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مقـدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الطهارة واليت هي النظافة والتخلص من األدناس واألقذار حسية كانت أو معنوية أمر مطلوب من
املسلم يف عامة أحواله  ،وعند القيام بالعبادة تزداد أمهية .
تعترب الطهارة واحدة من املطالب اليت نادى الدين اإلسالمي بتوفرها وحت ّققها للمسلم يف كافّة
يتوجب عليه اإلسراع لطهارة
مظاهر حياته ،حبيث ال تقتصر طهارته على أوقات الصالة بل ّ
مسه شيء من مبطالت الطهارة ،باإلضافة إىل احملافظة على طهارة مسكنه
جسده يف حال ّ
ومأكله ومشربه ،وكافّة ما يستخدمه يف تسيري شؤون حياته اليومية وذلك من خالل احلفاظ على
طهارة األواين والقدور واملالبس واألغطية من خالل غسلها وتنظيفها بشكل دائم ،وإبعادها عن
القاذورات والنجاسة.
ومن هذا القبيل كثر احلديث واجلدل عن كيفية إزالة النجاسة والطهارة عند االستنجاء ،
خصوصاً يف جمتمعات االغرتاب املسلمة  ،وجمتمعات االغرتاب هذه واليت ميكث بعض أبنائها يف
السجون  ،ادت اىل طرح هذه املسألة بقوة نظراً حلالة اجملتمع يف بالد االغرتاب  ،وعاداهتم
وتقاليدهم يف استخدام دورات املياة  ،ومنها السجون يف اململكة النروجيية  ،حيث أن السجون يف
اململكة النروجيية مبنية وفق عادات وتقاليد هذه البالد  ،وظروفها املناخية اليت جتربهم على
استخدام اخلشب يف البناء  ،ولن جتد اإلمسنت إال يف القليل النادر يف هذه البالد  ،وبالتايل كما
هو معلوم ال إمكانية الستخدام املياه يف هذه األبنية  ،ويستعيض عنها للتنظيف من االستنجاء
باملناديل الورقية املصنوعة للحمامات خصيصاً حبيث ميكن التخلص منها يف جمرور احلمام  ،ويف
املقابل كثرة مطالب املسلمني يف السجون بآلية للتنظيف باملاء  ،وهذا األمر ومعاجلته ليس بتلك
السهولة اليت يظنها ويتصورها البعض  ،بل هي خاضعة لشروط االمان واالنتهازية يف املوضوع .
حيث أن السجون مبنية مبواصفات تكون خالية يف كل مرافقها من أية مواد أو إكسسوارات قابلة
لالستخدام يف االعتداء على النفس باالنتحار  ،أو على اآلخرين بالتهديد واالعتداء اجلسدي
املباشر .
غري أن مطالبة املسلمني الذين يقضون فرتة عقوبتهم داخل السجون بألية لذلك  ،طلبت مين أدارة
ومصلحة السجون الرأي الفقهي يف استخدام املناديل الورقية متاشياً مع عادة اجملتمع هنا يف
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اململكة النروجيية  ،وعليه فقد جاء هذا البحث املتواضع تلبية لرغبتهم  ،وقد سعيت فيه اىل
استخدام العبارات السهلة البعيدة عن التعقيد  ،كما بالغت يف اإليضاح واالستشهاد يف بعض
املواضع حىت يتيسر لكل من نظر يف هذا املبحث فهمها دون عناء  ،كما أنين سلكت فيه البحث
عن آراء الفقهاء يف املذاهب األربعة املعتمدة وأدلتهم اليت بنوا عليها أقواهلم بالرجوع اىل مصادرهم
وتوثيق ذلك يف حواشي البحث .
وباجلملة فقد بذلت فيه اجلهد  ،وفصلت مسائله بعناوين خاصة  ،ورتبتها ترتيباً دقيقاً  ،أسأل اهلل
ينفع به  ،وأن جيعلها يف موازين حسناتنا .

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

الدكتور مرشد معشوق اخلزنوي
ساربسبورغ – اململكة النروجيية
5102
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أهمية الطهارة أنها قانون حياة
الطهارة والنّظافة هي من أهم األسس اليت بين عليها احلياة من لدن اخلبري العليم سبحانه  ،خلق
الكون مجيالً ،طاهراً ،نظيفاً ،ينظِّف بعضه بعضاً ،مبا أودع فيه من قوانني وأسباب ...فنظام الكون
ِّ
فالرياح تكنس ،واملطر يغسل ،واألرض تدفن ،كائنات تنتج نفايات،
مبين على النّظافةّ ،
كله ّ
وكائنات أخرى عملها تفكيك هذه النفايات وحتليلها وحتويلها .وهكذا ...حىت احليوانات ،أهلمها
اللّه وجعلها مفطورة على النظافة والتنظّف.
والنفس اإلنسانيّة جمبولة على الطهارة  ،طهارة يف البدن  ،وطهارة يف الثوب  ،وطهارة يف املكان،
وهي حتمل فطرةً بيضاء نقيّة ،لذلك أردهتا الشريعة لإلنسان  ،وكذلك أكدت عليها التشريعات
والتعاليم اإلنسانية يف كل شيء من حولنا ،لتبقى الصورة مجيلةً ،راقيةً ،وشروط العيش والصحة
متوافرة ،وأبرز اإلسالم أمهيتها وقيمتها من خالل :
أوالً  :إن من أهم ما يبني أمهية الطهارة أمر املوىل سبحانه هبا نبيه صلى اهلل عليه وسلم يف مستهل
ك فَطَ ِّهر ﴾ ( ،)1ومنها وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال (( :الطُّهور
دعوته فقال َ ﴿:وثِيَابَ َ
َشطر ِ
اإلميان ))(.)2
ثانياً  :أن الشريعة جعلت الطهارة شرط لصحة الصالة  ،كما ورد عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
ث َح َىت يَتَ َوضَأ ))( ،)3وغريها من العبادات ،كالطواف
ص َالة َمن أَح َد َ
وسلم قوله َ(( :ال ت قبَل َ
عند أكثر العلماء.
ين ﴾
ني َو ُِي ُّ
ثالثاً  :أن حمبة اهلل للمتطهرين ثابتة  ،فقال سبحانه ﴿ :إِ َن اللَهَ ُِي ُّ
ب التَ َوابِ َ
ب المتَطَ ِّه ِر َ
( ،)4وامتدح سبحانه املتطهرين وأثىن على أهل مسجد قباء فقال ﴿ :فِ ِيه ِر َجال ُِيبُّو َن أَن يَتَطَ َهروا
ين ﴾(.)5
َواللَه ُِي ُّ
ب المطَ ِّه ِر َ
( )1سورة املدثر  :االية .4
( )2رواه مسلم عن أيب مالك االشعري .
( )3رواه البخاري عن أيب هريرة .
( )4سورة البقرة:اآلية .22
( )5سورة التوبة:اآلية .801
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رابعاً  :أن التقصري يف التطهر من النجاسات سبب من أسباب التعذيب يف القرب ،فقد روي ((أ ِّ
َن
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ني ي ع َذب ِ
صو َ ِ
ان
النِ ُّ
صلَى اللَه َعلَيه َو َسلَ َم َمَر حبَائط من حيطَان ال َمدينَة أَو َم َكةَ ،فَ َسم َع َ
َيب َ
ت إن َسانَ ِ َ َ
ِ
ان ،وما ي ع َذب ِ
ِ
ال :بَلَىَ ،كا َن
ان ِيف َكبِري ،ثَ قَ َ
ِيف ق بوِرِمهَا ،فَ َق َ
ال النِ ُّ
َيب َ
صلَى اللَه َعلَيه َو َسلَ َم " :ي َع َذبَ َ َ َ َ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
يم ِة…))( ، )6ويف رواية ملسلم" :ال يَستَ ن ِزه َعن
َحدمهَا ال يَستَرت من بَولهَ ،وَكا َن َ
أَ
اآلخر َميشي بالنَم َ
البَ وِل أَو ِمن البَ وِل" .ويف رواية للنسائي " :ال يَستَ ِربئ ِمن بَولِِه "(.)7
خامساً  :أن الطهارة موافقة للفطرة اليت فطر اهلل تعاىل الناس عليها ،فاإلنسان جمبول على حب
النظافة واجلمال ،والنفور من القذارة والنجاسة ،فديننا اإلسالم هو دين الفطرة  ،ولذلك ورد عن
عائشة قالت :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(( :عشر من ِ
قص الشَا ِرب ،وإعفاء
الفطرةُّ :
َ
وقص األظفار ،و َغسل الرباجم ،ونَتف اإلبط ،وحلق العانَة،
اللِّحية ،والسواك ،واستنشاق املاءُّ ،
وانتقاص املاء))(.)8
حتصن صاحبها من أمراض كثرية ،والقذارة والنجاسة سبب يف
سادساً  :أن الطهارة والنظافة ِّ
حصول كثري من األمراض  ،وعدم الطهارة منها تكون سبباً لتواجد وانتشار الكثري من اجلراثيم
املنشأة والناقلة لألمراض  ،ويرى الدكتور الفنجري :أن اإلسالم أول مبدأ عقائدي يدعو أتباعه إىل
حماربة التلوث اجلرثومي  ،فقد أطلق مصطلح [الطهارة] مقابل ما ندعوه اليوم ب[التعقيم] وأطلق
اسم النجاسة على ما يتلوث هبا أو على املواد احلاملة هلا ...ويرى الفنجري أن اإلسالم جاء هبذه
املصطلحات ليجعل من النظافة أمراً عقائدياً وهذه التعابري خاطب هبا معاصريه الذين مل يكونوا
على علم مبا اكتشف العلماء اليوم من وجود تلك الكائنات من جراثيم وطفيليات وسواها.
فاإلسالم خياطب الناس بقدر معرفتهم (.)9

( )6رواه البخاري ومسلم والنسائي عن عبداهلل بن عباس .
()7قال اإلمام النووي يف شرحه صحيح مسلم " :وأما قول النيب صلى اهلل عليه وسلم[ :ال يسترت من بوله] فروى ثالث
روايات[ :يسترت] بتائني ،و[يستنزه] بالزاي واهلاء ،و[يستربئ] بالباء واهلمزة ،وكلها صحيحة ،ومعناها :ال
يتجنبه ويتحرز منه ".
( )8رواه مسلم .
( )9بتصرف من الطب الوقائي يف اإلسالم :أمحد شوقي الفنجري . 81
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تعريف الطَّهارة وأقسامها ومصطلح الموضوع
الطهارة يف اللغة هي النظافة والنزاهة عن األدناس واألوساخ  ،ويقال طهر الشيء بفتح اهلاء وطهر
بضمها والفتح أفصح يطهر بالضم  ،واالسم الطهر  ،والطَهور بفتح الطاء اسم ملا يتطهر به،
وبالضم اسم للفعل هذه اللغة املشهورة اليت عليها األكثرون من أهل اللغة (. )10
كما أوردها اجلزيرى فقال  " :هى النظافة والنزاهه عن األقذار واألوساخ سواء كانت حسية -
كالبول  -أو معنوية -كاملعاصي والذنوب  -ومن ذلك ما ورد يف الصحيح عن ابن عباس رضي
س طَهور إن َشاءَ
اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال(( :ال بَأ َ
اهلل )) (. )12( . ")11
والطهارة يف اصطالح الفقهاء هي :نظافة خمصوصة ،بصفة خمصوصة( ،وضوء /غسل /تيمم/
استنجاء) ،وعرفت ايضاً بأهنا  :رفع حدث ،أو إزالة جنس ،ومايف معنامها (.)13
عرفها احلنفية :الطهارة :عبارة عن رفع حدث وإزالة جنس ،حىت يسمى الدباغ والتيمم طهارة،
وأعم من هذا أن يقال :عبارة عن إيصال مطهر إىل حمل جيب تطهريه ،أو يندب إليه (.)14
وجاء عندهم أيضاَ  :الطهارة يف الشرع نظافة احملل عن النجاسة حقيقة كانت أو حكمية ،سواء
كان لذلك احملل تعلق بالصالة كالبدن والثوب واملكان ،أو مل يكن كاألواين واألطعمة (.)15
وعرفها املالكية :بأهنا صفة حكمية يستباح هبا ما منهع احلدث او حكم اخلبث ( ، )16وعرفت
عندهم أيضاً ب أهنا  :صفة حكمية توجب ملوضوفها جواز استباحة الصالة به أو فيه أو له (. )17
( )10انظر  :لسان العرب البن منظور  ، 605/4أنيس الفقهاء للقونوي  ، 6/8اجملموع للنووي  ، 821/8مواهب
اجلليل للحطاب  ، 50/8الفروق البن مفلح . 65/8
( )11رواه البخاري عن عبداهلل بن عباس
( )12الفقة على املذاهب األربعة لعبدالرمحن اجلزري . 6/8
( )13املوسوعة اإلسالمية العامة – اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية املصرية 424
( )14اجلوهرة النرية الزبيدي ( ،)1/8وانظر البحر الرائق البن جنيم ( ،)1/8والعناية شرح اهلداية للبابريت (.)82/8
( )15جممع األهنر لشيخي زاده (.)4/8
( )16الشرح الصغري للدريري . 6/8
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وعرفها الشافعية واحلنابلة بأهنا :ارتفاع احلدث ،وما يف معناه ،وزوال اخلبث (.)18
فانقسمت الطهارة اىل قسمني  ،هي الطهارة من احلدث وتسمى حكمية  ،والطهارة من اجلنس
وتسمى حقيقية .
فاألول  :وهي احلكمية  ،بالطهارة من احلدثني األصغر( )19واألكرب( )20لقول اهلل تعاىل  ﴿ :يَا
َِ
ص َالةِ فَاغ ِسلوا وجوهكم وأَي ِديكم إِ َىل المرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وسكم
ين آَ َمنوا إِ َذا قمتم إِ َىل ال َ
َ َ َ
أَيُّ َها الذ َ
ََ َ َ
وأَرجلَكم إِ َىل ال َكعبَ ِ
ني﴾ ( ، )21وملا روي عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه
َ
ضأَ)) (. )22
حىت يَتو َ
ث َ
وسلم قال ((ال تقبَل صالة َمن أ َ
َحد َ
ك
والثاين  :وهي احلقيقية  ،بطهارة اجلسد والثوب واملكان  ،لقول اهلل سبحانه َ ﴿ :وثِيَابَ َ
فَطَ ِّهر﴾( ،)23فإن كان الواجب تطهري الثوب كما قال تعاىل ،فطهارة اجلسد من باب أوىل ،
ولقوله َ ﴿ :وإِن كنتم جنبًا فَاطَ َهروا ﴾( ،)24وقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم (( :تَنَ َزهوا ِم َن
الب وِل  ،فَِإ َن َعا َمةَ َع َذ ِ
اب ال َق ِرب ِم َن البَ وِل))( ،)25وأما طهارة املكان فلقوله سبحانه َ ﴿ :و َع ِهدنَا
َ
السج ِ
ِِ
اعيل أَن طَ ِّهرا ب ي ِ ِ ِِ
إِ َىل إِب ر ِاه ِ ِ
ود ﴾ (.)26
الرَك ِع ُّ
ني َو ُّ
ني َوال َعاكف َ
يت للطَائف َ
َ َ
يم َوإمسَ َ
ََ َ
ومن طهارة اجلسد والبدن االستنجاء  ،وهو نظاغة البدن من البول والغائط  ،وهو موضوع حبثنا الذي

نلج من خالله اىل قضيتنا موضوع البحث  ،فلقد فطر اهلل جل وعال اإلنسان وجبله على أن يتخلص
( )17الشرح الصغري للدريري  ، 46/8مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل للحطاب . 14/8
( )18انظر يف كتب الشافعية :اجملموع للنووي  ،821/8أسىن املطالب لالنصاري  ،4/8شرح البهجة ،81/8
حاشيتا قليويب وعمرية  ،84/8وانظر يف كتب احلنابلة :كشاف القناع للبهويت  ،21/8املطلع على أبواب
املقنع البعلي . 6
( )19احلدث األصغر ما يرفعه الوضوء ،وينتج عن البول والغائط وخروج الريح .
( )20احلدث األكرب فريتفع فقط بغسل كامل البدن ،وأسباب احلدث األكرب هي اجلماع  ،خروج املين باللذة املعتادة،
واحليض والنفاس.
( )21سورة املائدة:اآلية .5
( )22رواه مسلم .
( )23سورة املدثر :اآلية . 4
( )24سورة املائدة :اآلية . 5
( )25رواه ابن ماجة عن أيب هريرة وصححه األلباين .
( )26سورة البقرة  :اآلية . 826
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أوالً بأول مما يف أمعائه ويف مثانته من غائط وبول وغريمها من نفايات اجلسم ،حىت يظل اجلسم
اإلنساين يف حالة من النقاء والصحة والقدرة على أداء الوظائف الطبيعية واحليوية اليت يقوم هبا.
وبعد عملية التخلص تلك فإنه جيب على املسلم أن ينظف هذه األماكن وهي اليت تسمى
باالستنجاء  ،ملا لعملية التنظيف من فائدة طبية وقائية عظيمة ،فقد أثبت الطب احلديث أن
النظافة الذاتية لتلك األحناء تقي اجلهاز البويل من االلتهابات الناجتة عن تراكم امليكروبات
واجلراثيم  ،كما أهنا تقي الشرج من االحتق ان ومن حدوث االلتهابات والدمامل ،ويف حالة
املرضى خصوصاً مرضى السكر أو البول السكري  ،فألن بول املريض ُيتوي على كمية كبرية من
السكر ،فإذا بقيت آثار البول فإن هذا جيعل العضو عرضة للتقيح واإللتهابات ،وقد تنتقل
األمراض يف وقت الحق إىل الزوجة عند اجلماع.
ولذلك سوف يكون حديثنا عن االستنجاء من خالل تعريفه  ،وحكمه  ،ومبا يكون االستنجاء ،
حيث نتحدث فيه عن إمكانية استعمال املناديل الورقية من عدمه  ،نسأل املوىل التوفيق والسداد .
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أوالً  :تعريف االستنجاء :
االستنجاء لغةً :استفعال ِم َن النَج ِو ،وهو ال َقطع ،فكأنَه قَطَع األذى عن نف ِسه (. )27
اصطالحا :وقد اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف االستنجاء اصطالحا ،وكلها
االستنجاء
ً
تلتقي على أن االستنجاء إزالة ما خيرج من السبيلني ،سواء بالغسل أو املسح باحلجارة وحنوها عن
موضع اخلروج وما قرب منه (. )28
ثانياً  :حكم االستنجاء :
فقد اختلف الفقهاء هي حكم االستنجاء على قولني بالوجوب والسنية .
األول  :وهو قول اجلمهور أنّه واجب إذا وجد سببه  ،وهو اخلارج من بول أو غائط  ،وهو قول
ّ
املالكية يف املشهور ( ، )29والشافعية ( ، )30واحلنابلة ( ، )31مستدلني مبا ورد عن عائشة رضي
اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه قال(( :إذا ذهب أحدكم إىل الغائِ ِط فليذهب معه ِ
بثالثة أحجار
َ َ
يَستَطيب ( )32هب َن ،فإ َهنا جت ِزئ عنه))(.)33
أقل من
معللني الوجوب بقوهلم أن اإلجزاء إّّنا يستعمل يف الواجب  ،وهنى عن االقتصار على ّ
حرم ترك بعض النّجاسة فجميعها أوىل .
ثالثة  ،والنّهي يقتضي التّحرمي  ،وإذا ّ

( )27انظر  :القاموس احمليط للفريوزآبادي  ، 8111ولسان العرب البن منظور 105/86
( )28املوسوعة الفقهية الكويتية  ، 881/4فيض القدير للمناوى  ، 218/1وعمدة القاري للعيين  ، 841/4املغين
البن قدامة  ، 206/8رد احملتار البن عابدين . 144/8
( )29مواهب اجلليل للحطاب  ، 401/8الذخرية للقرايف . 288/8
( )30اجملموع للنووي  ، 46/2احلاوي الكبري للماوردي . 864/8
( )31املغين البن قدامة  ، 888/8كشاف القناع للبهويت . 10/8
( )32اإلستطابة من الطيب ألنه يطيب جسمه بإزالة ما عليه من اخلبث  ،أي يطهره  ،انظر  :النهاية يف غريب احلديث
واألثر البن االثري . 844/1
( )33رواه ابو ادواد وامحد والدارمي والنسائي وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي .
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القول الثاين  :أنّه سنة مؤكدة وليس بواجب وهو قول احلنفيّة  ،ورواية عن مالك وقول املزىن من
الشافعية ( ،)34ونقل ابن قدامة عن ابن سريين قوله فيمن صلى بقوم ومل يستنج قال ال أعلم به بأساً ،
ث قال ابن قدامة ُيتمل أنه مل ير وجوب االستنجاء ( )35واحتجوا بقول النىب صلى اهلل عليه وسلم
ِ
ك فَ َقد أَح َس َن َوَمن َال فَ َال َحَر َج )) ( )36وقالوا ألنّه لو كان
(( َمن استَج َمَر فَليوتِر َمن فَ َع َل ذَل َ
احتجوا أيضاً بأنّه جناسة قليلة  ،والنّجاسة القليلة عفو
واجباً ملا انتفى احلرج عن تاركه ( ،)37و ّ
(. )38
وها هنا نقطة مهمة تقتضيها األمانة العلمية يف النقل  ،وهي أن األحناف يرون االستنجاء سنة
مؤكد مادام اخلارج مل يتجاوز املخرج  ،أو جاوزه قدر درهم  ،فإن زاد فيتعني إزالتها باملاء وحده ،
ألهنا تكون من باب إزالة النجاسة وليس من باب االستنجاء  ،وإزالة النجاسة يفرتض فيها املاء ،
وسوف يأيت تفصيل ذلك (. )39

( )34حاشية القليويب  ،42 / 8والذخرية  ، 16 / 8الفقه على املذاهب األربعة للجزري . 11/8
( )35املوسوعة الفقهية الكويتية 884/4
( )36أخرجه أمحد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه وحكم عليه احملدثون
بالضعف
( )37جممع األهنر لشيخي زاده  ، 56 / 8املوسوعة الفقهية الكويتية . 884/4
( )38انظر  :البحر الرائق  ،261 / 8وفتح القدير  ،41 / 8اإلقناع ىف الفقه احلنبلى  ، 41/8حتفة امللوك ىف الفقه
احلنفي  ،الشرح املمتع  ، 814/8الفقه على املذاهب األربعة  ، 884/8املوسوعة الفقهية . 8810/2
( )39انظر  :الفقه على املذاهب األربعة للجزري . 11/8
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ثالثاً  :مبا يكون االستنجاء :
وبالعودة اىل تعريف االستنجاء ومرادفاته  ،جند أن الفقهاء قد فرقوا بني االستنجاء واالستجمار مما
يدخلنا يف موضوع حبثنا  ،حيث يشرتك االستنجاء واالستجمار بأنه إزالة ما خيرج من السبيلني ،
غري أهنم خصصوا االستنجاء باملاء واالستجمار باحلجر وحنوه (.)40
قال اإلمام النووي  :االستطابة واالستنجاء واالستجمار إزالة النجو  ،واالستطابة واالستنجاء
يكونان باملاء واحلجر  ،واالستجمار ال يكون إال باالحجار مأخوذ من اجلمار وهو االحجار
الصغار (.)41
وقال ابن عثيمني  :الفرق بينهما  ،أن االستنجاء باملاء  ،واالستجمار باحلجر وحنوه (.)42

رابعاً  :مبا يكون اإلستجمار :
والفقهاء على جواز االستجمار  ،باستخدام احلجارة إلزالة النَجاسة من السبيلني ،ملا ورد عن
ِ
الغائط،
ذهب أحدكم إىل
عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (( :إذا َ
فليذهب معه ِ
بثالثة أحجار يَستطيب هب َن؛ فإ َهنا جت ِزئ عنه)) ( )43ومبا ورد عن سلمان الفارسي
َ
كل شيء حىت اخلِراء َة!
رضي اهلل عنه أنه قيل له  (( :قد علَ َمكم نبيُّكم صلَى اهلل عليه وسلَم َ
قال :فقال :أجل ،لقد هنانا أن نَستقبل ِ
القبلةَ لغائط أو بول ،أو أن نستنجي باليَم ِ
ني ،أو أن
َ
َ
َ
بأقل ِمن ِ
ثالثة أحجار.)44())...
نستنجي َ
َ
كما نقل الكثري من العلماء اإلمجاع على جوازه  ،وأهنا جتزئ  ،منهم ابن رشد ( ،)45وابن مفلح

(.)46

( )40انظر  :االستذكار البن عبدالرب  ، 816/8مواهب اجلليل للحطاب  ، 401/8لسان العرب البن منظور
 ، 841/4حاشية العدوي . 812/8
( )41حترير ألفاظ التنبيه للنووي . 15
( )42الشرح املمتع البن عثيمني . 822/8
( )43رواه ابو ادواد وامحد والدارمي والنسائي وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي .
( )44رواه مسلم
( )45بداية اجملتهد البن رشد . 11/8
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ونقلها ابن حزم فقال  " :اتفقوا على أن االستجمار باحلجارة جائز " ( ، )47ونقلها ابن تيمية فقال "
قد امجع املسلمون على جوائز االستجمار " (.)48
وقال ابن عبدالرب  " :الفقهاء اليوم جممعون على أن االستنجاء باملاء أطهر وأطيب  ،وأن االحجار
رخصة وتوسعة  ،واالستحمار هبا جائز يف السفر واحلضر " (.)49

بل نقل ابن قدامة املقدسي احلنبلي رمحه اهلل إمجاع الصحابة على جواز االقتصار على األحجار
وأنه ال جيب استعمال املاء فقال  ":وإن أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل ،ملا روينا من
احلديث ،وألنه يطهر احملل ويزيل العني واألثر وهو أبلغ يف التنظيف .وإن اقتصر على احلجر أجزأه
بغري خالف بني أهل العلم ،ملا ذكرنا من األخبار وإلمجاع الصحابة رضي اهلل عنهم " (.)50
قال اإلمام النووي رمحه اهلل  " :وال فرق يف جواز االقتصار على احلجارة بني وجود املاء وعدمه ،
وال بني احلاضر واملسافر  ،والصحيح واملريض " (.)51
مستدلني مبا روي ((أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بال ،فقام عمر خلفه بكوز( )52من ماء ،فقال:
ما هذا يا عمر؟ فقال :ماء تتوضأ به .فقال :ما أ ِمرت كلما بلت أن أتوضأ ،ولو فعلت ذلك،
لكان سنة)) (. )53
وقد أورد الشوكاين آثاراً عن بعض الصحابة والتابعني ،وفيها االكتفاء باحلجارة ،وكراهة ما سواها،
ولو ماءً (.)54

( )46إحكام االحكام يف شرح عمدة االحكام . 44/8
( )47مراتب اإلمجاع البن حزم . 20
( )48جمموع الفتاوى البن تيمية . 851/22
( )49االستذكار البن عبدالرب . 284/8
( )50املغين البن قدامة . 201/8
()51اجملموع للنووي . 820/2
( )52الكوز مشتق من كاز الشيء كوزاً :إذا َمجَ َعه؛ والكوز من األواين؛ معروف .انظر :لسان العرب .402 /6
( )53رواه أبو داود  ،ابن ماجة وضعفه ابن معني .انظر :ميزان االعتدال .218 /1
( )54انظر :نيل األوطار للشوكاين  822 /8وما بعدها.
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خامساً  :عدم تعني احلجر يف االستجمار :
وهذا من رمحة الشريعة املبنية على اليسر ورفع احلرج ،ومن يسره التخيري بني االستنجاء باملاء أو
االستجمار باحلجارة  ،كما أن من اليسر ورفع احلرج عدم تعيني احلجر يف إزالة اخلارج من
السبيلني  ،بل بكل ما أشبهها من من كل جامد طاهر قالع لعني النجاسة غري حمرتم  ،كاخلشب
والقماش واحلصى واملناديل واالوراق غري احملرتمة باتفاق املذهب الفقهية األربعة  ،احلنفية (،)55
واملالكية ( ،)56والشافعية ( ،)57واحلنابلة ( ،)58وهو مذهب الظاهرية (.)59
بل حكى فيه ابن حزم االتفاق بني الفقهاء ( ، )60إال ما روي عن اإلمام امحد بن حنبل يف
احدى قوليه وهوي اختيار أيب بكر بن املنذر  ،وأيب بكر عبدالعزيز ( ،)61وروي عن بعض
الظاهرية .
ورد عليهم اإلمام النووي بقوله  ":وأما نصه صلى اهلل عليه وسلم على االحجار فقد تعلق به
بعض اهل الظاهر وقالوا احلجر متعني ال جيزئ غريه  ،وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إىل
أن احلجر ليس متعيناً ،بل تقوم اخلرق واخلشب وغري ذلك مقامه.وأن املعىن فيه كونه مزيالً  ،وهذا
ُيصل بغري احلجر  ،وإّنا قال صلى اهلل عليه وسلم ثالثة أحجار لكوهنا الغالب امليسر فال يكون
له مفهوم" (.)62
ومن املالكية يقول الشيخ الدردير " :جيوز االستجمار ،وهو :إزالة النجاسة عن أحد املخرجني
بكل يابس ...أو خرق أو قطن أو صوف أو حنو ذلك" (. )63

( )55البحر الرائق البن جنيم  ، 261/8حاشية الطحطاوي . 24
( )56انظر :مواهب اجلليل للحطاب  ، 484/8التاج واإلكليل للمواق . 215/8
( )57انظر  :األم للشافعي  ، 15/8حتفة احملتاج للهيتمي . 812/8
( )58انظر  :االنصاف للمرداوي  ، 880/8كشاف القناع للبهويت . 54/8
( )59انظر  :احمللى البن حزم  ، 46/8مراتب االمجاع . 20
( )60مراتب اإلمجاع البن حزم . 20
( )61نقد مراتب اإلمجاع البن تيمية . 211
( )62شرح مسلم للنووي . 861/1
()63الشرح الصغري للدريري . 41/8
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ومن احلنفية الشيخ امحد الطحطاوي قال  ":أن يستنجي حبجر منق وحنوه من كل طاهر كاملدر
 ،وهو الطني اليابس والرتاب واخللقة البالية واجللد املمتهن ومنه العود ولو أتى حائطا فتمسح به ،
او مسه األرض أجزأه كما فعله عمر رضي اهلل عنه" (.)64
وقد استدل الفقهاء جبواز االستجمار  ،وعدم تعني احلجر فيه جبملة من األدلة  ،منها ما روي عن
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
اجتِ ِه
أيب هريرة رضي اهلل عنه (( أَنَه َكا َن َُيمل َم َع النِ ِّ
َيب َ
صلَى اللَه َعلَيه َو َسلَ َم إ َد َاوةً ل َوضوئه َو َح َ
ال ابغِِين أَح َج ًارا أَستَ ن ِفض ِهبَا َوَال تَأتِِين
ال أَنَا أَبو هَري َرَة فَ َق َ
ال َمن َه َذا فَ َق َ
فَبَ ي نَ َما ه َو يَتبَ عه ِهبَا فَ َق َ
ِ
ِ
ِ
ص َرفت)) (.)65
بِ َعظم َوَال بَِروثَة فَأَتَيته بِأَح َجار أَمحل َها ِيف طََرف ثَوِيب َح َىت َو َ
ضعت َها إِ َىل َجنبِه ثَ ان َ
ووجه الداللة فيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا خص النهي بالعظم والروثة  ،دل على جواز
غريمها ولو مل يكن حجراً كما قال ابن حجر (.)66
َيب
ومثله ما روي عن عبدالرمحن بن األسود عن ابيه أنه مسع عبداهلل بن مسعود يقول ((أَتَى النِ ُّ
ِ
ث فَلَم
صلَى اللَه َعلَي ِه َو َسلَ َم الغَائِ َ
ط فَأ ََمَرِين أَن آتِيَه بِثَ َالثَِة أَح َجار فَ َو َجدت َح َجَري ِن َوالتَ َمست الثَال َ
َ
ِ
ِ
ال َه َذا ِركس )) (.)67
َخ َذ احلَ َجَري ِن َوأَل َقى الَروثَةَ َوقَ َ
َخذت َروثَةً فَأَتَيته هبَا فَأ َ
أَجده فَأ َ
ومبا روي عن موىل عمر يسار بن ّنري قال كان عمر رضى اهلل عنه إذا بال قال ناولىن شيئاً
استنجى به قال فأناوله العود واحلجر أو يايت حائطا يتمسح به أو ميس االرض ومل يكن يغسله
(.)68
ص عليها أل َهنا
معللني أنَه ال فرق يف املعىن بني األحجار وغريها ما دام ُيصل هبا املقصود ،وإّنا ن َ
كانت األيسر (،)69كما أن النجاسة اخلارجة من السبيلني عني خبيثة  ،مىت زالت بأي مزيل زال

()64حاشية الطحطاوي . 44
( )65رواه البخاري.
( )66فتح الباري يف شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين . 265/8
( )67رواه البخاري.
( )68رواه البيهقي.
()69

انظر  :املنهاج شرح صحيح مسلم للنووي  ، 861/1فتح الباري يف شرح صحيح البخاري البن حجر
العسقالين . 265/8
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حكمها  ،وليس التعبد باملزيل  ،ولكن التعبد باإلزالة  ،فاحلجر وما كان مثله أو أنقى منه ُيصل
به املقصود  ،وهو طهارة احملل .
وعلى هذا أيضا العلماء واجملامع املعاصرة جبواز االقتصار على املناديل الورقية يف الطهارة من اخلبث
ومنها :
فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء يف السعودية بقوهلم ":جيوز استعمال املناديل واألوراق وحنومها يف
االستجمار وجتزئ إذا أنقت ونظفت احملل من قبل أو دبر  ،واألفضل أن يكون استعمال ما
يستجمر به وترا  ،وجيب أال ينقص عن ثالث مسحات  ،وال جيب استعمال املاء بعده ،لكنه
سنة" (. )70
وكذلك دائرة االفتاء العام االردنية بقوهلم " :جيب االستنجاء إلزالة النجاسة ،ويكون ذلك
باألوراق الصحية أو باألحجار أو باملاء ،واألفضل أن يستنجي أوالً بالورق أو باحلجر أو ما يقوم
مقامهما ث يتبعه باملاء حىت يتيقن زوال النجاسة " (.)71
كما افىت هبا الشيخ عبدالعزيز بن باز بقوله  " :جيوز االستجمار بكل شيء ُيصل به إزالة األذى
من الطاهرات ،كاحلصى ،واللَِب من الطني ،واملناديل اخلشنة الطاهرة ،واألوراق الطاهرة اليت ليس
فيها شيء من ذكر اهلل أو أمسائه ،وغري ذلك مما ُيصل به املقصود ،ما عدا العظام واألرواث"

(.)72

وعليه فتوى الشيخ العثيمني بقوله ":جيزئ يف االستجمار استعمال املناديل ،وال بأس به ،ألن
املقصود من االستجمار هو إزالة النجاسة سواء ذلك باملناديل أو اخلرق أو بالرتاب أو باألحجار،
إال إنه ال جيوز أن يستجمر اإلنسان مبا هنى الشرع عنه ،مثل العظام والروث" (.)73

( )70الفتوى بتوقيع الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز  ..الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ..الشيخ عبد اهلل بن غديان ..
الشيخ عبد اهلل بن قعود .انظر  :فتاوى اجلنة الدائمة . 6/826
( )71انظر الفتوى كاملة يف موقع دائرة االفتاء العام االردنية بالفتوى رقم [ .]8052
( )72انظر  :فتاوى ابن باز .80/11
( )73انظر  :جمموع فتاوى ابن عثيمني . 4/882
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وعليه الفتوى يف اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف اإلمارات بقوهلم  " :إما أن يكون
باالستنجاء باملاء و االقتصار عليه ،وإما أن يكون باالستجمار باحلجارةأواملنديل أوغريذالك إذامل
ينتشر البول عن املخرج كثرياً :أما إذا انتشر فال ب َد فيه من املاء " (. )74
املناديل الورقية  :تستخدم بأحجام وأنواع خمتلفة إلزالة اخلارج من السبيلني  ،ث يتم التخلص منها
وإلقاءها يف املرحاض  ،وحكمها اجلواز وبغريها من كل جامد ومنقي  ،وليس منهياً عنه  ،قياساً
على احلجر كما سبق بيانه  ،والضابط يف كل ما يقاس على احلجر كمال قال ابن حاج – رمحه
اهلل  -يف املدخل  " :وقد حد علماؤنا رمحة اهلل عليهم هلذا حدا جيمع كل ما تقدم من آالت
االستجمار  ،ينبغي االعتناء به  ،فقالوا  :جيوز االستجمار بكل جامد  ،طاهر  ،منق  ،قالع
لألثر  ،غري مؤذ  ،ليس بذي حرمة  ،وال سرف  ،وال يتعلق به حق الغري  ...قال ابن احلاج -
رمحه اهلل  : -وهو ضابط جيد " (.)75
وهذا الضابط ينطبق على املشتهر املستخدم يف زماننا ،من أنواع املناديل الورقية  ،فال حترم وال
تكره .

()74انظر الفتوى كاملة يف موقع اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف يف اإلمارات بالفتوى رقم [ .]1104
( )75املدخل البن احلاج . 12/8
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سادساً  :اشرتاط الثالث أم اإلنقاء يف اإلستجمار
ويقصد به هل يشرتط للمستجمر أن يستجمر مبا ينقي وينظف احملل  ،أم اليستجمر بأقل من
ثالثة أحجار أو مناديل ورقية وغريه  ،فقد وردت يف احاديث الباب احاديث نستعيدها  ،منها
صلَى اللَه
ما روي عن عبدالرمحن بن األسود عن ابيه أنه مسع عبداهلل بن مسعود يقول ((أَتَى النِ ُّ
َيب َ
ِ
ث فَلَم أ َِجده
َعلَي ِه َو َسلَ َم الغَائِ َ
ط فَأ ََمَرِين أَن آتِيَه بِثَ َالثَِة أَح َجار فَ َو َجدت َح َجَري ِن َوالتَ َمست الثَال َ
ِ
ال َه َذا ِركس )) (.)76
َخ َذ احلَ َجَري ِن َوأَل َقى الَروثَةَ َوقَ َ
َخذت َروثَةً فَأَتَيته هبَا فَأ َ
فَأ َ
ذهب أحدكم إىل
وما روي عن عائشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال (( :إذا َ
الغائط ،فليذهب معه ِ
ِ
بثالثة أحجار يَستطيب هب َن؛ فإ َهنا جت ِزئ عنه)) (. )77
َ
هذه االحاديث قدمت للفقهاء تساؤل اشرتاط الثالث أم اإلنقاء  ،وللفقهاء فيه قولني :
القول األول  :أنه ال جيزئ االستجمار بأقل من ثالث ،وهو مذهب الشافعية ( )78واحلنابلة
والظاهرية ( ، )80وأبو الفرج املالكي ( ، )81مستدلني مبا روي عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه
ِ
أجل،
أنه قيل له  (( :قد علَ َمكم نبيُّكم صلَى اهلل عليه وسلَم َ
كل شيء حىت اخلراءةَ! قال :فقالَ :
لقد هنانا أن نَستقبل ِ
بأقل ِمن ِ
القبلةَ لغائط أو بول ،أو أن نستنجي باليَم ِ
ثالثة
ني ،أو أن
نستنجي َ
َ
َ
َ
أحجار.)82())...
()79

( )76رواه البخاري.
( )77رواه ابو ادواد وامحد والدارمي والنسائي وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي .
( )78حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي  ، 8/812كتاب األم للشافعي .8/11
( )79االنصاف للمرداوي  ، 8/880كتاب كشاف القناع للبهويت  ،8/54وهو اختيار ابن تيمية انظر  :جمموع
الفتاوى . 288/28
( )80احمللى البن حزم . 888/8
( )81االستذكار البن عبدالرب . 815/8
( )82رواه مسلم
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ومفهوم ذلك كما قال الصنعاين  " :أخذ هبذا احلديث الشافعي وأمحد وأصحاب احلديث ،
فاشرتطوا أال تنقص األحجار عن الثالث مع مراعاة اإلنقاء  ،وإذا مل ُيصل هبا زاد حىت
ينقي"(.)83
ضأَ فَليَستَ نثِر،
ويستحب له أن يقطع على وتر ملا ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قولهَ (( :من تَ َو َ
َوَم ِن استَج َمَر فَليوتِر )) (.)84
القول الثاين  :أنه يكفيه مادون الثالث إن حصل اإلنقاء أو التنظيف به  ،وهو قول احلنفية
واملالكية ( )86والواجب عندهم االنقاء دون العدد  ،مستدلني مبا رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه عن
النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ( َم ِن استَج َمَر فَليوتِر َ ،من فَ َع َل فَ َقد أَح َس َن َوَمن ال فَال َحَر َج
)(.)87
()85

عللها الباجي بقوله  " :ووجه قول مالك ماروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال  :ومن
استجمر فليوتر  ،والوتر يكون واحداً  ،وهو أقل من الثالثة  ،ومن جهة املعىن أن هذه إزالة جناسة
 ،فلم يعترب فيها العدد كالغسل " (.)88
وقال ابن قداح  ( :مسألة هل يكتفى حبجر واحد للقبل والدبر أو ال بد من ثالثة أحجار لكل
واحد منهما الظاهر أنه إذا وقع اإلنقاء حبجر واحد أجزأ ) املسائل الفقهية .

( )83سبل السالم للصنعاين . 18/8
( )84رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة .
( )85الدر املختار  ، 186 _188/8املنتقى شرح موطأ مالك لسليمان الباجي .814/8
( )86حاشية الدسوقي  ، 806/8املنتقى شرح موطأ مالك لسليمان الباجي .814/8
( )87رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه عن أيب هريرة.
( )88املنتقى شرح موطأ مالك لسليمان الباجي .814/8
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األثر املتبقِّي بعد االستجمار :
وصورة ذلك أنه كثرياً بعد أن يستجمر اإلنسان باحلجر أو املناديل  ،أو اخلرق أن تبقى آثار لتلك
النجاسة  ،أو لون أثره  ،ث تعرق مقعدة الرجل فيصب منها ثوبه  ،فهذا مما عفي عنه باتفاق
املذاهب الفقهية األربعة  ،احلنفية ( ،)89واملالكية ( ،)90والشافعية ( ،)91واحلنابلة ( ، )92بل نقل
اجلزري عن األحناف عدم تنجيس الثوب بذلك (.)93

بل حكى ابن قدامة املقدسي رمحه اهلل من احلنابلة عدم اخلالف فيه فقال  " :قد عفي عن النجاسات
املغلظة ألجل حملها يف ثالثة مواضع  ،أحدها  :حمل االستنجاء  ،فعفي فيه عن أثر االستنجاء بعد
اإلنقاء  ،واستيفاء العدد  ،بغري خالف نعلمه " (.)94

وقال الدمياطي رمحه اهلل من الشافعية " :يعفى عن حمل استجماره ،أي :عن أثر حمله ،وكذا ما
يالقيه من الثوب"( ، )95ويف حاشية قليوي وعمرية  ":قوله ويعفى عن حمل استجماره  ،وكذا عما
يالقية من البدن والثوب غالباً ولو بركوب أو جلوس " (.)96
قال ابن القيم اجلوزية رمحه اهلل  " :وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات املخففة
كالنجاسة يف حمل االستجمار  ،وأسفل اخلف واحلذاء  ،أو بول الصيب الرضيع . )97( ..
و يف كشاف القناع " :وال يعفى عن يسري جناسة ولو مل يدركها الطرف أي البصر كالذي يعلق بأرجل
ذباب وحنوه ..إىل أن قال :وأثر االستجمار جنس ألنه بقية اخلارج من السبيل يعفى عن يسريه بعد

( )89املبسوط السرخسي .8/851
( )90مواهب اجلليل للحطاب .8/488
()91حتفة احملتاج للهيتمي  8/818ومغين احملتاج للشربيين .8/842
()92كشاف القناع للبهويت .8/10
( )93الفقه على املذاهب األربعة للجزري . 14/8
( )94املغين البن قدامة . 52/2
()95حاشية إعانة الطالبني للدمياطي .825 /8
( )96حاشية قليوي وعمرية . 814/8
( )97إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان البن القيم اجلوزية . 812
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اإلنقاء واستيفاء العدد بغري خالف نعلمه قاله يف الشرح واملراد يف حمله ،وقال أمحد يف املستجمر يعرق
يف سراويله ال بأس به ذكره يف الشرح " (.)98

وهل يعفى عن العرق املتولد من حمل االستجمار ؟  ،يف ذلك روايتان عند الشافعية واحلنابلة:
ِ
املستجمر يعرق يف سراويله ،ال بأس به ،كما سبق
إحدامها بالعفو ،فقد نقل عن أمحد أنه قال يف
أنفاً  ،والرواية الثانية :أنه ينجس (.)99
وقد عفي عن ذلك لسببني:
أوالً :أن اعتبار اليقني فيه حرج ،وهو منتف شرعاً (. )100

ِ
االستنجاء مبحلِّه ،هو مقتضى الرخصة باالستجمار باألحجار ،وذلك
ثانيا :أن الرتخيص يف أثر
ألن ذلك األثر ال يزيله إال املاء (. )101

()98كشاف القناع842 – 848/8
( )99روضة الطالبني  ،114 /8املغين والشرح الكبري .121 /8
()100كشاف القناع للبهويت .10/8
()101

انظر :حاشية ابن عابدين  ، 115/8مواهب اجلليل للحطاب  ، 488/8املوسوعة الفقهية الكويتية
. 226/11
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اخل

امتة

مبا تقدم يعلم أنه ليس من حرج إن شاء اهلل يف االستجمار من البول باملناديل أو املناشف على
أن تراعى ما ذكرناه من الضوابط وهي :
-0

-5

-3
-4

أن تكون املناديل أو ما يف حكمها طاهرة  ،وهو مذهب اجلمهور ( )102ملا روي عن
فأمَرين أن
النيب صلَى اهلل عليه وسلَم الغائ َ
عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال(( :أتى ُّ
طَ ،
ِ
آتيه ِ
ث فلم أجده ،فأ َخذت َروثةً ،فأتيته
بثالثة أحجار ،فوجدت َح َجري ِن ،والتمست الثَال َ
َ
هبا ،فأخذ احلَ َجري ِن وألقى الَروثة ،وقال :هذا ِركس)) (. )103

أن ال تكون حمرتمة  ،وهذا باتفاق املذاهب( ،)104ملا روي عن عبداهلل بن مسعود
اجلن فذهبت معه
رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال(( :أتاين داعي ِّ
وآثار نِري ِاهنم ،وسألوه الَز َاد ،فقال:
فقرأت عليهم القرآ َن .قال:
َ
آثارهم َ
فانطلق بنا فأرانا َ
ِ ِ ِ
كل بَعرة
حلما ،و ُّ
لكم ُّ
أوفر ما يكون ً
كل عظم ذكَر اسم اهلل عليه ي َقع يف أيديكم َ
علَف لدوابِّكم .فقال رسول اهلل صلَى اهلل عليه وسلَم :فال تَستنجوا هبما ،فإ َهنما
طعام إخوانِكم)) (.)105
أن تكون قالعة  :حبيث ُيصل به االنقاء باتفاق املذاهب( ،)106ألن النيب صلى اهلل
عليه وسلم هنى عن باالستنجاء بأقل من الثالث ألن املقصود به اإلنقاء .

أن ال يكون مائعاً :ألن املستجمر إذا كان مائعاً فالنجاسة تنتشر أكثر  ،وألنه سوف
يتنجس مبجرد املالقاة  ،فيكون ما يصيب البدن منه جنساً  ،وهذا قول املذاهب عدا
االحناف (. )107

( )102انظر  :حاشية الدسوقي  ، 881/8اجملموع للنووي  ، 886/2اإلقناع للحجاوي . 81/8
( )103رواه البخاري
( )104انظر  :حاشية ابن عابدين  ، 114/8حاشية العدوي  ، 811/8اجملموع للنووي  ، 884/2الفروع البن
مفلح . 848/8
( )105رواه البخاري ومسلم .
()106انظر  :البحر الرائق البن جنيم  ، 262/8اجملموع للنووي  ، 882/2اإلقناع للحجاوي  ، 81/8مواهب
اجلليل للحطاب . 484/8
( )107انظر  :التاج واإلكليل للمواق  ، 215/8مغين احملتاج للشربيين  ، 41/8كشاف القناع للبهويت . 54/8
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