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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
وعلى آله  الحمد هلل رب العالمین وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمدٍ 

 .وصحبه أجمعین
 .َ�اُب َوْضِع الَماِء ِعْنَد الَخَالءِ " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا َهاِشـُم ْبـُن الَقاِسـِم،  َثَنا َعْبُد للااَِّ ْبُن ُمَحمٍَّد َقـاَل: َحـدَّ ِ ْبـِن  َحدَّ َثَنا َوْرَقـاُء، َعـْن ُعَبْیـِد للااَّ َقـاَل: َحـدَّ
َدَخـَل الَخـَالَء،  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ  -رضي هللا عنهما– َأِبي َیِز�َد، َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

ینِ اللَّ « :َفُأْخِبَر َفَقالَ  »؟َمْن َوَضَع َهَذا«َقاَل:  َفَوَضْعُت َلُه َوُضوءً   ".»ُهمَّ َفقِّْهُه ِفي الدِّ
وعلــــى آلــــه  ،الحمــــد هلل رب العــــالمین، وصــــلى هللا وســــلم و�ــــارك علــــى عبــــده ورســــوله نبینــــا محمــــد

 ، أما �عد...وأصحا�ه أجمعین
�عنــي قر�ًبــا مـن محــل قضــاء " "َ�ــاُب َوْضــِع الَمــاِء ِعْنــَد الَخـَالءِ : -رحمـه هللا تعــالى–فیقـول المؤلــف 

 استنجى. الحاجة، �حیث إذا فرغ
ــدٍ ": -رحمــه هللا–قــال  ــُن ُمَحمَّ ِ ْب ــُد للااَّ َثَنا َعْب وهــو المســندي الجعفــي مــولى البخــاري؛ ألن جــد  "َحــدَّ

 ولذلك ُ�قال للبخاري: الجعفي موالهم. ،البخاري أسلم على ید جد عبد هللا بن محمد
َثَنا َوْرَقاءُ " َثَنا َهاِشُم ْبُن الَقاِسِم، َقاَل: َحدَّ  وهو ابن عمر." َقاَل: َحدَّ
 المكي." َعْن ُعَبْیِد للااَِّ ْبِن َأِبي َیِز�دَ "
 وهو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب حبر األمة وُترجمان القرآن.  "َعِن اْبِن َعبَّاسٍ "
ي الخـالء موضـع قضـاء الحاجـة، ودخـل �أنـه فـ" َدَخَل الَخَالءَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َأنَّ النَِّبيَّ "

 موضٍع ُمعد للخالء له �اب یدخل معه هذا األصل.
 أو یتوضأ �ه إذا استجمر إن لم �كن استنجى. ،�عني ماًء �ستنجي �ه" َفَوَضْعُت َلُه َوُضوءً "
المقصــود أنــه ال مــانع مــن إعانــة المتوضــئ �إعــداد المــاء لــه، وال مــانع " »؟َمــْن َوَضــَع َهــَذا«َقــاَل: "

في صب الماء علیه، وفـي غسـل  -كما �قول العلماء–ُتباح معونته أ�ًضا من تسخینه له، �ما أنه 
 و�ن ُغسل وهو �ستطیع أجزأ، ُتباح معونته وتنشیف أعضائه �ما �قول أهل العلم.  ،ما ال �ستطیعه

ألن وضـع المسـاعدة والمعاونـة ال شـك أنهـا تحتـاج إلـى مكافـأة؛ ولـذا  ؛"َفـُأْخِبرَ  »؟َمْن َوَضَع َهـَذا«"
 �الدعاء له. -لصالة والسالمعلیه ا–النبي 

ینِ « :َفَقـالَ " �أن ابن عباس هـو الـذي وضـعه،" َفُأْخِبرَ " َوَعلِّْمـُه «" وفـي روا�ـٍة »اللَُّهـمَّ َفقِّْهـُه ِفـي الـدِّ
حتـــى صـــار ابـــن عبـــاس وهـــو مـــن صـــغار  -علیـــه الصـــالة والســـالم–وُأجیبـــت دعوتـــه  »التَّْأِو�ـــلَ 

هللا ببر�ة هذه الدعوة النبو�ة، و�ما ُجِبـل علیـه ممـا ذ�ـره الصحا�ة من أكثرهم فقًها، وأعلمهم �كتاب 
فــي جوا�ــه لمــن ســأله �مــا أدر�ــت؟ قــال: �قلــٍب عقــول، ولســاٍن ســؤول، طالــب العلــم ال ُبــد أن �ســأل 
عما ُ�شـكل علیـه، فـإذا أشـكل علیـه شـيء ولـم �سـأل فإنـه �سـتمر جاهـل ال یـتعلم العلـم مسـتحٍي وال 

 ُمستكبر.
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هو �المد وحقیقته المكـان " �اب وضع الماء عند الخالء" :قوله": - تعـالىرحمه هللا–قال الشارح 
المكــان الخــالي مــأخوذ مــن الخــالء، والخــالء فــي األصــل خــالي مــا فیــه أحــد ولــو لــم �كــن  "الخــالي

 خالی�ا لما ُسمي خالء.
لي إلـى �عني انتقل االسـتعمال مـن المكـان الخـا" اعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازً واستُ "

الموضع المعد �ما أن الغائط األصل فیه المكان المطمئن المنخفض الذي ُ�قَصد لقضاء الحاجـة؛ 
 ألنه أستر، ثم ُنِقل منه إلى ما �خرج من اإلنسان �قولون: من �اب إطالق المحل و�رادة الحال.

ر؟  أم، وورقاء هذا االسم زنته مؤنث بن عمرا هو "ورقاءقوله: ""  مذ�َّ
 ....طالب:....

 وهو ابن عمر. ،لكنه استعمل في المذ�ر
ووقـع فـي  ،ف اسـم أبیـهعـرَ ال �ُ  ،ثقـة ،مكـيٌّ  ،بـن أبـي یز�ـدا هـو �التصغیر "عن عبید هللا" :قوله"

ونبَّـــه الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي مواضـــع علـــى أن  "بـــن أبـــي زائـــدة وهـــو غلـــطاروا�ـــة الكشـــمیهني 
أنه لیس من الحفاظ؛ ولذا وقـع فـي روایتـه الكشمیهني و�ن �ان من رواة الصحیح وله عنا�ة �ه إال 

 أوهام. 
 ؛�حتمل أن �كون ناولـه إ�ـاه :وقیل ،لیتوضأ �ه ماءً  :�فتح الواو أي ًء"ضو فوضعت له وَ " :قوله"

 هل الَوضوء �الفتح ُ�طلق على الماء أو ُ�طلق على ماء الوضوء؟  "وفیه نظر ،لیستنجي �ه
یسـتنجي �ـه و�ن توضـأ، و�ذا قلنـا: إنـه مـاء الوضـوء، قلنـا: إذا قلنا: ُ�طلق على الماء، فمعناه: أنـه ل

 ؛وقیـل: �حتمـل أن �كـون ناولـه إ�ـاه"وهـذا المـاء للوضـوء؛ ولـذلك قـال:  ،كان االسـتنجاء �الحجـارة
 هذا التنظیر إنما جاء من �ون الوضوء هو الماء الذي یتوضأ �ه. ،وفیه نظر" ،لیستنجي �ه

 ،بن عباس هـي المخبـرة بـذلكاأن میمونة بنت الحارث خالة  تقدم في �تاب العلم "رخبِ فأُ "قوله "
َفـِإْن َلـْم َتِجـُدوا  ،َمـْن َصـَنَع ِإَلـْیُكْم َمْعُروًفـا َفَكـاِفُئوهُ « "فیـه اسـتحباب المكافـأة �الـدعاء :قال التیمي
 . »َفاْدُعوا َلهُ 

نه تردد بـین مناسبة الدعاء البن عباس �التفقه على وضعه الماء من جهة أ :بن المنیراوقال "
ــى الخــالء :ثالثــة أمــور وهــذا االحتمــال یلــزم علیــه أن �طلــع علــى  "إمــا أن یــدخل إلیــه �المــاء إل

 العورة.
وال مـانع أن ُیناولـه  "فرأى الثاني أوفق ،الیتناوله من قرب أو ال �فعل شیئً  ؛الباب أو �ضعه على"

 إ�اه وهو خارج المكان.
"والثالـث  أو ال �فعل شیًئا هذا الثالث "والثالث ،لالطالع األن في األول تعرًض  ؛فرأى الثاني أوفق"

 .ألن �ونه من قرب أسهل من �ونه ُینادي من یناوله ماءً " �ستدعي مشقة في طلب الماء
 طالب:.......

 ."إما أن یدخل"ألنه قال: 
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 طالب:......
 .ولو لم �طلع ،هذا احتمال، لكن مجرد الدخول على من �قضي حاجته فیه حرٌج علیه

 طالب:......
ه أعانــه فــي مباشــرة الوضــوء وهــو قــادر، وأ�ًضــا �ــون مــن یوضــئه أال، �عضــهم مــن قــال: َمــن وضــ

ح جــوازه ،لــیس مــن أهــل الوضــوء هــذا محــل أ�ًضــا ســائق  ،�عنــي لــو جــاء غیــر مســلم ،مــع أن المــرجَّ
ح أنه �صح؛ ألنه ما لـه عالقـة، و أو�فیله ما �ستطیع أن یتوضأ وض ،غیر مسلم لـو �ـان ه، فالمرجَّ
 ال شك أن هذا هو األكمل. ،األمر فیه سعة، لكن �ون اإلنسان ُیباشر العبادة بنفسهف�ستطیع 

لیتناوله من قرب أو ال �فعـل شـیًئا،  ؛أو �ضعه على الباب إما أن یدخل إلیه �الماء إلى الخالء"
، لمــاء�ســتدعي مشــقة فــي طلــب ا ألن فــي األول تعرًضــا لالطــالع، والثالــث؛ فــرأى الثــاني أوفــق

لیحصــل �ــه  ؛لــه �التفقــه فــي الــدین ىدعفناســب أن ُیــ ،ففعلــه یــدل علــى ذ�ائــه ،والثــاني أســهلها
 ."وقد تقدمت �اقي مباحثه في �تاب العلم ،النفع و�ذا �ان
 طالب:........

 ُوِضع الماء عند �اب الخالء فتناوله واستعمله.
 طالب:........

 المانع؟ مانعم 
 .لِقْبَلُة ِ�َغاِئٍط َأْو َبْوٍل، ِإالَّ ِعْنَد الِبَناِء، ِجَداٍر َأْو َنْحِوهِ َ�اٌب: َال ُتْسَتْقَبُل ا"
َثَنا الزُّهْ   َثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب، َقاَل: َحدَّ َثَنا آَدُم، َقاَل: َحدَّ ، َعْن َعَطاِء ْبِن َیِز�دِ َحدَّ  ".ِريُّ

 عطاء بن یز�َد.
، َعْن َأِبي  "عن عطاء بن یز�دَ   -َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل للااَِّ  -رضـي هللا عنـه– َأیُّـوَب اَألْنَصـاِريِّ اللَّْیِثيِّ

َوَال ُیَولَِّهـا َظْهـَرُه، َشـرُِّقوا َأْو  ،ِإَذا َأَتى َأَحُدُكُم الَغاِئَط، َفـَال َ�ْسـَتْقِبِل الِقْبَلـةَ « :-َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ 
 ".»َغرُِّ�وا

ِإالَّ ِعْنـَد الِبَنـاِء، ِجـَداٍر َأْو  اٌب: َال ُتْسَتْقَبُل الِقْبَلُة ِ�َغاِئٍط َأْو َبـْولٍ �َ ": -رحمه هللا تعالى–قال المؤلف 
وتوفیــق بــین األحادیــث المتعارضــة فــي  -رحمــه هللا تعــالى–هــذا تــرجیح مــن اإلمــام البخــاري  "َنْحــِوهِ 
 هذا.

أنه قبـل أن ُ�قـبض �عـام  جاء النهي مطلًقا عن استقبال القبلة �الغائط أو البول، وجاء ما یدل على
مسـتدبر  ،كما جاء في حدیث ابن عمر أنه رآه �قضي حاجته مستقبل الشام، مستقبل بیت المقدس

وهو الـذي جعـل اإلمـام البخـاري ُیـرجَّح فـي الترجمـة أنـه عنـد البنـاء  ،لكعبة، فُحمل هذا على البناءا
مــن �قــول: فــي االســتقبال دون ال مــانع منــه، فیقولــون: ُ�منــع فــي الصــحاري دون البنیــان، ومــنهم 

 إلى غیر ذلك من األقوال، ومنهم من یرى أن هذا النهي منسوخ. ،االستد�ار
 إن شاء هللا تعالى. ،على �ل حال في �الم الشارح ما ُیوضح
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َثَنا آَدمُ ": -رحمه هللا–قال   وهو ابن أبي إ�اس. "َحدَّ
َثَنا اْبُن َأِبي ِذْئٍب "  أبي ذئب اإلمام المعروف. هو عبد هللا بن "َقاَل: َحدَّ
َثَنا الزُّْهِريُّ "  محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. "َقاَل: َحدَّ
، َعْن َأِبي َأیُّوَب اَألْنَصاِريِّ "  ما اسمه؟  "َعْن َعَطاِء ْبِن َیِز�َد اللَّْیِثيِّ

 .......  طالب:
 خالد بن ز�د.، نعم

ــ-َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل للااَِّ " األصــل فیــه المكــان  "»ِإَذا َأَتــى َأَحــُدُكُم الَغــاِئطَ « :-ِه َوَســلَّمَ َصــلَّى ُهللا َعَلْی
و�ن ُنِقــل منــه إلــى  ،المطمــئن الــذي ُ�قَصــد لقضــاء الحاجــة؛ ألنــه أســتر، و�أنــه هنــا علــى األصــل

 . االخارج فُیسمى الخارج غائطً 
ــَرهُ « ــا َظْه ــَة َوَال ُیَولَِّه ــَتْقِبِل الِقْبَل ــَال َ�ْس ــوا«ا �عنــي ال �ســتدبره »َف هــل هــذا الخطــاب  »َشــرُِّقوا َأْو َغرُِّ�

  �صلح ألهل نجد أو مصر؟ 
 طالب:........

 هذا الكالم �صلح أن یوجه ألهل نجٍد أو مصر؟ :امحددً  سؤال أنا أسأل سؤاًال 
 طالب: ال.

�ـوا اسـتقبلوا، والعكـس إذا شـرَّقوا اسـتدبروا، وأول ئــك أهـل مصـر إذا شـرَّقوا اسـتقبلوا، وأهـل نجـد إذا غرَّ
 إذا غرَّ�وا استدبروا.

علــى �ــل حــال هــذا خطــاٌب خــاص �أهــل المدینــة ومــن علــى ســمتها، ومــن فیمــا ُ�قابلهــا، فالــذي فــي 
الشمال إذا شرَّق وغرَّب ما استقبل وال استدبر، لكن إذا أشمل أو أجنب استقبل أو استدبر، و�ذلك 

 أهل الجنوب.
 طالب:........

وال �صـلح لغیـرهم إال مـن �ـان مـن جهـتهم أو  ،في المدینـةي عرفنا؟ الخطاب وقع ما الذمعروف، 
 مقابل لهم، و�ال معناه أن آخر الحدیث ینقض أوله لو قلنا �عمومه.

ــْیَن «�مــا فــي حــدیث القبلــة بــین المشــرق والمغــرب  »َشــرُِّقوا َأْو َغرُِّ�ــوا« ابــن المبــارك لــه �ــالم َمــا َب
المبـارك: قبلــٌة ألهـل المشــرق، �یـف مـا بــین المشـرق والمغــرب قــال ابـن  »اْلــَمْشِرِق َواْلـــَمْغِرِب ِقْبَلـةٌ 

قبلة ألهـل المشـرق؟ مـراده المشـرق الـذي هـم لیسـوا علـى سـمت الكعبـة مـن جهـة الشـمال، المشـرق 
 من جهة الشمال �العراق مثًال أو عراق العجم الذي أ�عد.

و�رفــع  ،البنــاء للمفعــول علــى" ُتسـتقبل "فــي روایتنــا �ضــم المثنــاة" ال تســتقبل القبلــة �ــابٌ " :قولــه"
 ال �ستقبل القبلة. ،"ونصب القبلة ،على البناء للفاعل،�فتح الیاء التحتانیة  :وفي غیرها ،القبلة

ــة ســتقبل مضــمومةٌ والم تُ " ــى أن ال نافی ــة ،عل ــى أنهــا ناهی ــابٌ " "و�جــوز �ســرها عل ســتقبل ال تُ  �
 وهذا ظاهر. أو ال ُتستقبل،" القبلة
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�األحجــار الكبــار والســواري  :وللكشــمیهني أو غیــره أي "أو نحــوه جــدارٍ إال عنــد البنــاء " :قولــه"
 ."والخشب وغیرها من السواتر

 أو �الدا�ة إذا وِضعت حائل بینه و�ین القبلة أجزأت �الجدار. 
ــةٌ  :قــال اإلســماعیلي" االســتثناء المــذ�ور  "علــى االســتثناء المــذ�ور لــیس فــي حــدیث البــاب دالل

  .ابن عمراستفاده البخاري من حدیث 
 :وأجیب بثالثة أجو�ة"

وحینئٍذ إذا �ان  "ألنه المكان المطمئن من األرض في الفضاء ؛أنه تمسك �حقیقة الغائط :أحدها
 في مكان منخفض فإنه �ستقبل جهته جهة الساتر هذا.

فیخـتص النهـي  ،اد لـذلك مجـازً عِ أُ  و�ن �ان قد صار �طلق على �ل مكانٍ  ،وهذه حقیقته اللغو�ة"
 .وهو أقواها ،وهذا الجواب لإلسماعیلي ،ذ األصل في اإلطالق الحقیقةإ ؛�ه

لت قبِ وأمــا الجــدار واألبنیــة فإنهــا إذا اســتُ  ،أن اســتقبال القبلــة إنمــا یتحقــق فــي الفضــاء :ثانیهــا
لــم �ســتقبل  افــال �ســتقبل القبلــة، إذا اســتقبل جــدارً " بــن المنیــراا قالــه ضــیف إلیهــا االســتقبال عرًفــأُ 

 ا یرد علیه أن المصلي وهو في المسجد المبني ُ�قال: استقبل القبلة. القبلة، وهذ
هـل " ألن �صلى فیها فال �كون فیها قبلـة �حـال و�تقوى �أن األمكنة المعدة لیست صالحةً " قـال:

 القبلة خاص ما ُ�ستقبل في الصالة أو الجهة عموًما؟ الجهة عموًما �عني جهة القبلة.
 "تصح صالة من بینه و�ین الكعبة مكـان ال �صـلح للصـالة وهـو �اطـل أالب �أنه یلزم منه عقِّ وتُ "

 �عني لو �ان بینه و�ین القبلة محل قضاء الحاجة مثًال أو مقبرة.
وهـذا هـو أقـوى  "بـن عمـر المـذ�ور فـي البـاب الـذي �عـدهاسـتفاد مـن حـدیث االستثناء مُ  :ثالثها"

 األجو�ة.
وارتضـاه بـن  ،بـن �طـالاقالـه  ،�أنه شـيء واحـد�له  -صلى هللا علیه وسلم–ألن حدیث النبي "

 ."لكن مقتضاه أن ال یبقى لتفصیل التراجم معنىً  ،التین وغیره
ال شــك أنــه فــي تراجمــه �شــیر إلــى أشــیاء قــد ال تكــون مــذ�ورة فــي  -رحمــه هللا تعــالى–البخــاري  

ممـا ال  أو عنـد غیـره ،وهذا هو الغالب، قد تكون في �عض طرق الحدیث في موضـٍع آخـر ،الباب
ــاد عنــد اإلمــام البخــاري  ،�كــون علــى شــرطه، فُیقیــد ُ�شــیر إلــى طــرٍف مــن أطــراف  ،وهــذا أمــر معت

 وقد �كون خرَّجه هو في موضٍع آخر. ،الحدیث الذي لم ُ�خرِّجه هو، بل خرَّجه غیره
 طالب:.......

لكـن  صـالح لالحتجـاج، وصـالح للتقییـد، ،المقصود أنه قد ال �كون على شرطه وهـو صـحیح عنـده
مقتضاه أال یبقى لتفصیل التراجم معنًى، �عني أن هذه الترجمـة خاصـة �مـا تُـرِجم علیهـا، والترجمـة 

 التي تلیها خاصة �ما ُترِجم علیها هذا غیر صحیح.   
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لیتنـاول الفضـاء  ؛لم حملتم الغائط على حقیقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك :فإن قیل"
كمـا سـیأتي -ألنـه قـال  ؟راوي الحدیث قد حمله على العموم فیهما ال سیما والصحابي ،والبنیان

أبــو أیــوب �قــول:  "فقــدمنا الشــام :-عنــد المصــنف فــي �ــاب قبلــة أهــل المدینــة فــي أوائــل الصــالة
مـع أنـه فـي البنیـان، فـالراوي  "قِدمنا الشام فوجدنا مـراحیض ُبنیـت ِقبـل القبلـة فننحـرف ونسـتغفر"

 بنیان وفي الفضاء.حمل الحدیث على عمومه في ال
 "أن أ�ا أیوب أعمل لفـظ الغـائط فـي حقیقتـه ومجـازه وهـو المعتمـد :فالجواب ،فننحرف ونستغفر"

 �عني أعمله في حقیقته في حدیث الباب، وأعمله في مجازه في الحدیث الذي یلیه في الشام. 
 ؛ألبنیـةبـن عمـر دل علـى تخصـیص ذلـك �ااولوال أن حدیث  ،و�أنه لم یبلغه حدیث التخصیص"

وقــد جــاء عــن جــابر فیمــا رواه  ،لكــن العمــل �الــدلیلین أولــى مــن إلغــاء أحــدهما ،لقلنــا �ــالتعمیم
صـلى هللا -�ـان رسـول هللا  :ولفظه عند أحمد ،بن خز�مة وغیرهم تأیید ذلكاو  ،وأبو داود ،أحمد

ثـم رأیتـه قبـل  :قال ،هرقنا الماءأینهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها �فروجنا إذا  -علیه وسلم
�عنـي  "ا لمـن زعمـهوالحق أنه لیس بناسـخ لحـدیث النهـي خالًفـ ،موته �عام یبول مستقبل القبلة

 ولیس بناسخ. ،هو ُمخصص
ألنه �قول: َرقیت على بیـٍت لنـا �عنـي بیـت أختـه  ؛"أو نحوه على أنه رآه في بناءٍ  بل هو محمولٌ "

 حفصة.
 طالب:.......

 نعم حدیث ابن عمر.
 ..طالب:......

 حدیث جابر نعم. 
ــد أحمــد" ــان رســول هللا  " �عنــي حــدیث جــابر" ولفظــه عن ــه وســلم-ك ــا أن  -صــلى هللا علی ینهان

ــول  ــام یب ــه �ع ــل موت ــه قب ــم رأیت ــال: ث ــاء، ق ــا الم ــا إذا أهرقن ــة أو نســتقبلها �فروجن نســتدبر القبل
ن حملـه علـى هنـاك مسـتدبر، لكـن ال ُبـد مـن حملـه علـى الحـدیث اآلخـر، ال ُبـد مـ" مستقبل القبلـة

 حدیث ابن عمر.
بل هـو محمـوٌل علـى أنـه رآه فـي بنـاٍء  ،والحق أنه لیس بناسخ لحدیث النهي خالًفا لمن زعمه"

 �عني �ما حصل البن عمر. " أو نحوه
بـن عمـر اورؤ�ـة  ،لمبالغته في التستر -صلى هللا علیه وسلم–ألن ذلك هو المعهود من حاله "

صـلى -ودعـوى خصوصـیة ذلـك �ـالنبي  ،فكذا روا�ة جابر ،�ما سیأتي ،له �انت عن غیر قصد
علیـه الصـالة –نهـى الرسـول  "ال دلیـل علیهـا إذ الخصـائص ال تثبـت �االحتمـال -هللا علیه وسـلم

ـــى  -والســـالم وخـــالف النهـــي، فهنـــاك وجـــوه للجمـــع بـــین النهـــي والفعـــل، فإمـــا أن ُ�حمـــل النهـــي عل
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ال: إن الفعل صارف للنهي من التحر�م من الكراهـة الفضاء، والفعل على البنیان وهذا أولى، أو ُ�ق
 .و�ال أنه قد ثبت النهي عنه لألمة -علیه الصالة والسالم–ن الفعل خاص �ه إأو ُ�قال: 

 وهذا مسلك عند �عض العلماء أنه إذا تعارض قوله وفعله ُحِمل فعله على الخصوصیة.
مطلوً�ـا مـن األمـة فهـو أولـى مـن أن  لكن إذا �ان مثل هـذا الفعـل الـذي هـو تعظـیم الجهـة إذا �ـان

فخـذك فـإن الفخـذ  لخصوصیة، �مـا قـالوا فـي الفخـذ: غـطِّ ُ�عظمها من غیره، فال ُ�مكن حمله على ا
علیــه -عــن فخــذه، قــال �عضــهم: هــذا خــاص �ــه  -علیــه الصــالة والســالم–عــورة، وحصــر النبــي 

 .-الصالة والسالم
 ....... طالب:

علیـه –كمل؟ الستر أكمل، و�ل �مـاٍل ُ�طلـب مـن األمـة الرسـول �شفه أ أمنقول: ستر الفخذ أكمل 
 أولى �ه، فالخصوصیة في مثل هذا و�ن قال بها �عض أهل العلم غیر مناسبة. -الصالة والسالم
 طالب:.........

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 لكنه فعل �عدما نهى، لكنه فعل وقد سبق أن نهى.
 طالب:........

 �حصل ولو رآه واحد، اآلن االعتراض على أي جواب؟ االعتراض على...المهم أن البیان  ،ال ال
 طالب:.......

مــا خصصــه، االعتــراض علــى أن حــدیث ابــن عمــر صــارف هنــا نقــول: أنــه ال یــراه أحــد، لكــن  ،ال
ـــنَّة حینمــا رآه، ومســـالك أهــل العلــم فـــي الجمــع بـــین النصــوص المتعارضـــة  ابــن عمــر بلَّـــغ هــذه السُّ

 إشكال أبًدا. هما فی ،ومنها هذا ،معروف
 طالب:.........

 أظهره الراوي، وحصل �قوله البالغ. ،ظهر ،ال
 طالب:........

 هللا أعلم.
 طالب:........  

 تفعل �عد؟ �یف تتصرف؟  أن الرسول فعل خالف ما قال، ماذا ُتر�د المقصود أن
 طالب:........

 طیب خاص �ه؟ 
 .......  طالب:

 ألمر تعظیم القبلة، األصل في المسألة تعظیم القبلة.وا ،ال ال مع تقواه أبًدا
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 طالب:........
 قضاء الحاجة نفس الشيء.

 طالب:.........
هو الغلط جاء من هذا الكالم �عني مـا الحـظ أن مسـألة تعظـیم القبلـة شـرع جـاءت �ـه النصـوص، 

و أولـــى ؟! هـــ-علیـــه الصـــالة والســـالم-وهـــو �مـــال، فهـــل ُ�طلـــب مـــن األمـــة �مـــال ال ُ�طلـــب منـــه 
ِ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب}�التعظیم  ْم َشَعاِئَر للااَّ نقول: هذا لألمة دونـه  ]٣٢[الحج: {َذِلَك َوَمْن ُ�َعظِّ

 !!-علیه الصالة والسالم-
 ما ُ�مكن أن ُ�قال هذا.

 طالب:........
 اللهم صلِّ على محمد.

بـن عمـر اورؤ�ـة  ،لمبالغته في التستر -صلى هللا علیه وسلم–ألن ذلك هو المعهود من حاله "
صـلى -ودعـوى خصوصـیة ذلـك �ـالنبي  ،فكـذا روا�ـة جـابر ،له �انت عن غیر قصد �ما سیأتي

بـن عمـر اآلتـي اودل حـدیث  ،إذ الخصائص ال تثبت �االحتمـال ،ال دلیل علیها -هللا علیه وسلم
 ولــوال ذلــك لكــان ،الهاوحــدیث جــابر علــى جــواز اســتقب ،علــى جــواز اســتد�ار القبلــة فــي األبنیــة

 :وال �قــال ،بــن عمــر إال جــواز االســتد�ار فقــطاحــدیث أبــي أیــوب ال �خــص مــن عمومــه �حــدیث 
�عنــي االســتد�ار أخــف مــن " لكونــه فوقــه ؛ألنــه ال �صــح إلحاقــه �ــه ؛ایلحــق �ــه االســتقبال قیاًســ

 االستقبال، االستقبال أشد، واالستد�ار أخف مع أنه من أین جاء �ونه أشد؟ 
 :........طالب

 حتى العورة الثانیة أشد؛ ولذلك جاء في السترة فإن لم �كفیهما فالدبر أولى �الستر من الُقبل.
 طالب:........

ال شـك أنـه أفضـل مـن أي  ،�عني مأموٌر �ه في الصالة ما هو في سائر األحـوال االسـتقبال للقبلـة
 .»َلةَ َخْیُر اْلَمَجاِلِس َما اْسَتْقَبْلَت ِ�ِه اْلِقبْ وَ «جهة 

ل.    على �ل حال ُنكمِّ
 ،وقد تمسك �ـه قـومٌ  ،لكونه فوقه ؛ألنه ال �صح إلحاقه �ه ؛ایلحق �ه االستقبال قیاسً  :وال �قال"

 .فقالوا �جواز االستد�ار دون االستقبال
 .االتفر�ق بین البنیان والصحراء مطلقً �كي عن أبي حنیفة وأحمد حُ 

 ،وهـو أعـدل األقـوال إلعمالـه جمیـع األدلـة ؛�سـحاقوهو مذهب مالك والشافعي و  :قال الجمهور
إلـى الجـدار  بـن المنیـر أن االسـتقبال فـي البنیـان مضـافٌ او�ؤ�ده من جهة النظـر مـا تقـدم عـن 

لكونها قبلـة �خـالف الصـحراء  ؛و�أن األمكنة المعدة لذلك مأوى الشیاطین فلیست صالحة ،اعرفً 
 .فیهما
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صـاحب  ،=وقـال �ـه أبـو ثـور ،وأحمد ،ور عن أبي حنیفةوهو المشه ،ا�التحر�م مطلقً  وقال قومٌ 
 وحجـتهم أن النهـي مقـدمٌ  ،بـن حـزمة اومـن الظاهر�ـ ،بن العر�ياحه من المالكیة ورجَّ  ،الشافعي

  ."ولم �صححه حدیث جابر الذي أشرنا إلیه ،على اإل�احة
 لم ُ�صححوا؟و كذا اللفظ 

 طالب:........
 عندك أنت؟ماذا 

 طالب:.........
 واو؟عندك 

 طالب:........
 نعم.

ــم �صــحح" ــه واول ــذي أشــرنا إلی ــ" حــدیث جــابر ال ــا، هــو  همــائتین ســتة وأر�عــین مــا فی تصــحیح هن
 الظاهر.

  �عني من لم �عمل �ه ممن ُذِكر.  "ولم ُ�صححوا حدیث جابٍر الذي أشرنا إلیه"
ــ ،وداود ،ور�یعــة ،وعــروة ،ا وهــو قــول عائشــة�ــالجواز مطلًقــ :وقــال قــومٌ " ا �ــأن األحادیــث و واعتلُّ

�النســخ إذا رجعنــا إلــى اإل�احــة �عــد  مــع أنــه ُ�مكــن أن ُ�قــال "رجــع إلــى أصــل اإل�احــةتعارضــت فلیُ 
ثبـــوت النهـــي، ثـــم الفعـــل �كـــون الفعـــل ناســـخ ســـواًء �ـــان فـــي االســـتقبال �مـــا فـــي حـــدیث جـــابر أو 

 في حدیث ابن عمر.  ـاالستد�ار �م
فهـذه المـذاهب األر�عـة مشـهورة عـن  ،أصل اإل�احة رجع إلىوا �أن األحادیث تعارضت فلیُ واعتلُّ "

 :وفي المسألة ثالثة مذاهب أخرى منها ،النووي في شرح المهذب غیرها ولم �حكِ  ،العلماء
 .وهو قول أبي یوسف ،بن عمراا �ظاهر حدیث تمسكً  ،جواز االستد�ار في البنیان فقط

عـن إبـراهیم  وهـو محكـيٌّ  ،المقـدسوهي بیـت  ،ا حتى في القبلة المنسوخةالتحر�م مطلقً  :ومنها
أن نسـتقبل  -صـلى هللا علیـه وسـلم-نهـى رسـول هللا  :�حدیث معقل األسدي بن سیر�ن عمالً او 

 جه أنه حدیث ضعیف.�الحدیث �أتي تخر " أو �غائط القبلتین ببولٍ 
ول ال ِلمــا فیهمــا مــن نــور هللا، وهــذا القــ ؛-الشــمس والقمــر-الفقهــاء �قولــون: ُ�كــره اســتقبال النیــر�ن 

لحـدیث البـاب؛ ألنـه إذا اسـتقبل الشـمس وقـت طلوعهـا  احظ له مـن النظـر؛ ألنـه قـد �كـون ُمعارًضـ
اســتدبر الكعبــة، و�ذا اســتقبلها وقــت غرو�هــا العكــس، هــم قــالوا: ِلمــا فیهمــا مــن نــور هللا، علــى �ــل 

  حال القول ال حظ له من النظر.
 طالب:........

 ؟ماذا
 ....... طالب:
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 .»َشرُِّقوا َأْو َغرُِّ�وا«ال لك: �عارض الحدیث ق
 طالب:........   

 حدیث ضعیف على ما سیأتي.
 طالب:........
ألنه أحیاًنا �قصد �الجمهور نوع خاص، في حدیث لحم اإلبل قـال: وقـال الشـافعي  "قال الجمهور"

شـافعي نه ینقض، قال: قـال الإ :والجمهور �عد أن ذ�ر قول أحمد وأبي حنیفة وجمع من أهل العلم
والجمهور: ال یـنقض الوضـوء، وصـواب العبـارة وقـال الشـافعي والجمهـور مـن أصـحا�ه؛ ألنـه وِجـد 

 من أصحاب الشافعي من قال �قول أحمد، فُیتأمَّل مثل هذا.
 .�جواز االستد�ار دون االستقبال قوٌم: فقال"
البنیـان والصـحراء بـین "و�ـالتفر�ق  واو"و�ـالتفر�ق" لعلـه  "التفر�ق�ـكي عـن أبـي حنیفـة وأحمـد حُ 

 ، قال الجمهور".امطلقً 
 طالب:........

 وأنا ما قلته.
 طالب:........

 .نعم هذا صواب العبارة
 .، قال الجمهور"ابین البنیان والصحراء مطلقً "و�التفر�ق  

 .......  طالب:
 ز�ن؟  

 .......  طالب:
 نعم.

وهـو مـذهب  قال الجمهور: امطلقً بین البنیان والصحراء ، و�التفر�ق كي عن أبي حنیفة وأحمدحُ 
 ".وهو أعدل األقوال إلعماله جمیع األدلة ،مالك والشافعي و�سحاق

 طالب:........
 نعم فاصلة بدل نقطتین فاصلة، و�التفر�ق قال. ،غلط

 طالب:........
 .نعم

  ....... طالب:
 إشكال. هما فی خالصقال الجمهور"  ابین البنیان والصحراء مطلقً "و�التفر�ق �جوز التقد�م، 

 وهو مذهب مالك على التفصیل. ،قال الجمهور، �التفر�ق قال الجمهور
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عـن إبـراهیم  ا حتى فـي القبلـة المنسـوخة وهـي بیـت المقـدس وهـو محكـيٌّ التحر�م مطلقً  :ومنها"
أن نسـتقبل  -صـلى هللا علیـه وسـلم-نهـى رسـول هللا  :�حدیث معقل األسدي بن سیر�ن عمالً او 

ــولٍ  ــین بب ــائط القبلت ــره ،أو �غ ــو داود وغی ــ ؛ضــعیف وهــو حــدیثٌ  ،رواه أب ــه راوً� ا مجهــول ألن فی
ألن اسـتقبالهم بیــت  ؛وعلـى تقــدیر صـحته فــالمراد بـذلك أهــل المدینـة ومــن علـى ســمتها ،الحـال

 ."فالعلة استد�ار الكعبة ال استقبال بیت المقدس ،المقدس �ستلزم استد�ارهم الكعبة
 .......  طالب:

 .»َشرُِّقوا َأْو َغرُِّ�وا«صحته اعتبرناه ألهل المدینة وغیرهم  ال، إذا قدرنا 
 طالب:........

 على �ل حال الكالم هذا ما هو �صحیح. 
ألن اسـتقبالهم بیـت المقـدس  ؛وعلى تقدیر صحته فالمراد بذلك أهل المدینـة ومـن علـى سـمتها"

فــرض علــى " �عنــي المقــدس فالعلــة اســتد�ار الكعبــة ال اســتقبال بیــت ،�ســتلزم اســتد�ارهم الكعبــة
 صحته نقول: للمدینة وغیر أهل المدینة، لكن المعتمد ضعفه.

ــي " ــت المقــدس لمــن ال �ســتدبر ف ــى عــدم تحــر�م اســتقبال بی ــد ادعــى الخطــابي اإلجمــاع عل وق
وقـد قـال �ـه �عـض الشـافعیة  ،بـن سـیر�نالما ذ�رناه عـن إبـراهیم و  ؛وفیه نظر ،استقباله الكعبة

فأمـا  ،�أهل المدینة ومن �ان علـى سـمتها ومنها أن التحر�م مختصٌّ  .الدم حكاه بن أبي ،اأ�ًض 
لعمــوم  ؛امـن �انــت قبلتــه فــي جهـة المشــرق أو المغــرب فیجــوز لـه االســتقبال واالســتد�ار مطلًقــ

 ولو صادف ذلك القبلة. »َشرُِّقوا َأْو َغرُِّ�وا« ،�عني ولو صادفت القبلة "»َشرُِّقوا َأْو َغرُِّ�وا« :قوله
فاسـتدل �ـه علـى أنـه لـیس فـي المشـرق وال  ،وعكسـه البخـاري  ،قاله أبو عوانة صاحب المزني"

 .إن شاء هللا تعالى ، من �تاب الصالة ،�ما سیأتي في �اب قبلة أهل المدینة ،في المغرب قبلة
 .للكعبة :والالم في القبلة للعهد أي ،ألن ال ناهیة ؛�كسر الالم »َفَال َ�ْسَتْقِبلِ «: قوله

ــَرهُ «: لــهقو  ــا َظْه والغــائط الثــاني غیــر  ،أو �غــائط وزاد ببــولٍ  »وال �ســتدبرها« ولمســلمٍ  ،»َوَال ُیَولَِّه
لــذ�ره  �راهیــةً  ؛ا مــن إطــالق اســم المحــل علــى الحــالق علــى الخــارج مــن الــدبر مجــازً طِلــاألول أُ 

ــاٌس  ،�صــر�ح اســمه ــك جن ــام وحصــل مــن ذل ــه ،ت ئط إًذا ُأطِلــق الغــا" »ببــول«: والظــاهر مــن قول
بلفظــین وهمــا مختلفــان حقیقــة األول تختلــف عــن الثــاني فــي موضــٍع ُأر�ــد �ــه المحــل، وفــي موضــٍع 

 ُأر�د �ه الحال.
و�كـون مثـاره إكــرام  ،اختصــاص النهـي �خـروج الخـارج مــن العـورة »ببـول«: والظـاهر مـن قولـه"

عنـي مـن �شـف �" هرقنا المـاءأإذا  :و�ؤ�ده قوله في حدیث جابر ،القبلة عن المواجهة �النجاسة
ال؟ وهــذا �حصــل �ثیــًرا لــبعض  أمال؟ �جــوز لــه ذلــك  أمعورتــه مــن غیــر خــارج هــل �ســتقبل القبلــة 

كبار السن الذین ال یهتمون �السروایل، هل نقول: إنه �حـُرم ولـو �ـان خالًیـا �عـض النـاس مـا یهـتم 
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ــنَّ َال «وقــت خــروج البــول، �مــا قیــل:  ،بهــذا األمــر أو نقــول: إنــه خــاص بوقــت إهــراق المــاء  َ�َمسَّ
 ما �جوز؟ أم�عني في غیر حال البول �جوز  »َوُهَو َیُبولُ  َأَحُدُكْم َذَكَرُه ِبَیِمیِنهِ 

 طالب:........
 ؟ماذا

 ....... طالب:
وعلى هذا فیطرد في �ل حالة تكشف فیهـا العـورة �ـالوطء ، مثار النهي �شف العورة :وقیلهنا "
 ین.ابن شاس �السس" بن شااوقد نقله  ،مثالً 

  طالب:.......
 ال شاس �تا�ه اسمه أ�ش؟ من أفضل الكتب مطبوع في ثالثة مجلدات (الجواهر الثمینة).  

ــه " ــد نقل ــن شــااوق ــوالً  سب ــي مــذهبهم المــالكي ق ــي الموطــأ  ،ف ــة ف ــه تمســك بروا� ــأن قائل ال (و�
ا جمًعــحـال قضــاء الحاجـة  :علـى المعنــى األول أي ولكنهـا محمولــةٌ  ،)تسـتقبلوا القبلـة �فــروجكم

 .�هللا أعلم ،بین الروایتین
 ،حیث أورده المصنف في أوائل الصـالة ،فننحرف ونستغفر :وسیأتي الكالم على قول أبي أیوب

 ".إن شاء هللا تعالى
 طالب:........
على �ل شيء وال في أسهل وال أوضح من تطبیقه، في الخـالء ال  �قضيالبنیان  ،البنیان خالص

 وفي البنیان... ،�جوز
أكثر من اقتراح حول درس  ه؟ ألن هذا اقتراح وفیأماآلن اإلخوان �لهم �حضرون �عد العشاء  هذا

 العشاء.
�عني في البیـوع -هذا �قول: إذا سمحت لي �اقتراح وهو أن �كون درس العشاء في فتح الباري 

والحاجــة إلــى إ�ضــاحه أكثــر مــن شــرح  ،ألنــه أكثــر مســائل -مــن فــتح البــاري بــدل الكرمــاني
 اني؟الكرم

لكن في فتح الباري أشكلنا تعدینا أكثر من مائة حدیث، نرجع من أول البیـوع أو  ،فیبقى في البیوع
 نستمر في الكرماني؟

 طالب:.......
 من البیوع.

 طالب:........
فــي �تــاب الوضــوء حتــى نمشــي،  ثــانٍ  العشــاء �ســتمر فــي فــتح البــاري درس أن اقتــراح ثــانٍ  هفیــ ،ال

 ضرون اآلن �حضر غیرهم �عد العشاء.�ح نیذلكن اإلشكال ال
 طالب:........
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ال ُبــد نستشــیر هــؤالء، مــع أن الــنقص فــ�عنــي لــو أردنــا نســتمر فــي هــذا  ،نعــم لكــن هــؤالء لهــم حــق
 معرض الكتاب. من أجلظاهر الیوم ما أدري 
 طالب:.........     

 ال خفیف هذا ما �منع من الحضور، ما رأ�كم؟
 طالب:........
 اواحـدً  اتلف �عني بدل ما نقرأ خمسة أحادیـث سـتة، عشـرة فـي الكرمـاني، نقـرأ حـدیثً صح، الفتح �خ

 في الفتح.
 طالب:.......

 ین أنت؟ �الك طو�ل.أال 
 طالب:.......

ن اإلخـوان أ االمناسبة أن �عض اإلخوان ما یتیسـر لـه �حضـر علـى �عـد العشـاء، لـو �ـان مضـمونً 
 ستمرار في موضٍع واحد أفضل؛ ألنه أسرع.شك أن اال هما فیفكلهم �حضرون �عد العشاء 

 طالب:.......
 ُنر�د التنو�ع، التنو�ع وهو �تاب خفیف نمشي فیه.

 طالب:.......
ــه ا، أمــا فــي أولــه ف ،مــا لــه میــزةفأمــا فــي آخــره  ،ال ال المیــزة فــي أول وفیــه  ،ي فوائــدفــمختصــر جــد�

ولـــیس فیـــه  ،مـــاني علـــى مـــا مشـــیناطرافـــة، أنـــا أقـــول: االقتراحـــات إمـــا ان نســـتمر علـــى الفـــتح والكر 
وفیــه أ�ًضــا إســراع فــي القســم الثــاني، أو نقــول: �صــیر �لــه مــن �تــاب الوضــوء  ،فیــه تنو�ــع ،تغییــر

و�دل ما نقرأ في السنة مائة صـفحة نقـرأ مـائتین أحسـن مـن ال شـيء ونمشـي أو نقـول: نسـتمر فـي 
 أ�ك �ا شیخ إبراهیم؟ر  ما، ننتهي لنومع هذا  ،البیوع لكن في الفتح؛ ألنه أكثر فوائد

 طالب:........
 �عني نبقى على ما �نا علیه.

 طالب:.......
 ال ال ما غیرت.
 طالب:........

فعلنــاه أول مــا ینتهــي، لكــن �طر�قتنــا هــذه مشــینا، لكــن هــل ُ�مكــن أن  مــالكــن األ�ــام هــي المشــكلة 
ُ�مكــن أن ُ�جمــع ُ�جمــع مــن التعلیقــات فــي أثنــاء الــدروس حاشــیة؟ هــي مرتبطــة �ــالفتح، لكــن هــل 

 حاشیة مما ُیذ�ر في الدرس على الفتح؟ 
 .......  طالب:

 هذا هذا.
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 طالب:.........
 ماذا نفعل؟  أمنعم راح وانتهى أو �ل واحد من حفظه؟ نحسم الموضوع 

 طالب:.......
 الفتح من هذا الموضع أو من الموضعین؟

 طالب:.......
 الطر�قة. لكن هذا المجلد ال ینتهي إال �ام سنة بهذه

 طالب:.......
إذا اسـتطعت أن تجعـل األسـبوع عشـرة أ�ـام نحـن نقـدر إن شـاء  ا،ثانیً  اانظر لنا وقتً ما عندنا ز�ادة 

 هللا.
 طالب:......

ا خفیف. ،نعم  الكرماني في آخره أو من أثنائه هو ر�عه األول أو ثلثه ز�ن، والباقي خفیف جد�
 طالب:.........

�عني من �ـاب االحتیـاط؛ ألنـه  -علیه الصالة والسالم–فیما نهى عنه النبي االستغفار؛ لئال �قعوا 
و�ن جــاء مــا ُ�خالفــه، واإلنســان �كــون علــى َوجــل مــن  ،المســألة ثبــت فیهــا حــدیٌث صــحیح تمادامــ

و�ســـتغفرون هللا، �هللا �عفـــو  ،وفـــي بنیـــان ،ولـــو �ـــان معـــذوًرا فیمـــا فعـــل، ینحرفـــون  ،مخالفـــة الـــنص
 كب المحظور و�خالف النصوص وهو �ضحك، فرق بین هذا وهذا.�خالف من یرت ،و�سامح

 اآلن من ُیر�د البقاء على ما �ان المغرب فتح الباري في الوضوء، والعشاء الكرماني في البیوع؟     
 
 
  
 
 
 


