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ملخص البحث

مــن واجب الوفاء واالنصــاف ان تتكاثف الجهود 

لنرش ما خلفه العلامء الســابقني مــن مؤلفات يف 

مجاالت شتى , وهنالك رسائل صغرية كثرية مل تنل 

عناية الباحثني لصغر حجمها ولعدم وجود نســخ 

اخرى ال غلب الرسائل , لذا عزف الطلبة والباحثون 

عنها , ومن الرســائل التي وقفت عليها )رسالة يف 

االســتنجاء ( الحد العلــامء العثامنيني وهو عامل 

محمد بن حمزة االيدين الكوزل حصاري املتويف 

بعد )1121 هــ ( وموضوع الرسالة لطيفا ذ لخص 

فيهــا ملؤلف اهــم املعلومات املهمــة يف باب 

االستنجاء عىل املذهب الحنفي .

❊ ❊ ❊

Research summary:

The duty of loyalty and fairness that efforts 

are intensifying to spread the legacy of ear-

lier scholars of literature in various areas, 

and there are many small messages has not 

received the attention of researchers for 

their small size and the lack of other ver-

sions are not dominated messages, so play-

ing students, the researchers reported, and 

messages that stood out )a message in istin-

ja( to one of the scientists of the Ottomans, 

a scientist Mohammed bin Hamza Alaidny 

Alkozl Hsari deceased after )1121 AH( and 

subject to the nice y summed up where the 

author of the most important information 

in the door of the Hanafi school istinja

❊ ❊ ❊



رسالة يف االستنجاء )للشيخ محمد بن حمزة االيدين(

 178    الدكتور احمد عبدالله اسامعيل

المقدمة

الحمد لله أحمده بجميع املحامد عىل مر الزمان، 

النعم،  وباختالف املواضع واملكان، حمًدا يوايف 

وينري الطريق، ويكافئ املزيد. والصالة والســالم 

عىل نور الظالم، وخري األنام نبينا محمد )صىلَّ الله 

عليه وسلم( وعىل آله وصحبه ومن استقام.

أما بعد؛ فإن من واجب الوفاء واإلنصاف أن تتكاتف 

الجهود لنرش ما خلفه العلامء السابقني من مؤلفات 

يف مجاالت شــتى، وعىل الرغم من النشاط الذي 

برزت فيه بعض الكليات والجامعات العراقية وعىل 

وجه الخصوص كلية اإلمــام األعظم )رحمه الله( 

الجامعة يف هذا املجال، إال أن هناك مؤلفات كثرية 

تنتظر نرشها والتعريف مبؤلفيها. 

وهناك رســائل صغرية كثرية مل تنل عناية الباحثني 

لصغر حجمها، ولعدم وجود نســخ أخرى ألغلب 

هذه الرســائل، لذا عزف الطلبــة والباحثني عنها، 

ويكفي يف أهمية هذه الرســائل أنها تسلط الضوء 

عىل جهود علمية تعرف الباحثني مبنهجية العلامء 

السابقني، والتعريف بهم، فضالً عن املادة العلمية 

التي اشتملتها هذه الرسائل.

ومــن الرســائل التــي وقفــت عليها )رســالة يف 

االســتنجاء( ألحد العلامء العثامنيــني وهو عامل 

محمد بن حمزة اآليدين الكوزل حصاري املتوىف 

بعد ســنة )1121ه ( وموضوع الرســالة لطيف يف 

بــاب، إذ لخص فيهــا املؤلف أهــم املعلومات 

املهمة يف باب االستنجاء عىل املذهب الحنفي.

قد وفقني الله تعاىل بالوقوف عىل نسختني من هذه 

املخطوطة. 

وقد قسمت هذا البحث عىل قسمني:

القسم األول: القسم الدرايس، وفيه مبحثان:

املبحث األول: التعريف باملؤلف.

املبحث الثــاين: التعريف بالرســالة ومنهجي يف 

التحقيق.

القسم الثاين: النص املحقق.

وقد أرجأت ذكر بطاقات الكتب إىل قامئة املصادر 

لعدم إثقال الهوامش.

ويف الختام أســأل الله َعزَّ َوَجلَّ أن أكون قد وفقت 

يف تقديم هذه الرســالة والتعريف بها، وأن يجعل 

جميع أعاملنا خالصة لوجه الله تعاىل.

وصلِّ اللهم عىل ســيدنا محمد وعىل آله وصحبه 

وسلم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني

القسم األول

القسم الدرايس

وفيه مبحثان:

املبحث األول: التعريف باملؤلف.

املبحث الثاين: التعريف بالرســالة، ومنهجي يف 

التحقيق.

املبحث األول 

التعريف باملؤلف
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ال تتوافــر معلومات وافية عن املؤلف )رحمه الله( 

إال أن ما توافر منها يقدم نبذة ال بأس بها عنه. 

أوالً: اسمه ونسبته:

ذكر املؤلف اسمه يف خامتة رسالته بقوله: » عامل 

محمد بن حمزة اآليدين«)1(.

وذكر اسمه يف رسالة أخرى له بقوله: » عامل محمد 

بن حمزة الكوز الحصاري«)2(.

وذكره الدكتور محمد رضــا كحالة بقوله: » محمد 

بن حمــزة اآليديني، كــوزل حصــاري، الرومي، 

الحنفي«)3(.

وقد ســبقه إىل هذا البغدادي بقولــه: » محمد بن 

حمزة الكوزل حصــارى اآليدينــى الفقيه الرومي 

الحنفي«)4(.

إال أن البغــدادي ذكره يف موضع آخر بقوله: » أمري 

زاده اآليدينــي عــامل محمد بن حمــزة املعروف 

بحاجى أمري زاده اآليدينى الحنفي«)5(.

فكام هو مالحــظ أنه زاد يف اســمه )حاجى أمري 

هام شــخصني مختلفني،  زاده اآليدينــي(، وقد عدَّ

واختلــف يف ذكــره لتاريخ وفاتيهــام، إال أنه كرر 

املؤلفات نفسها يف املوضعني.

وقد تنبــه لهذا الخالف الدكتور كحالة وغريه، فقال 

)1( رسالة يف االستنجاء: اللوحة 4.

)2( رسالة يف بيع العينة: اللوحة 4.

)3( معجم املؤلفني: 9/ 271.

)4( هدية العارفني: 2/ 265.

)5( هدية العارفني: 346/2.

كحالة: » وذكر البغدادي يف )الهدية( هذه الرسائل 

من مؤلفات محمد أمــري زاده اآليديني«)6(، كام نبه 

عىل هذا االختالف عادل نويهض أيًضا)7(.

من هذا يتبني أن تســمية )حاجى أمــري زاده( انفرد 

بها البغدادي، والحقيقة أن )حاجى أمري زاده( عامل 

آخر وقد خلط البغدادي )رحمه الله( بينهام، والذي 

يؤيد هذا جملة أمور، منها:

 1. الخالف بني تاريخ وفاتيهام كام سيتبني الحقاً.

 2. أن البغدادي انفرد بهذه التسمية.

 3. مل أقف عىل هذه التســمية يف جميع رســائل 

عامل محمد بن حمزة.

أما نسبته، ففيام يأيت بيانها:

الكوزل: نسبة إىل منطقة تقع يف أملانيا)8(.

الحصاري: نسبة إىل مدينة يف تريا)9(.
اآليدينى: نسبة إىل مدينة يف تركيا)10(. 

الرومي: نسبة إىل أرض الروم)11(.

)6( معجم املؤلفني: 9/ 271.

)7( ينظر: معجم املفرسين: 2/ 525.

)8( مدينــة كوزل تقع يف واليــة راينالند-بفالتس يف غرب 

أملانيا. ينظر: معجم املدن التاريخية: 628/2.

)9( نسبة إىل مدينة أفيون قره حصار، وهي مدينة يف غرب 

تركيــا وتقع عىل بعد 250 كم جنوب غرب أنقرة عىل طول 

نهر أقرتشاي. ينظر: معجم املدن التاريخية: 167/1.

)10( نســبة إىل مدينة آيدين، وهي عاصمة محافظة آيدين 

وتقع يف غرب تركيا. ينظر: معجم املدن التاريخية: 41/1.

)11( الروميل: االســم الــذي أطلق عــىل أرايض الدولة 

العثامنيــة الواقعــة يف أوربا، ويف العربيــة الرومي. ينظر: 
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ثانياً: مؤلفاته:

خلــف عامل محمد بن حمزة )رحمه الله( عدداً من 

الكتب والرسائل، وهي)1(:

1. أزهار التنزيل يف التفسري.

2. مجموعة رسائل بلغ عددها )37 رسالة( منها: 

 أ- رسالة يف أحكام الجمعة.

 ب- رسالة يف أحكام الشهيد.

 ج- رسالة يف الزكاة.

 د- رسالة يف الطالق الثالث.

هـ- رســالة يف االســتنجاء)2(. وهي موضوع هذا 

التحقيق.

ثالثا: وفاته:

اختلف يف تاريخ وفاة عامل محمد بن حمزة )رحمه 

الله( عىل األقوال اآلتية:  تويف سنة )1010ه ( )3(. 

وقيل: تويف بعد سنة )1116ه ()4(. 

وقيل: تويف بعد ســنة )1118 ه ( )5(. وقيل: تويف 

بعد سنة )1121ه ( )6(.

معجم املدن التاريخية: 292/1.

)1( ينظــر: هديــة العارفــني: 2/ 265 ؛ 2/ 346 ؛ معجم 

املؤلفني: 9/ 271؛ معجم املفرسين: 2/ 525.

)2( ينظر: خزانة الرتاث: الرقم التسلسيل: 16396.

)3( ينظر: هدية العارفــني: 2/ 265؛ معجم املؤلفني: 9/ 

271؛ معجم املفرسين: 2/ 525.

)4( ينظر: الفهرس الشامل: 161/1.

)5( ينظر: الفهرس الشامل: 402/1.

)6( ينظر: فهارس السليامنية: 4/ 138.

وســبب الخــالف يف تاريخ وفاتــه أن املؤرخني 

اســتنبطوا تاريخ وفاته من رسائله، فقد كان )رحمه 

الله( يثبت يف نهاية كل رســالة اسمه وتاريخ فراغه 

من تأليفها، فكلٌّ ثبــت التاريخ الذي وجده، وعىل 

هذا فالراجح أو الصحيح أنه يت بعد سنة )1121ه ( 

فهذا آخر تاريخ دون عىل رسائله.

❊ ❊ ❊
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المبحث الثاني

التعريف بالرسالة ومنهجي 
في التحقيق

 

أوالً: التعريف بالرسالة:

خصــص املؤلف )رحمه الله( هذه الرســالة لبيان 

أهم األحكام املتعلقة باالســتنجاء، وبني ما يشرتك 

فيه الرجال والنســاء من أحــكام، وميكن تخليص 

منهجه مبا يأيت:

رجــع املؤلــف )رحمه اللــه( إىل عــدد كبري من 

املصادر قياًسا عىل حجم الرسالة.

كان )رحمه الله( دقيقاً يف إحاالته أمينا يف االقتباس 

كام يظهر هذا بوضوح يف هذا التحقيق.

كان يثبــت الراجح يف املذهــب الحنفي، إال يف 

بعض املسائل التي ذكر خالف الفقهاء فيهان وبني 

الراجح من هذه األقوال.

يلحظ أن املؤلف )رحمــه الله( ذكر بعض النوازل 

التي عارصها وبني حكمها الفقهي. 

عىل الرغم من صغر الرسالة، وأنها مخصصة لبيان 

أقوال الحنفية إال أنه ذكر قول للشافعية أيًضا.

ثالثاً ـ بيانات املخطوطة:

اعتمــدت يف تحقيق عىل نســختني مخطوطتني، 

جعلــت أصحهام نســخة األصــل)أ(، وفيام يأيت 

بيانات املخطوطتني:

النسخة )أ(: 

 1. عائدية املخطوطة: معهد الثقافة والدراســات 

الرشقية بجامعة طوكيو.

 2. رقم املخطوط: 1146.

 3. عدد األسطر: 26سطراً.

 4. عدد الكلامت: 13 كلمة يف كل سطر تقريباً.

 5. عدد الورقات: 4.

 6. نوع الخط: نسخ.

 1. اسم الناسخ: املؤلف نفسه.

 2. تاريخ النسخ: 1109ه .

النسخة)ب(:

 7. عائدية املخطوطة: مكتبــة امللك عبد العزيز 

بالرياض.

 8. رقــم املخطــوط: برقــم )1306/ 4( ضمن 

مجموعة رسائل املؤلف. 

 9. عدد األسطر: 17سطراً.

 10. عدد الكلامت: 15 كلمة يف كل سطر تقريباً.

 11. عدد الورقات: 5.

 12. نوع الخط: نسخ.

 3. اسم الناسخ: املؤلف نفسه

 4. تاريخ النسخ: مل يثبت.

ثالثاً ـ منهجي يف التحقيق:

 1. جعلت نسخة )أ( أصالً للكتاب وجعلت النسخة 

)ب( مرجًعا إلكامل ما نقص يف نسخة األصل.

 2. ما ســقط من النسخ األخرى أثبته يف الهامش، 

وإن كان كلمة واحدة ذكرتها، وإن كان السقط عبارة 
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ذكرت أولها وآخرها.

 3. إعجام ما أهمل إعجامه من الكلامت مع عدم اإلشــارة إىل ذلك يف الهامش، إال إذا اختلف املعنى 

بذلك اإلعجام.

 4. وضحــت النص مبا يتطلبه الخط العريب من عالمات التنقيط والرموز، وتقســيم الكالم عىل فقرات، 

وتفريعات.

 5. راعيت بداية الفقرات كام جاء يف املخطوط.

 6. اتبعت منهجاً ثابتاً يف اســتعامل األقواس وأشــكالها، عىل النحو اآليت: القوســان املعقوفان ][ ملا 

يضاف إىل األصل من النســخ األُخرى، مع اإلشــارة إىل ذلك يف الهامش، والقوسان املثلثان »« ألقوال 

رسول الله ـ صىلَّ الله عليه وسلم ـ.

 7. وضعت أســامء الكتب املذكــورة يف املنت، واأللفاظ التي يعربها املؤلف أو يرشحها بني قوســني 

هاللني )( لتمييزها.

 8. خرجت األحاديث النبوية وبينت حكمها.

 9. قمت بتوثيق اإلحاالت التي ذكرها املؤلف.

 10. عرّفت بجميع األعالم الوارد ذكرهم يف قسم التحقيق )ما عدا املشهورين، واملؤلفني لورود معلومات 

عنهم يف بطاقات الكتب(.

 11. علّقت عىل بعض املسائل التي تحتاج إىل بيان وتوضيح. 
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نماذج من النسخ الخطية
    

اللوحة األوىل من )أ(	 
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اللوحة األخرية من )ا(	 
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اللوحة األوىل من )ب(	 
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اللوحة األخرية من )ب(	 
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القسم الثاني

النص المحقق

ِحيِم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اللَِّه الرَّ

َوِبِه نَْستَِعنُي)1(

الَْحْمُد لِلَِّه َوَسالٌم َعىل ِعباِدِه الَِّذيَن اْصطَفى.

اعلم)2( أنَّه يُسُن االســتنجاء)3(، وهو إزالة النجوى، 

أي)4(: مــا يخرج مــن البطن بنحو َحَجــٍر وَمَدٍر)5( 

ميســح مخرجه بيده اليرسى حتى يُنقيه، وال يسنُّ 

)1( سقط من )ب(: وبه نستعني.

)2( سقط من )ب(: اعلم.

)3( االْســِتْنَجاء يف اللغــة: االغتســال باملاء مــن النجو 

والتمســح بالحجــارة منه. أو هو قطــع األذى بأيهام كان. 

وله ألفاظ أخرى كاالستطابة، واالستجامر، وانتقاص املاء 

وغري ذلك. وقيل: هو اســتخراج النَّجو من البطن، وهو من 

نََجوت الشــجرة وانجيتها إذا قطعتها، كأنّه قطع األذى عن 

نفسه. ينظر: املحكم مادة )نجو( 558/7؛ مشارق األنوار: 

5/2؛ النهاية يف غريب الحديث :56/5. 

 ويف االصطالح: هــو طلب طهارة القبل والدبر مام يخرج 

من البطن بالرتاب أو من املاء. ينظر: طلبة الطلبة: 3؛ أنيس 

الفقهاء: 62. 

)4( سقط من )ب(: أي.

)5( املــدر: قطع الطني اليابس والحجــارة. ينظر: تهذيب 

اللغة: مادة )مــدر( 86/14؛ القامــوس املحيط )املدر( 
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عــدد، حتى إن حصل اإلنقاء بحجر واحد حصلت 

الســنة، وإال فيام يحصل به، ولــو زاد عىل الثالثة، 

ولكن تندب ثالثة أحجار)6(.

يدبر بالحجــر األول، ويقبل بالثاين، ويدبر بالثالث 

صيًفا، ويقبل باألول، ويدبر بالثاين، ويقبل بالثالث 

شــتاًء، وتفعل املرأة ]فيهــام[ )7( كام يفعل الرجل 

صيًفا، هذا هو املشهور)8(.

ويف )املجتبى(: املقصود اإلنقــاء، فيختار ما هو 

األبلغ واألسلم عن زيادة التلويث)9(.

ويف )القنية(: جمع الحديث النهي عن االســتنجاء 

باليمني، والنهي عن مس الذكــر بها، فيأخذ الذكر 

بشامله، فَيُِمرُه عىل جدار أو موضع ناتئ من األرض 

إن أمكن، وإال فيأخذ الحجر بيمينه وال يحركه، بل 

ميرَّ العضو عليه)10(.

ويف )رشح البخــاري( البن الحجر: ومن ادَّعى أنَّه 

يف هــذه الحالة يكون مســتنجيًا بيمينه، فقد غلط، 

)6( ذهب الحنفية واملالكية إىل أن التثليث مســتحب وأن 

الواجب يف االســتجامر هو اإلنقاء دون العدد، فيام ذهب 

الشــافعية والحنابلــة إىل وجوب اإلنقــاء ووجوب ثالثة 

أحجار، أو حجر له ثالثة رؤوس، وبأيهام وجد دون اآلخر 

مل يكف. ينظــر: رشح مخترص الطحاوي: 218/1؛ عيون 

األدلة: 361/1؛ األم: 36/1؛ مخترص الخرقي: 13.

)7( الزيادة من )ب(. 

)8( ينظر: املحيط الربهاين: 43/1؛ درر الحكام رشح غرر 

األحكام: 48/1؛ ملتقى األبحر: 97/1.

)9( ينظر: املجتبى: اللوحة 16.

)10( ينظر: القنية: 3.
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ا هو كمن صبَّ بيمينه املاء عىل يســاره حال  وإِنَّ

االستنجاء)1(.

الخــارج  الحجــر يف  إجــزاء)2(   واتفقــوا عــىل 

املعتاد، واختلفوا يف غري املعتاد، وفيام أصاب من 

الخارج :

ذكر يف )الخالصة(: عدم إجزائه)3( يف األول)4(.

ويف )القنية(: عدم إجزائه)5( يف الثاين)6(.

وصحح الزيلعــي عموم اإلجــزاء)7( للكل، فقال: 

وال فرق بني أن يكــون الخارج معتاًدا أو غري معتاد 

يف الصحيــح، حتى لو خرج من الســبيلني دم أو 

قيــح يطهر بالحجــارة)8(، وكذا لــو أصاب موضع 

االســتنجاء نجاســة من الخارج، تطهر باالستنجاء 

]بالحجارة[ )9(، ويســقط اعتبار ما بقي من النجاسة 

بعد االستنجاء بالحجر يف حقِّ الصالة والعرف، ال 

يف حقِّ املاء)10(.

قــال صاحــب )الكفاية(: صىل بدون الغســل مع 

اســتعامل األحجار، يجوز بال كراهــة باإلجامع، 

)1( ينظر: فتح الباري: 254/1.

)2( يف )ب(: إجراء.

)3( يف )ب(: إجرائه.

)4( ينظر: خالصة الفتاوى: اللوحة 9.

)5( يف )ب(: إجرائه.

)6( ينظر: القنية: 3.

)7( يف )ب(: اإلجراء.

)8( يف )ب(: باألحجار.

)9( الزيادة من )ب(. 

)10( ينظر: تبيني الحقائق: 77/1.

بخــالف قليل النجاســة، يعنــي: يف غري موضع 

االستنجاء، حتى كرهت الصالة معها عندنا)11(، ومل 

تجز عند الشافعي )رحمه الله تعاىل عليه( )12(.

وقال الزيلعي: إذا أصابــه العرق من املقعد بعدما 

استنجى بالحجر ال)13( ينجسه، ولو قعد يف ماء قليل 

ينجسه)14( يف الصحيح)15(.

وأما غســل املقعد باملاء بعد الحجر، فقيل: أدب؛ 

ألنَّه )صىلَّ الله تعاىل عليه وسلم( مل يواظب عليه، 

وقيل: سنة يف زماننا)16(.

فقد روى البيهقي يف )سننه( )17(، وابن أيب شيبة يف 

)مصنفــه( )18(، عــن عــيل بــن أيب طالب )ريض 

 الله تعاىل عنــه( أنه قال: ))إِنَّه)19( َمــْن كَاَن قَبْلَُكْم 

يَبَْعُروَن بَْعرًا، َوإِنَُّكْم تَثْلِطُوَن ثثَلْطًا، فَأَتِْبُعوا الِْحَجارََة 

ِالاَْمِء(( )20(.

)11( ينظر: الكفاية: 39/1.

)12( ينظر: األم: 36/1.

)13( سقط من )ب(: ال.

)14( يف )ب(: نجسه.

)15( ينظر: تبيني الحقائق: 77/1.

)16( ينظر: املصدر نفسه: 77/1.

)17( السنن الكربى للبيهقي: 172/1، رقم )517(.

)18( مصنف ابن أيب شيبة: 142/1، رقم )1634( .

)19( سقط من )ب(: إنه.

)20( قال الزيلعي عن إســناد األثر: “جيد”. نصب الراية: 

.219/1
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قال الشيخ كامل الدين ابن الهامم: وما رواه الشيخان 

عــن أنس)1( )ريض الله تعاىل عنــه( أنه )صىلَّ الله 

تعاىل عليه وســلم(: كَاَن يَْدُخُل الَْخالَء، فَأَْحِمُل أَنَا 

َوُغالٌم َمِعي إَداَوًة ِمْن َماٍء، فَيَْستَْنِجي ِبالاَْمِء)2(. ظاهر 

يف مواظبته)3( )صىلَّ الله تعاىل عليه وســلم( عىل 

االستنجاء باملاء، ومفيد كونه سنة يف كل زمان)4(.

ونقل ]2[ يف )حوايش الوقايــة( لصدر)5( الرشيعة 

عــن )الكايف( )6( أنه إن أمكن الغســل بال كشــف 

العورة، فهو سنة بعد الحجر)7( ]وتاركه فاسق[)8(.

]ويف )املجتبــى(: وإن احتاج إىل كشــف العورة 

)1( هــو أنس بن مالــك بن النرض، أبو حمــزة األنصاري 

الخزرجي خادم رســول الله )صىل الله تعاىل عليه وسلم( 

تويف ســنة )93هـ( بالبرصة، وهو أخر الصحابة موتا فيها. 

ينظر: االستيعاب: 109/1؛ أسد الغابة: 294/1.

)2( يف )ب(: مواظبة النبي.

)3( متفق عليــه. صحيح البخاري: كتــاب الوضوء، باب 

االســتنجاء باملــاء، 42/1، رقم )150(، بــاب من حمل 

معه املاء لطهــوره، )151(، باب حمل العنزة مع املاء يف 

االستنجاء، )152(، كتاب الصالة، باب الصالة إىل العنزة، 

106/1، رقم )500(؛ صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب 

االستنجاء باملاء من التربز، 227/1، رقم )271(. واللفظ 

للبخاري 

)4( ينظر: رشح فتح القدير: 212/1.

)5( يف )أ(: الصدر، وأثبته من )ب(. 

)6( ينظر: الكايف رشح الوايف: 67.

)7( ينظر: رشح الوقاية: 59.

)8( الزيادة من )ب(. 

يستنجي بالحجر[ )9( دون املاء، قالوا: ومن كشف 

العورة لالستنجاء يصري فاسًقا)10(.

م الحجر  والجمع بني الحجر واملــاء أفضل، فيقدَّ

أوالً، ثم يستعمل املاء لتخفيف)11( النجاسة، وتقل 

مبارشتها باليد، ويكون أبلغ يف النظافة، ثم الغســل 

وحده أفضل من التنقية بنحو الحجر واملدر إلزالتها 

النجاسة بالكلية.

وقــال القــدوري يف )مختــرصه(: وإن تجاوزت 

النجاسة مخرجها مل يجز فيه إالَّ املائع)12(.

وقــال الزاهدي يف )رشحه(: هــذا مبهم، ال بدَّ من 

ـه إذا جاوزت املخرج أكرث من قدر  بيانه، وذلك أنَـّ

الدرهم)13(، مل يجز إالَّ املائع؛ أَلنَّ الحجر ال يقلع 

الخبث، وال رضورة يف الكثــري وال بلوى، فيجب 

قلعها باملائع، وإن تجاوزت النجاســة)14( املخرج 

وهي أقل من قــدر الدرهم، فكذلــك عند محمد 

)رحمه الله(، وعند أيب حنيفة وأيب يوسف )رحمهام 

الله تعــاىل( ال يجب؛ ألَنَّ املخرج عضو ســاقط 

االعتبار. قالوا: واملــراد باملخرج نفس املخرج، 

ا يجب الغســل  ومــا حوله من موضع الرشج؛ فِإنَّ

)9( الزيادة من )ب(. 

)10( ينظر: املجتبى: اللوحة 16.

)11( يف )أ(: لتخفف، وأثبته من )ب(. 

)12( مخترص القدوري: 21.

)13( الدرهــم: قطعــة نقدية من الفضــة، وهي من حيث 

املساحة بقدر الكف، والدرهم الكبري ما يكون مثل عرض 

الكف. ينظر: الصحاح: مادة )درهم( 1918/5.

)14( سقط من )ب(: النجاسة.
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باملاء عندهام إذا تجــاوز وراء موضع الرشج أكرث 

من قدر الدرهم)1(. انتهى.  

وأما البــول إذا تجاوز عــن رأس اإلحليل أكرث من 

قدر الدرهم، فالظاهر أنَّه يجزي فيه الحجر عند أيب 

حنيفــة )رحمه الله(، وعند محمــد )رحمه الله( ال 

يجزي إالَّ إذا كان أقل من الدرهم، كذا يف )الرساج 

الوهاج( )2(.

لكــن يف )الخالصة(: إذا كان عــىل طرف إحليله 

نجاســة أقل من قدر الدرهم، وعــىل موضع آخر 

أقل من قدر الدرهــم؛ لكن لو جمع يزيد عىل قدر 

الدرهم يجمع)3(. انتهى.

فهذا أحوط، وذاك أوسع.

وصفة االستنجاء باملاء عىل ما ذكره الزيلعي وغريه أن 

يستنجي بيده اليرسى بعد ما اسرتخى كل االسرتخاء 

إذا مل يكن صامئًا، ويصعد)4( أصبعه الوسطى عىل 

)1( املجتبى: اللوحة 17.

)2( الرساج الوهاج املوضح لــكل طالب محتاج، لإلمام 

أيب بكــر بن عىل املعروف بالحدادى العبادي املتوىف يف 

حدود سنة )800هـ(، وضعه يف ثالث مجلدات، وهو من 

جملة الكتب املتداولة الضعيفة، غري املعتربة. ينظر: كشف 

الظنون: 1631/32؛ هديــة العارفني: 263/1. وقد جرى 

تحقيقــه من مجموعة من الطلبــة يف جامعة األزهر - كلية 

الدراسات اإلســالمية - قســم اللغة العربية، 2006م ومل 

يتيرس الحصول عليها.

 وينظر قول الحدادي يف كتابه: الجوهرة النرية: 40/1.

)3( ينظر: خالصة الفتاوى: اللوحة 9.

)4( يف )ب(: يصعد.

ســائر األصابع قليالً يف ابتداء االستنجاء، ويغسل 

موضعهــا، ثم يصعد بنرصه ويغســل موضعها، ثم 

يصعد خنرصه ويغســل موضعها، ثم سبابته فيغسل 

حتــى يطمنئ قلبه أنه قد طهر بيقــني أو غلبة ظن، 

ويبالغ فيه إالَّ أن يكون صامئًا)5(.

ويف )الخالصــة(: ويصــب املاء قليــالً، ثم يزيد 

ليكون أطهر)6(.

ويف )النقاية(: ثم يقبض باليمني عىل محل النجو، 

ويدلك ببطن األصابع من اليرسى، حتى ال يبقى أثر 

يدركه الكف بحاسة اللمس)7(.

ويف )النــوازل)8((: حتــى يعــود مــن اللينــة إىل 

الخشونة)9(.

ويف )الفوائد الزينية(: يشــرتط إزالــة الرائحة عن 

موضع االســتنجاء، واإلصبع الذي استنجى به، إالَّ 

إذا عجز، والناس عنه غافلون)10(.

ويف )الخالصــة(: وهل يشــرتط عــدد الصبات؟ 

والصحيح)11( أنَّه مفّوض إليه)12(.

)5( ينظر: تبيني الحقائــق: 78/1؛ البناية: 750/1؛ منحة 

السلوك: 90.

)6( ينظر: خالصة الفتاوى: اللوحة 9.

)7( ينظر: جامع الرموز رشح النقاية: 59.

)8( يف )ب(: الزوال.

)9( ينظر: فتاوى النوازل: 41.

)10( مل أقف عليه يف الفوائد الزينية، وذكره الحصكفي يف 

الدر املختار: 50.

)11( سقط من )ب(: والصحيح.

)12( ينظر: خالصة الفتاوى: اللوحة 9.
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ر بالعدد؛ ألنَّ هذه النجاسة  وقال الزيلعي: ثم ال يقدَّ

مرئيــة، فاملعترب فيهــا زوال العــني، إالَّ أن يبتىل 

ه بالثالث، وقيل: بالسبع،  ر يف حقِّ بالوسوسة، فيقدَّ

وقيل: بالتسع، وقيل: بالعرش)1( )2(.

 ومــع طهــارة املغســول تطهــر اليــد، كــذا يف 

)امللتقط( )3(. 

ومســح ]اليد[ )4( عىل الجدار بعد االستنجاء أدب، 

وله أن يســمحها عىل جدار ُمَســبٍَّل أو مستأجر)5(، 

كذا يف )القنية( )6(.

واملرأة كالرجل تغســل ما ظهر منها، ولو غســلت 

براحتها كفاها، كذا)7( يف )فتح القدير( )8(. ]3[

هذا ]وأمــا ما اعتاده بعض النــاس من صب املاء 

يف كفه اليرسى[)9( ونقلــه بها)10( إىل املقعد، فمع 

كونه تكافأً ال يــرام، وترجيحا لعــادة العوَّام، يبعد 

)1( يف )ب(: بالعرشة.

)2( ينظر: تبيني الحقائق: 78/1.

)3( ينظر: امللتقط: 13.

)4( الزيادة من )ب(. 

)5( قال الغزنــوي )رحمه الله( : »إذا فرغ يرضب بيده التي 

اســتنجى بها عىل الحائط أو عىل األرض ويدلكها إن كان 

املكان طاهراً ، ثم يغســلهام ثالثاً من بــاب األدب ، وإن 

مل يكن املكان طاهراً يغســلهام ثالثاً من باب الوجوب« . 

مقدمة الغزنوي: 58.

)6( ينظر: القنية: 3.

)7( يف )أ(: كذا بالوقف، وأثبته من )ب(. 

)8( ينظر: رشح فتح القدير: 213/1.

)9( الزيادة من )ب(. 

)10( سقط من )ب(: بها.

أن يحصل به املرام، بــل رصَّح يف بعض الرشوح 

بعدم)11( حصوله به، ولو مع اســتعامله)12( ماء النهر 

كله)13(.

ويغســل ذكره بعد الحجــر ندبًا، ويســتربئ قبله 

وجوبًا بامليش أو التنحنح أو االضطجاع عىل شقه 

األمين حتى يستقر قلبه عىل انقطاع العود، كذا يف 

)الظهريية)14(()15(.

وقيل: يكتفي بســمح الذكر واجتذابه ثالث مرات. 

والصحيح أن طبــاع الناس وعاداتهم مختلفة، فمن 

يف قلبه أنه صار طاهرًا، جاز له أن يستنجي؛ ألَنَّ كلَّ 

أحٍد أعلم بحاله، كذا يف )التتارخانية( )16(.

ويف )الرشح)17( الصغري للمنية(: وينبغي أن ينضح 

فرجه ورساويلــه باملاء إذا توضــأ، أو)18( يحتيش 

بالقطن إن كان الشيطان يُريبه كثريًا قطًعا لوسوسته، 

ويجــب إن كان ال ينقطع إالَّ به قــدر ما)19( يصيل 

الصالة، وكذا الحكم يف احتشاء دبره)20(. انتهى.

وإن ابتل الطــرف األول، ومل تنفذ البلة مل ينتقض، 

)11( يف )ب(: بعد.

)12( يف )أ(: استعامل، وأثبته من )ب(. 

)13( ينظر: املجتبى: اللوحة 17.

)14( يف )ب(: الظهرية.

)15( ينظر: الفتاوى الظهريية: اللوحة 25.

)16( ينظر: الفتاوى التتارخانية: 218/1.

)17( يف )ب(: رشح.

)18( يف )أ(: و، وأثبته من )ب(. 

)19( يف )ب(: قدما.

)20( ينظر: حلبي صغري: 51.
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وكذا إن نفذت إىل الطرف اآلخر منه، وكان هو أيًضا 

داخالً متســفالً)1( عن رأس اإلحليل؛ ألن الخروج 

مل يوجد بخالف ما لو نفذت، وكانت القطنة عالية 

عىل رأس اإلحليل أو محاذية له؛ فأَنَّه ينتقض. ذكره 

يف )مختارات النوازل( )2( و)البدائع)3(()4(.

وإن احتشــت)5( املرأة يف الفرج الخــارج، فابتل 

داخل الحشــو انتقض نف أو مل ينفــذ؛ ألَنَّ الفرج 

الخارج من الفرج الداخل مبنزلة اإلليتني من الدبر، 

فيعترب الخروج من الفرج الداخل، وقد وجد.

وأما احتشــت يف الفرج الداخل، فــإن كانت البلة 

نفــذت إىل الجانــب)6( اآلخر؛ فإن كانــت القطنة 

عالية أو محاذيــة)7( لحرف الفرج كان حدثًا لوجود 

الخروج، وإن كانت ُمتســفلة عنــه ال ينتقض لعدم 

الخــروج، كذا يف )رشح املنيــة( للعالمة ابن أمري 

الحاج)8(.

وفيه أيًضا: ثم الذي يظهر أَنَّهم حيث رشطوا للنقض 

خروج القطنــة أو إخراجها رطبة أو مبتلة، أرادوا أن 

يكون بها أثر من حدث أصابها من داخل، رطبًا كان 

)1( يف )ب(: مستفال.

)2( ينظر: مختارات النوازل: اللوحة 11.

)3( يف )أ(: والبديع، وأثبته من )ب(. 

)4( ينظر: بدائع الصنائع: 26/1.

)5( سقط من )ب(: احتشت.

)6( يف )ب(: جانب.

)7( يف )ب(: مخافية.

)8( ينظر: حلبي صغري: 51.

حالتئٍذ)9(، أو جافًا بوســاطة حــرارة املحل، ولعلَّ 

التنصيــص عىل كونهــا رطبة أو مبتلــة احرتاز عن 

 أن تخرج كــام دخلت مل يصبهــا يشء، وهذا هو 

املراد من قولهــم: وإن كانت يابســة مل ينتقض، 

فاعلمه)10(. انتهى)11(.

ولو حشــت)12( املرأة فرجها الداخــل)13( وغيبت 

القطن)14( كله فســد)15( صومهــا؛ ألنَّه من الجوف 

 إجامًعــا بخــالف الرجــل إذا حــى)16( ذكــره، 

فغيبته كله.

قال الشــيخ اإلمام كامل الدين ابن الهامم: وما نقل 

عن )خزانة األكمل( )17(: إذا حى ذكره بقطنة، فغيبها 

يفسد صومه، كاحتشائها مام يقيض ببطالن حكاية 

االتفاق عىل عدم الفساد يف إقطار الدهن ما دام يف 

قصبة)18( الذكر، وال شك يف ذلك)19(.

واللَُّه ســبحانه وتََعــاىَل أَْعلَُم)20(. نجزت الرســالة 

)9( سقط من )ب(: حالتئذ.

)10( يف )ب(: فاعلم.

)11( ينظر: حلبي صغري: 51.

)12( يف )أ(: احتشت، وأثبته من )ب(. 

)13( يف )ب(: الداخلة.

)14( يف )ب(: القطنة.

)15( يف )أ(: فسدت، وأثبته من )ب(. 

)16( يف )ب(: أحى.

)17( ينظر: خزانة األكمل: اللوحة 23.

)18( يف )ب(: أقطبة.

)19( ينظر: رشح فتح القدير: 38/1.

)20( يف )ب(: والله أعلم وأحكم.
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]4[ بعون الله تعاىل، وحســن توفيقه عىل يد العبد 

الضعيف، واملذنب النحيف عامل محمد بن حمزة 

]اآليديني[ )1( عفا عنهام)2( رب العزة بني الصالتني 

ثالث من الربيع املنتظم يف ســلك شــهور ســنة 

تســع ومائة وألف من هجرة من ارتدى بغاية العزة 

ونهاية الرشق صىلَّ الله عليــه وعىل آله وأصحابه 

وعىل سائر عباد الله الصالحني من أهل السموات 

واألرضني)3(. 

والحمد لله رب العاملني)4(.

❊ ❊ ❊

)1( الزيادة من )ب(. 

)2( يف )ب(: عنه.

)3( سقط من )ب(: بني الصالتني... واألرضني.

)4( يف )ب(: وبه ثقتي.
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