن الكعبة في هذه الجه ،إذا �انت �رو�ة بهذا الشكل أو بیضاو�ة :أقول
ا إن فالذي في هذه الجهة الذي في هذه الجهة المقاِبلة تمامً  ،�عني في وسطها ،مر�ز األرض

إن اتجه هنا  ،إن اتجه هنا استقبل القبلة ،اتجه هنا استقبل القبلة إن اتجه هنا استقبل القبلة
د ال ندر�ه �عقولنا شيء لم نطلع علیه وقأم هم ذ�روا هذا  ،ألنها �لها في جهته ؛استقبل القبلة

وعلى  ،حاله حال ضرورة ،مثل هذا �كون حاله حال ضرورة ،لكنهم ذ�روا هذا وأثبتوه ،وأفهامنا
لكن أصل المسألة �عني إذا  ،الخالف في مسألة الحكم في الفضاء والبنیان على ما سیأتي

اله حال ضرورة إلى فمثل هذا ح ،وأنه أینما اتجه فإلى القبلة ،وسلمنا أنه یوجد ما ُذكر ،تصورنا
ر �قدرها ،أین یذهب  .إلى أین یذهب والضرورات تقدَّ
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�له مما تنزَّه عنه  ،سواء �ان مما �خرج من الُقُبل أو الدبر "أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" 
أو إرسال ر�ح أو  �ل هذا مما ُینزَّه عنه هذه الجهة غیر الغائط والبول امتخاط مثالً  ،هذه الجهة
 ما یؤثِّر؟ أم أو تولیة ظهر هذا یؤثِّر  مثالً مد أرجل 

لكن جاء في البصاق النهي عن البصاق في جهة  ،المقصود یؤثِّر ،المقصود بال إشكال هیِّن
لكن هل هذا خاص �الصالة أو في عموم األحوال؟ وهل هو خاص  ،االقبلة وجهة الیمین أ�ًض 

 .إن شاء هللا تعالى في المسجد أو �شمل المسجد وخارج المسجد؟ مسألة تأتي
�أخذ  :هل نقول ،وجاء إلى جهة القبلة ،المقصود أن هذا مما تنزه عنه الجهة طیب إرسال الر�ح 

ن الغائط أو البول یلزم منه �شف العورة واستقبال القبلة �عورة إ :حكم الغائط أو البول أو نقول
 مكشوفة؟ 

 طالب: .............
 كیف؟

 طالب: .............
فهل ُتصان القبلة من إرسال  ،ما أحد قال بنجاستها إال ما یذ�ر عن الز�د�ة ،ر�ح طاهرهو ال

 ال؟ أم الر�ح تجاهها 
�ل ما ُ�شِعر بنقص هل ُتَصان عنه هذه الجهة المحترمة المكرمة أو  :لكن أنا أقول ،أخف �كثیر

 وما عداه األمر في سعة؟ ،نقتصر على النص :نقول
ً�ا.  طالب: تأدُّ

إن شاء  ،فكون اإلنسان �قصد هذا مما یثاب علیه ،ن الجهة محترمة ومكرمة في الشرعال شك أ
ِ َفِإنََّها ِمن َتْقَوى اْلُقُلوبِ ولو لم �كن فیه إال تعظیم شعائر هللا { ،هللا تعالى ْم َشَعاِئَر للااَّ  }َوَمن ُ�َعظِّ

 .ألمر فیه سعةو�ن غفل عنه وأرسل فا ،إن استحضر هذا أثیب علیه ،]٣٢[سورة الحـج:
وتقدم الكالم  ،ا من احترام الجهة الید الیمنىوهذا أ�ًض  "لغائط أو بول أو أن نستنجي �الیمین" 

أو أن " ،فاالستنجاء من �اب أولى ،و�ذا �ان مجرد مس الذ�ر �الیمین جاء النهي عنه ،فیه
عندنا  ،�الیمین االستنجاء أو أن نستنجي "نستنجي �أقل من ثالثة أحجار ألقل من ثالثة أحجار

واالستنجاء �كون �الماء واالستجمار  ،وسیأتي في الباب الذي یلیه ،وعندنا استجمار ،استنجاء
أو أن نستنجي �أقل من ثالثة أحجار  ،�الحجارة نستنجي �الیمین هذا ظاهر �الماء ما فیه إشكال

وهنا  ،»فلیوتر ومن استجمر فلیوتر من استجمر«وفي الحدیث الصحیح  ،األصل فیه االستجمار
 .األمر فیه سعة ،وهذا على هذا ،إذا أطلق اللفظ هذا على هذا األمر فیه سعة

و�ن �ان �الحجارة فهو  ،فإن �ان �الماء فهو االستنجاء ،المقصود أنه إزالة أثر الخارج 
استجمر فلیوتر . ألنه �له �جمعه إزالة أثر الخارج ؛والعكس ،وقد �طلق على هذا هذا ،االستجمار

إذا  :لكن قد �قول قائل ،فالوتر فیما زاد على الثالثة ،أو أن نستنجي �أقل من ثالثة أحجار
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�كفي إذا انقطع وزال أثر الخارج فإن  ،ال �كفي ثالثة ،استجمر �حجر واحدة ما �كفي �اثنین
 .من استجمر فلیوتر ااحتجنا إلى را�ع نز�د خامسً 

من « :من البول أو الغائط و�عضهم من �قول والمقصود �االستجمار هنا إزالة أثر الخارج 
الظاهر أن  ،لكنه غیر الظاهر ،هذا قول معروف ،�عني استعمل المجمرة في البخور »استجمر

 .االستجمار أثر إزالة أثر الخارج
�المناسبة اآلن �ثیر من الناس في االستجمار �المجمرة  "أو أن نستنجي �أقل من ثالثة أحجار" 

ثم مباشرة �ستعملها �الشمال ظاهر  ،لماذا؟ ألنه �ستلم المجمرة �الیمین ،الیمین�جمر الشمال قبل 
 ا؟ظاهرً  لیسأم 
 .الیمین قبل الیسار�و�ستجمر  ،ثم �ضعها في الیسار ،فعلى هذا �أخذها �الیمین 
 ،روثةو وسیأتي في حدیث ابن مسعود أنه جاءه �حجر�ن  ،أو أن نستنجي �أقل من ثالثة أحجار 

فدل على أنه ال �جزئ ال في البول وال في  ا،ثالثً  اطلب حجرً  ،»اا�غني ثالثً « :وثة وقالفألقى الر 
فالحجر  ،ن المقصود المعنى ولیس اللفظإ :مع أن أهل العلم �قولون  ،الغائط أقل من ثالثة أحجار

وهل �جزئ  ،و�حصل بهذا ،ألن المقصود المسح ثالث مرات ؛الواحد الذي له ثالث شعب �جزئ 
 ،أو ما أشبه ذلك مما ال �ضر ،أو أخشاب ،من األحجار ما �قوم مقامها من منادیل خشنة بدالً 

 �الجدار؟ ،و�ز�ل أثر الخارج؟ وماذا لو استجمر �الحائط
 طالب: .............

مثل هذا الناعم  الكن لو �ان بالطً  ،الحجر والمدر حكمهما واحد ،في حكم الحجارة ،هو حجارة
فال �كفي االستنجاء بها أو  ،كم العظام الذي ال تز�ل أثر الخارجحكمه حكم الزجاج وحف

 .فتجزئ على العدد المطلوب ،وتز�ل أثر الخارج ،أما إذا �انت خشنة ،االستجمار بها
 ،الرجیع الروث الروث ،نستنجي المقصود هنا نستجمر برجیع "أو أن نستنجي برجیع أو العظم" 

علف دواب  ،وهو زاد الدواب ،مأكول اللحم فهو طاهر ألنه إما أن �كون من ؛والسبب في ذلك
فال �جوز  ،العلة في ذلك أنه علف دواب إخواننا من الجن ،فال �جوز تقذیرها علیها ،الجن

 ما �جوز؟ أم وعلى هذا علف دواب اإلنس �جوز  ،تقذیرها علیها
 طالب:.........

وسیأتي في الروثة  ،لعلة فیه التنجیسا فاو�ن �ان نجسً  ،ابرجیع هذا إن �ان طاهرً  ،من �اب أولى
 .التي جاء بها ابن مسعود

األمر  ،أنه أملس ال یز�ل �الزجاج العظم السبب فیه أمران أوالً  "أو أن نستنجي برجیع أو �عظم" 
وعلى هذا فزاد  ،فال �جوز تقذیره علیهم ،فال �جوز تقذیره علیهم ،الثاني أنه زاد الجن أنفسهم

جاء في التذ�یة ما أنهر الدم وُذكر اسم هللا علیه خال أو حاشا السن  ،اإلنس من �اب أولى
وهو  اطیب �ونه عظمً  ،والتذ�یة �ه تنجسه ،أما السن فعظم ،والظفر أو ما عدا السن والظفر
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أما السن  ،ن اإلنسانسهل ألنه زاد الجن؟ السن  ؟نه زاد الجنألهل  ،�قطع و�جرح و�نهر الدم
هل ألنه عظم ال �جوز  ،لكنه عظم ،هو ینهر الدم ،�ل ما أنهر الدم قاعدة�عني خرج من  ،فعظم

 ؟التذ�یة �ه
 طالب:.........

وعظم اإلنسان الذي هو سنه ال تنطبق علیه هذه  ،ألنه زاد الجن ؛النص في االستنجاء �العظم 
 ،النجس فال �جوز أن یباَشر الدم ،الدم المسفوح نجس ،إًذا لماذا؟ ألن الدم المسفوح نجس ،العلة

مقتضى �ونه ُمَدى الحبشة هل �ستقل �المنع من الذ�ح  ،فُمَدى الحبشة ،وأما الظفر فمدى الحبشة
 ،�عني �ونه مد�ة هل �قتصر فیه على منع التذ�یة ،وأما الظفر فُمَدى الحبشة ،�ه النص �ذلك

 أو �شمل جمیع االستعماالت مما �ستعمل �المدى؟ 
�حتاج إلى إزالة ما علیه من ِلَحاء فإذا أزلته  الطرفین حدأ ا�عني افترض أنك اشتر�ت سواكً 

لكن هل ألنهم �ستعملونها في  ،تشبه بهم ؟�ظفرك تقول هذا مدى الحبشة ال �جوز أن نستعمله
واحتجنا إلى إزالة اللحاء  ا�معنى أننا لو اشتر�نا مسواكً  ؟الذ�ح أو في جمیع استعماالت المدى

ألنه مدى الحبشة؟ وقل مثل هذا في �ثیر من  ؛�الظفر ال تزله :فأزلناه �الظفر نقول
 المانع؟  مافتحكه �ظفرك  ،جلدك علىبو�ة  أووقع طامس  ،االستعماالت

�ظهر استعماله عندهم في  ،أو هم ال �ستعملونها إال في الذ�ح ،ألنه مدى الحبشة ؛ال :نقول
فیه  ،تتصور المسألة �ا إخوان ،و�قیة االستعماالت ال �أس �ه ،فُیمنع من هذه الحیثیة ،التذ�یة

 ،وعلى هذا یلزم المنع في سائر االستعماالت ،ألنه مدى الحبشة ؛�منع :فرق �بیر بین أن نقول
تحك جلدك �إ�ش؟ وتز�ل الوسخ من جلدك  ،مشكلة �عد ،في سائر االستعماالت حتى وال تحك

 المانع؟  ماومن مقتنیاتك �ظفرك 
فیه أحد �حك جلده  ،أو �قتصر على ما تستعمل فیه المدى ،بشةألنه مدى الح ؛هل یتناوله الخبر

 �سكین؟ 
ماذا  ،�سكین یز�لهلكن السواك  ،ستعماالت�شمل هذا النوع من اال فال ،إًذا االستعمال اختلف
�عني ما استعملوه في  ،�شال �المد�ة ،لكن المسواك �ختص �المد�ة ؟نقول في االختصاص

 .وهذا من منافعه التي من أجلها ُوِجد ا،ألن الظفر �حتاج إلیه �ثیرً  ؛هذا ال شك أنه أرفق ،السواك
فإن  ،اا أو نجسً وعرفنا أن السبب في الرجیع إما أن �كون طاهرً  ،أو أن نستنجي برجیع أو عظم 

ا فالعلة وأما إن �ان نجسً  ،وال �جوز تقذیره علیهم ،ا فهو زاد أو علف دواب الجنكان طاهرً 
 .والعظم زاد إخواننا من الجن ،عن أن �طهر غیره ال �طهر نفسه فضالً ألن النجس  ؛معروفة

 ."رواه مسلم" 
وهو شامل  ،االستقبال فقط هنا ،والحدیث فیه دلیل على تحر�م استقبال القبلة �غائط أو بول 

 الصحاري أو الصحارى. ،للصحاري والبنیان
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ــــــــــــــــــــالى جمعــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــالي والفع  و�الفع
 

ــــــــــــــــــــــــا �صــــــــــــــــــــــــحرى...............   م
وقد  ،و�أتي من األحادیث ما �عارضه و�وافقه ،هذا مفاد الحدیث ،هو شامل للصحاري والبنیان 

 .�خصصه
في �عض  "ارتقیت فوق بیت حفصة لبعض حاجتي :وعن عبد هللا بن عمر قال" :�قول 

 ،هو إما من �اب التوسع والتجوز في الكالم ،تقیت فوق بیت لنا وهو ألخته حفصةار  :الروا�ات
فرأیت  ،لبعض حاجتي ،ارتقیت فوق بیت حفصة لبعض حاجتي" ،أو ألنه آل إلیه فیما �عد

اآلن الرسول  ،"�قضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
 قضي حاجته في البیت أو خارج البیت؟ � -علیه الصالة والسالم-

 طالب: �حتمل هذا وهذا..
 لكن جرت عادتهم أن قضاء الحاجة خارج البیوت. ،�حتمل هذا وهذا

 البیت له سقف �یف یراه..؟ :طالب: أقول
ارتقیت فوق بیت حفصة لبعض "شيء  أولكن قد �كون فیه فتحة  ،كیف یرتقي علیه بدون سقف

 "�قضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام -صلى هللا علیه وسلم-فرأیت رسول هللا  ،حاجتي
�ما قاله �عضهم؟ هل فیه ما یدل على أنه في  ،هل �مكن تخصیص هذا العمل في البنیان

 ؟البنیان
 طالب: فعله في البنیان.

خارج أم رآه داخل البیت  ،-علیه الصالة والسالم-ابن عمر ارتقى ورأى النبي  ؟في البنیان كیف
 البیت؟ 

 طالب: .............
 :و�ذا استصحبنا أن عادتهم قضاء الحاجة خارج البیوت قلنا ،اللفظ أعم من ذلك ،ما فیه ما یدل

احتمال  ،أو �ستقبل جدار البیت؟ احتمال ،لكن هل �عني هذا أنه في الفضاء ،نه خارج البنیانإ
 .اأ�ًض 

متفق  ،ه مستدبر القبلة مستقبل الشام�قضي حاجت -صلى هللا علیه وسلم-فرأیت رسول هللا " 
الكلي أو  ،هذا الحدیث �ستدل �ه من یرى النسخ الكلي أو الجزئي "واللفظ للبخاري  ،علیه

ثم  ،ألنه جاء النهي عن االستقبال واالستد�ار ؟المانع ماا الكلي أ�ًض  :منهم من �قول ،الجزئي
 شد االستقبال أو االستد�ار؟على أیهما أوهذا مبني  ،الحكم واحد ،جاء االستد�ار هنا
 طالب: االستد�ار.

 االستقبال.. ،االستقبال أشد ،طالب: االستقبال �ا شیخ
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لكن االستد�ار  ،ال شك أن االستقبال �البول أشد ،نفصل الجهة �غض النظر نر�د أن�عني أنت 
 أسهل؟ أم أشد؟ أشد أم �غیره أسهل 

إذا قام  ،علیه وما جبلوا علیه ع الناس وما ُفطروالكن لو نظرنا إلى صنی ،إذا نظرنا إلى هذا ،أشد
ألنه �ستقبح استقبالهم  ؛�ستدبرهم؟ �ستدبرهمأم شخص لیقضي حاجته وأ�عد عن الناس �ستقبلهم 

على أن االستقبال أشد  دل ؟ما هو ظاهرأم ظاهر  ،افدل على أن االستقبال أشد مطلقً  ،بهذا
ن �و  ،ن هذا رفع جزئي للحكمإ :و�هذا �قول �عضهم ،وهنا مستدبر القبلة مستقبل الشام ،امطلقً 

ومنهم من �فرق  ،دون االستقبال ،ألنه أخف ؛االستد�ار �جوز ،االستد�ار �جوز دون االستقبال
 جدار البیت. وحمل هذا على أنه في البیت أو مستقبًال  ،بین الفضاء والبنیان

 طالب: .............
 كیف؟ 

 طالب: .............
قوله  ،-علیه الصالة والسالم-النبي هذا خاص � :ألن من أهل العلم من �قول ؛تستعجل ال ،�أتي
ا أن �ل �مال �طلب من األمة فنبیها أولى وذ�رنا مرارً  ،فعله خاص �ه ،وفعله خاص �ه ،ألمته
 ،�عني ننزه عنه ،نقص؟ نقصأم واالستقبال استقبال القبلة واستد�ارها �الحاجة هذا �مال  /منها

ر هذا هذا؟ ال ،عنه األمة ونرفع ال، �ل �مال �طلب  ،ونبیحها لنبیها الذي هو أكمل منها؟! یتصوَّ
 .-علیه الصالة والسالم-من األمة فالنبي أولى �ه 

ضعفه ابن عبد  ،الكالم فیه ،والكالم فیه �ثیر من أهل العلم ،الحدیث الذي یلیه حدیث جابر 
وال شك  ،مجهول :وقال ابن حزم ،إنه ضعیف :الق ،ضعفه �ه ،البر وابن حزم �أ�ان بن صالح

وأما حكم ابن حزم علیه �الجهالة فلیس  ،وال ُ�عرف ألهل العلم �الم في تضعیفه ،أنه ثقة
ولذا صححه  ،فهذه العلة لیست �علة حقیقة ،فإذا جهله ابن حزم فقد عرفه غیره ،�مستغرب
 .وأقل ما �قال فیه أنه حسن ،وحسنه آخرون  ،�عضهم

 -صلى هللا علیه وسلم-نهى نبي هللا  :قال -رضي هللا عنهما-وعن جابر بن عبد هللا  "�قول 
فرأیته قبل أن �قبض �عام  ،فرأیته قبل أن �قبض �عام �ستقبلها ،أن نستقبل القبلة ببول

 .. "�ستقبلها
 طالب: .............

 ،غائط أو بول�القبلة  نهانا أن نستقبل ،نستحضر األحادیث ،حدیث ابن عمر إذا اكتملت الصورة
حدیث ابن عمر أخذ  ،لكنه خاص �االستقبال دون االستد�ار ،وهذا نهي شامل للفضاء والبنیان

لكن  ،الحدیث الشامل لالستقبال واالستد�ار ،وخصص �ه الحدیث ،منه �عضهم أنه في البنیان
دبر القبلة ما فیه وهنا مست ،نهانا أن نستقبل ،هل یتعارض حدیث ابن عمر مع الحدیث الذي قبله

فتأتي المعاَرضة من هذه  ،لكن جاء ما یدل على منع االستقبال واالستد�ار ،تعارض بینهما
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أو �ما حمله �عضهم على  ،فُیحمل حدیث ابن عمر على النسخ الجزئي لالستد�ار فقط ،الحیثیة
 -علیه وسلم صلى هللا-نهى نبي هللا " :حدیث جابر رضي هللا عنهما قال ،البنیان دون الفضاء

الفائدة من ذ�ر التار�خ ُ�َشم منها  "فرأیته قبل أن �قبض �عام �ستقبلها ،أن نستقبل القبلة ببول
فرأیته قبل أن �قبض " ،ُ�َشم من ذ�ر التار�خ أن الصحابي یرى النسخ ،أن الصحابي یرى النسخ

 ."�عام �ستقبلها
صارف  ،جاء في معناهما صارفمن أهل العلم من یرى أن حدیث ابن عمر وحدیث جابر وما  

 .للنهي من التحر�م إلى الكراهة
وابن خز�مة وابن حبان  ،حسن غر�ب :رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال" 

ولیس  :وقال ابن عبد البر"صححه البخاري فیما نقل عنه الترمذي  "وصححه البخاري  ،والحاكم
وقد ضعفه ابن  ،ألنه من روا�ة أ�ان بن صالح ؛"نقلحدیث جابر مما �حتج �ه عند أهل العلم �ال

الحدیث الذي  .والمعتمد والصحیح من أقوال أهل العلم أنه ثقة ،مجهول :قال ابن حزم ،عبد البر
 -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنها -حدثتني عائشة :وعن أبي بردة قال"یلیه 

 .إلى آخره .."كان إذا خرج من
  ؟الذي یتلخص من أحادیث الباب المقصود ما 

حدیث ابن عمر فیه التنصیص على  ،اوفیه النهي عن االستقبال مطلقً  ،األحادیث حدیث سلمان
وجاء النهي  ،واالستد�ار ،فجاء من فعله االستقبال ،وحدیث جابر فیه االستقبال ،االستد�ار �الفعل

 ،ولكن شرقوا أو غر�وا ،بلة وال تستدبروهاال تستقبلوا الق« ،وجاء النهي عنهما مًعا ،عن االستقبال
هذا خطاب لمن؟ ألهل المدینة ومن على سمتها ممن إذا شرق أو غرب  »ولكن شرقوا أو غر�وا

لكن إذا شرق أو غرب فكانت القبلة أمامه أو خلفه مثل هذا  ،كانت القبلة عن �مینه أو شماله
من �ان في جهة الشام والمدینة هؤالء �قال �عني ف ،�قال أشملوا أو أجنبوا إلى الجهتین األخر�ین

 ،ا شرقوا أو غر�واشرقوا أو غر�وا إن �ان في جهة الیمن وجنوب بالد العرب �قال لهم أ�ًض  :لهم
ألنهم ؛ شرقوا أو غر�وا :مثل هؤالء ال �قال لهم أو في مصر مثالً  أما من �ان في جهة نجد مثالً 

 .أشملوا أو أجنبوا :هؤالء �قال لهم فمثل ،إن شرقوا أو غر�وا استقبلوا أو استدبروا
 طالب: .............

 ،لم �كن في البیوت ُ�ُنف ،المعروف من حالهم أنهم �قضون حاجتهم ،هو المعروف من حالهم
 ،ولعل هذا �عد أوضح ،وال �منع أنه یوم طلع على السطح رآه خارج البیت ،ا�قضونها خارجً 

فانحرفوا عن القبلة  ،وجدوا مراحیض ُبِنیت تجاه القبلة لما َقِدموا الشام :وحدیث أبي أیوب
وعلى هذا ما حكم بنیان  ،واستغفروا هللا لبانیها ،فكأنهم أدوا ما علیهم �االنحراف ،واستغفروا هللا

إنه �جوز في البنیان دون الصحاري  :�عني على الخالف إن قلنا ؟هذه الُكُنف إلى جهة القبلة
وفعله صارف قلنا  ،-علیه الصالة والسالم-إن النهي للتنز�ه بدلیل فعله  :إذا قلنا ،ال �أس :قلنا
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وما  ،ن النهي شامل للفضاء والبنیانإ :و�ذا قلنا ،األولى أن تبنى إلى غیر جهة القبلة :اأ�ًض 
یرون أن الفعل  ،وهذا قال �ه جمع من أهل العلم ،خاص �ه -علیه الصالة والسالم-حدث منه 
و�جب حینئذ  ،فیتجه القول �المنع ،فیه ما فیه من الحیثیة التي ذ�رتها و�ن �ان ،ال عموم له

ح؟ �عني أفعاله صارفة للنهي ،تعدیل هذه الكنف إلى غیر جهة القبلة صارفة من  ،ما القول المرجَّ
ولیس فیه  ،وجاء ما یدل على أنه استدبر ،ألنه جاء ما یدل على أنه استقبل ؛التحر�م إلى الكراهة

لكن ماذا عن  ،تجتمع النصوص ،فبهذا تجتمع النصوص ،لیس فیه ذ�ر للبنیان ،نذ�ر للبنیا
لم  ؟لهذه الكراهة اتقاءً  ،لهذه الكراهة انحراف أبي أیوب وهو في الكنف في مراحیض ُبنیت اتقاءً 

 وعن أبي بردة قال... -علیه الصالة والسالم-بلغه النهي ولم یبلغه فعل النبي  ،یبلغه
�ان  -صلى هللا علیه وسلم-ن النبي أحدثتني عائشة  :وعن أبي بردة قال :-رحمه هللا-"وقال 

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي  ،»غفرانك« :إذا خرج من الغائط قال
وقال أبو  ،والحاكم وصححه ،وعنده إذا خرج من الخالء ،حدیث حسن غر�ب :والترمذي وقال

 باب."هو أصح حدیث في هذا ال :حاتم
أن  -رضي هللا عنها-حدثتني عائشة  :وعن أبي بردة قال" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

 :�ان إذا خرج من الغائط قال -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 ،حسن غر�ب :رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وقال ،»غفرانك«

وهنا إذا خرج من  ؟أیهما الخاصة ،فرق بین الروایتین "وعنده إذا خرج من الخالء من الخالء
 الفرق بین الخالء والغائط؟ ماالخالء 

 طالب: .............
 والثاني؟ 

الخروج من  ،اآلن الخروج من الخالء ؟ما معنى الخروج ،�الهما �ان إذا خرج ،كان إذا خرج
لمكان والموضع الذي ُقضیت فیه الحاجة إذا خرج من المكان الذي الخروج ألیس من ا ،الغائط

والغائط هو المكان المطمئن  ،والخالء هو المكان الخالي في األصل ،ُقِضیت فیه الحاجة
ألنه مكان منخفض  ؛االمنخفض سواء ُقِصد لقضاء الحاجة من بول أو غائط �سمى غائطً 

 وایتین له أثر؟ فهل االختالف بین الر  ،والخالء �ذلك ،مطمئن
 طالب:.........
 خالف لفظي؟أم خالف معنوي 

وانتقل منه  ،اآلن خرج قام وترك المكان ،إذا فرغ :و�ین أن �قول ،إذا خرج :فرق بین أن �قول 
انتقل من هذا المكان المنخفض المطمئن المعروف في  ،أو غیر مبني سواء �ان مبني�  ،إلى غیره

 ،خرج من المكان الخالي الذي قضى فیه حاجته �حیث ال یراه أحدأو  ،لسان العرب �أنه الغائط
  .الفرق بینهم؟ ما فیه فرق  ما ،غفرانك :قال ،انتقل منه إلى غیره
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فهو مفعول أو مفعول مطلق اغفر  ،�عني أسألك أو أطلب أو أرجو غفرانك "غفرانك :قال"
غفر �غفر مثل  ،وغفًرا ،راًناغف ،والغفران غفر �غفر مغفرة ،فهو منصوب على الحالین ،غفرانك

 َفِهَم؟
 طالب: .............

ا فالمصدر َغْفًرا مثل ضر�ً  ،غفر �غفر من �اب ضرب �ضرب ،من �اب ضرب ،ال، مثل ضرب
 ،فیستحب لمن فرغ من قضاء حاجته وستر عورته واستنجى ،ا هذه مصادرا ومغفرة وغفرانً غفرً 

 ،أن �غفر له ذنو�ه -جل وعال -�طلب من هللا ،كغفران :فعل ما ُطلب منه وستر عورته أن �قول
وأما سبب  ،وقد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،�قول ذلك -علیه الصالة والسالم-والنبي 

 :فمن أهل العلم من �قول ،السبب في طلب المغفرة �عد قضاء الحاجة ،السبب في طلب المغفرة
فهو �طلب المغفرة  ،ذه المدة عن الذ�رانشغل في ه ،نه انشغل في هذه المدة عن الذ�رإ

أنعم علیه �إخراج ما  -جل وعال-ن هللا إ :ومنهم من �قول ،والتجاوز عن غفلته في هذه المدة
فیطلب المغفرة من  ،وهذه النعمة تحتاج إلى شكر قد ال �قوم بها ،�ضره لو ُحِبس في بدنه

 .التقصیر في هذا الشكر
�ستغفر هللا  -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،حال مطلوب وعلى �ل حال طلب المغفرة على �ل 

وقد غفر له ما  ،وُحفظ عنه في المجلس الواحد أكثر من سبعین مرة ،في الیوم أكثر من مائة مرة
من لزم «ومن لزم االستغفار جاء في الحدیث  ؟فكیف �غیره ؟فكیف �غیره ،تقدم من ذنبه

المقصود أن االستغفار مما  ،»اومن �ل ضیق مخرجً  ،ااالستغفار جعل هللا له من �ل هم فرجً 
 .ُ�طَلب على الدوام

�عني من أحادیث  "أصح حدیث في هذا الباب ،هو أصح حدیث في هذا الباب :وقال أبو حاتم" 
لكن من  ،األذ�ار التي تقال �عد الفراغ من قضاء الحاجة هذا أصح حدیث في هذا الباب

أ�قى فيَّ «إ�ش؟  »الحمد هلل الذي.. ،األذى وعافاني الحمد هلل الذي أذهب عني«األحادیث 
و�عضها ال  ،�عضها یثبت لكن ،�عني جاء في �عض األلفاظ »وصرف عني مضرته ،منفعته
 وما ذ�ر في الباب هو أصح ما جاء في هذا الباب. ،یثبت
 �م سؤال؟أم نأخذ  االستنجاء واالستجمار في �كفینا

 طالب: .............
و�بقى أن مثل هذه  ،ما تمنعها من الذ�ر ،تمنعها من الذ�ر؟ ما تمنعها من الذ�ر �هللا الحیضة

 شيء توقیفیة.� أو�فعل  أواألذ�ار السیما المقیدة بوقت 
�یف �فرق بین البنیان والصحاري مع العلم أنه قد �كون هناك رجل بینه و�ین الكعبة  :�قول
�عیدة عن  و�ین الكعبة جبال وأود�ة ومبانٍ ه و�ین آخر في صحراء بین جدار فندق مثالً  ،جدار

 الكعبة؟
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 الذي في الصحراء في البلدان البعیدة أو خارج مكة مثالً  :�قول ؟ما هو �ظاهرأم السؤال ظاهر 
فإذا �ان بینه بیت واحد هو بیت  ،ألیس بینه و�ین الكعبة أبنیة؟ فیه أبنیة ،هو في الصحراء
والذي خارج مكة و�ینه و�ین  ،هذا في بنیان :ناوقضى حاجته في البیت قل ،مالصق للمسجد

ما هو وجیه؟ �یف نجیب أم سؤال وجیه  ،هذا في الفضاء :الكعبة عشرات البیوت واألبنیة نقول
 عن هذا؟

 ،أن من �ان في البناء �ستحضر �ستحضر الحاجز ومن �ان في الفضاء ال �ستحضر الحاجز 
إًذا أنت تتجه إلى هذه  ،سة معظمة محترمةوهذه الجهة مقد ،في الفضاء اال �ستحضر حاجزً 

 الجهة.
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. ،�هللا أعلم


