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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

إن احلمد  ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال ا وحده ال من يهده ا فال مضل لو، ومن يضلل 

 شريك لو، وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

، وشر األمور زلدثاهتا، وكل زلدثٍة فإن خَت الكالم كالم ا، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 

التعليق على صحيح  واصلٍة يف النار، مث أما بعد: فنبدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضالل

باب: التيمن يف "مع أبواب كتاب الوضوء، وقد وصلنا إىل  –رمحو ا  –اإلمام البخاري 

 ."الوضوء والغسل

ثَ َناقال  ثَ َنا: قَالَ  ُمَسدٌَّد، َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  ِإْسَماِعيُل، َحدَّ  ِسيرِيَن، بِْنتِ  َحْفَصةَ  َعنْ  َخاِلٌد، َحدَّ

 اْبَدْأنَ : »ابْ َنِتوِ  َغْسلِ  ِفي َلُهنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   قَالَ : قَاَلتْ  َعِطيََّة، أُم   َعنْ 

َها الُوُضوءِ  َوَمَواِضعِ  ِبَمَياِمِنَها  .«ِمن ْ

لإلشارة إىل استحباب التيامن يف الوضوء،  –رمحو ا  –اإلمام البخاري ىذا الباب عقده 

 وقد مرَّ معنا رجال السند، مسدد وإمساعيل وخالد.
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ىي أخت زلمد بن سَتين، وكان بيت  ِسيرِيَن األنصارية": بِْنتِ  َحْفَصةَ  وفي اإلسناد: "

ابن سَتين بيت علم، فكان فيو مخسة من رواة احلديث، وصلد أهنم يروون عن بعضهم 

األسانيد، ففي ىذا اإلسناد حفصة بنت سَتين، وكانت من فاضالت  البعض يف بعض

النساء، على من  يعٍتطبقة التابعُت، وكان بعض العلماء يرى أهنا أفضل طبقة التابعُت، 

 خالٍف يف ىذا الباب.

روى ذلا اجلماعة، وُعرفت يف  ،"َعِطيََّة ُنسيبة ابن كعب األنصارية أُم   وأيضًا في السند: "

السَتة جبملة أمور منها أهنا كانت تشارك يف الغزوات، تشارك يف التطبيب، ونقل احلاجات 

للمسلمُت يف ىذه الغزوات، كما أهنا اشتهرت بتغسيل ادليتات من النساء، وكانت بارزة من 

ابعية عن صحابية، وىذا السند إسناٌد بصري، وفيو رواية تا األمر، ضمن الصحابيات يف ىذ

 فحفصة تابعية وأم عطية صحابية.

 : "النبي دلا كنَّ يُغسلن ابنتها، يعٍت بعدما توفيت، قال  وىنا يف احلديث أن النيب 

وىذا وجو الشاىد الذي أراده ادلصنف، ىو البدء بادليامن يف غسلها،  ِبَمَياِمِنَها": اْبَدْأنَ 

وكما قال العلماء أن الغسل للميت كغسل احلي، يعٍت يف األحكام من البدء باليمُت مث 

 الشمال مث الوضوء.
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َها": الُوُضوءِ  "َوَمَواِضعِ   ادلراد منها مواضع الوضوء األربعة اليت جاءت يف اآليات، وىي  ِمن ْ

ئض الوضوء، وىذا األمر الذي يف احلديث ىو لالستحباب، وليس للوجوب على فرا

 االستحباب.

 رحمو اهلل بعد ذلك: –ثم قال البخاري 

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ُعَمَر، ْبنُ  َحْفصُ  َحدَّ : قَالَ  ُسَلْيٍم، ْبنُ  َأْشَعثُ  َأْخبَ َرِني: قَالَ  ُشْعَبُة، َحدَّ

 يُ ْعِجُبوُ » َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َكانَ : قَاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ  َمْسُروٍق، َعنْ  أَِبي، َسِمْعتُ 

 .«ُكل وِ  َشْأنِوِ  َوِفي َوطُُهورِِه، َوتَ َرج ِلِو، تَ نَ ع ِلِو، ِفي الت ََّيم ُن،

 –رمحو ا  –ثقٌة ثبت، قال اإلمام أمحد  ُعَمَر البصري": ْبنُ  َحْفصُ  ىذا اإلسناد فيو: "

يف ترمجتو "ال يؤخذ عليو حرف"، يعٍت حافظ، يعٍت إذا جرِّب يف احلفظ فإنو ال خيطأ يف 

 حرٍف واحد.

من ثقات الكوفيُت، يرويو عن والده سليم  ":ُسَلْيمٍ  ْبنُ  َأْشَعثُ وأيضًا في ىذا السند: "

 د ااريب الكويف أبو الشعثاء، اشتهر بالكنية أكثر من االسم.و األس

 مضى معنا فيما سبق. :"َمْسُروقٍ و "

 : رواية االبن عن والده، أشعث بن سليم قال: "مسعت أيب".وفي ىذا اإلسناد نجد
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رواية رلموعة من التابعُت، شعبة من طبقة أتباع التابعُت، وأشعث كذلك  في ىذا السند

من طبقة أتباع التابعُت، وىم يروون عن بعضهم البعض، وسليم ومسروق من طبقة 

التابعُت، وكالمها يروي عن بعضهم البعض، فهنا أربعة من التابعُت على اختالف طبقاهتم 

 .يروون عن بعضهم البعض

 "":الت ََّيم نُ  يُ ْعِجُبوُ " َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َكانَ ن عائشة: "تقول أم المؤمني

 .واإلعجاب يأيت مبعاين كثَتة وىنا القصد منو االستحسان، أنو كان يستحسن ىذا األمر

"التنعل": أي إذا لبس اإلنسان النعال، فإنو يبدأ  يف وذكر صور من التيمن عند النيب 

 اليمٌت.فربجلو 

 الشعر فإنو أيضاً يبدأ فيو باليمُت. الًتجل ىو تسريح ":َوتَ َرج ِلوِ "

وىذا وجو الشاىد الذي أراده اإلمام البخاري، والطهور يدخل فيو الوضوء،  ":َوطُُهورِهِ "

 ويدخل فيو الغسل، فكالمها األصل فيو التيامن.

طبعًا ىذا يعٍت عند العلماء ُيسمونو عاٌم سلصوص )عاٌم  ":ُكل و َشْأنِوِ  َوِفيَوطُُهورِِه  قال: "

وضلن عرفنا أن ىناك أمور، يعٍت مثاًل قضية االستنجاء وغَتىا ال تكون باليمُت سلصوص(، 

 قد يُفهم منو ":ُكلِّو َشْأنِوِ  َويف  َوطُُهورِهِ وإمنا تكون بالشمال، فلما نأيت إىل ىذه العبارة "

ما ُخصَّ بالدليل فإنو يكون  يعٍتالعموم يف سائر األعمال، لكن نقول ىذا عام سلصوص، 
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، والعلماء على التفصيل ادلعروف أن ما خرج سلرج التكرمي فإن األصل فيو التيامن، بالشمال

وما كان يف مقام إزالة القذر والنجاسات فإنو يكون بالشمال، وىذا ضابط مستحسن يف 

 اليمُت والشمال.مسألة استخدام 

 :-رحمو اهلل  –قال المصنف ثم 

 "باب: التماس الوضوء إذا حانت الصالة"

فنزل التيمم"، ىذا على وجو مس ادلاء فلم يوجد وقال عائشة: "حضرت الصبح فالتُ 

 التعليق.

ثَ َنا  ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإْسَحاقَ  َعنْ  َماِلٌك، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  يُوُسَف، ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  ثم قال َحدَّ

 َوَحاَنتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  رَأَْيتُ : قَالَ  أَنَّوُ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  طَْلَحَة، أَِبي

 ْيوِ َعلَ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَأُِتيَ  َيِجُدوُه، فَ َلمْ  الَوُضوءَ  النَّاسُ  فَاْلَتَمسَ  الَعْصِر، َصاَلةُ 

 النَّاسَ  َوَأَمرَ  َيَدُه، اإِلنَاءِ  َذِلكَ  ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َوَضعَ  ِبَوُضوٍء، َوَسلَّمَ 

 ِعْندِ  ِمنْ  تَ َوضَُّئوا َحتَّى َأَصاِبِعوِ  َتْحتِ  ِمنْ  يَ ْنُبعُ  الَماءَ  فَ َرأَْيتُ : »قَالَ  ِمْنوُ  يَ تَ َوضَُّئوا َأنْ 

 .«آِخرِِىمْ 
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ىنا ذكر "باب: التماس الوضوء إذا حانت الصالة"، والقصد من ىذه الًتمجة: ىو البحث 

، وأورد ىنا األثر ادلعلق عن عائشة، (عن ادلاء إذا دخل وقت الصالة )إذا دخل وقت الصالة

 وجاء موصوالً يف الكتاب.

 أي صالة الصبح. قال: "حضرت الصبح":

مضى معنا أهنم كانوا و ، يعٍت طُلب ادلاء، كان ادلاء يُطلب للنيب  "فالتمس الماء":

 .خيدمون النيب 

أي نزلت آية التيمم، وىذا على التفصيل الذي جاء يف إحدى ": "فلم يوجد فنزل التيمم

 الغزوات، وسوف يأتينا إن شاء ا.

وأما احلديث الذي أورده وىو من رباعيات اإلمام البخاري، من األسانيد العالية، قال: 

 الَوُضوءَ  النَّاسُ  فَاْلَتَمسَ  الَعْصِر، َصاَلةُ  َوَحاَنتْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  "رَأَْيتُ 

إمنا يُلتمس بعد دخول الوقت )بعد دخول الوقت(، يعٍت  وىذا فيو أن ادلاء َيِجُدوُه": فَ َلمْ 

؟ ال يلزمهم ذلك، ىل يلزم الناس أن يلتمسوا ادلاء قبل دخول األذان أو قبل دخول الوقت

 وىذا احلديث نُص يف ىذا األمر.

وأيضاً أثر عائشة من احلديث الطويل "حضرت الصبح فالتمس ادلاء"، يعٍت كان البحث عن 

 الوقت، وىذا يُفيد أنو جيب على اإلنسان البحث عن ادلاء )جيب علىادلاء بعد دخول 
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ذا كان اإلنسان يف فالة أو يف صحراء أو يف مكان ال اإلنسان البحث عن ادلاء(، يعٍت إ

أنو يقول مباشرة "ىذا ادلكان ليس فيو ماء وأنا سوف أجلأ إىل التيمم"، يُقال لو  لو يصح

ماٌء قريب، رمبا يوجد ادلاء بالقرب منو، فال حيكم اإلنسان أواًل احبث عن ادلاء، رمبا ُوجد 

 .على عدم وجود ادلاء إال بعد البحث

وفيو أن التيمم أحد أسباب مشروعيتو ىو فقد ادلاء )فقد ادلاء(، التيمم ُيشرع ألمرين: 

 للعجز وللفقد، فإذا فقد اإلنسان ادلاء ُشرع لو التيمم وإذا عجز اإلنسان عن استخدام ادلاء

)عجز اإلنسان عن استخدام ادلاء(، كأن يكون ىناك عدو، أو حيوان مفًتس، أو يف 

جسده جراحات، أو إصابات، أو وجد الربد الشديد ادلهلك، يعٍت الذي إذا توضأ معو رمبا 

 يهلك وديوت، فهذه كلها أسباب دلشروعية التيمم.

فإنو يأخذ حكم العجز )يأخذ  وإذا ُمنع اإلنسان مبانع مل يستطع أن يصل اإلنسان إىل ادلاء

حكم العجز(، يعٍت كما وردين سؤال قبل فًتة عن اجملندين يف اخلدمة الوطنية، أهنم يف بعض 

األحيان ال ُيسمح ذلم بالوصول إىل ادلاء، فهنا يف مثل ىذه األحوال، ىذه تدخل حتت 

عن استخدام  يعٍت إما الفقد أو العجزقاعدة العجز، فيجوز ذلم التيمم، كصورة الفقد، 

 ادلاء.

 بادلاء. يعٍت ُأيت للنيب  ":ِبَوُضوءٍ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَأُِتيَ قال: "
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 يَ تَ َوضَُّئوا َأنْ  النَّاسَ  َوَأَمرَ  َيَدُه، اإِلنَاءِ  َذِلكَ  ِفي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  فَ َوَضعَ "

 .وىذه آية من آيات النيب  ":ِمْنوُ 

يعٍت كل  :«آِخرِِىمْ  ِعْندِ  ِمنْ  تَ َوضَُّئوا َحتَّى َأَصاِبِعوِ  َتْحتِ  ِمنْ  يَ ْنُبعُ  الَماءَ  فَ َرأَْيتُ : »قَالَ "

، يعٍت من كان لديهم توضؤا من ىذا ادلاء، وىذا تكرر، الذي يقرأ يف سَتة النيب 

يده يف ادلاء، وىذا وقع  اإلعجاز أو اآلية اليت تتعلق بادلاء وازدياد ادلاء، أن يضع النيب 

 .حىت يف الطعام، ووقع يف الشراب، فهي من آيات النيب 

وىنا مسألة أخَتة متعلقة هبذا احلديث، إذا كان اإلنسان يرجو أن جيد ادلاء قبل هناية الوقت 

ذا كان اإلنسان دخل عليو وقت صالة الظهر، هناية الوقت(، يعٍت إ د ادلاء قبل)يرجو أن جي

فغلب على ظنو أنو سيحصل ادلاء قبل صالة العصر، فهل لو أن يتيمم وُيصلي؟ أم ينتظر 

حىت حُيصل ادلاء ولو يف آخر الوقت فيتوضأ ويصلي، ىذه مسألة خالفية )ىذه مسألة 

أنو جيد ادلاء يف الوقت ولو يف آخر الوقت  واجلمهور يرون أنو إذا غلب على ظنوخالفية(، 

وقت فإنو يُعيد، ىذا رأي لفإنو ال يتيمم، قالوا: "ولو تيمم وصلى مث وجد ادلاء يف آخر ا

)الصحيح أنو ال يُعيد(، يعٍت لو صلى فإن الصالة رلزئة  اجلمهور، والصحيح أنو ال يُعيد

فال يُلزم باإلعادة يف ىذه الصورة، ألهنا كانت يف ىذا الوقت لسبٍب مشروع وىو فقد ادلاء 

 شار فيو اإلمام البخاري للبحث عن ادلاء إذا دخل وقت الصالة.أإذاً ىذا التبويب 

 : -رحمو اهلل  –ثم بوَّب اإلمام البخاري 
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 "باب: الماء الذي يُغسل بو شعر اإلنسان"

الكالب، وشلرىا يف ال يرى بو بأسًا أن يُتخذ منها اخليوط واحلبال وسؤر "وكان عطاٌء 

ناٍء ليس لو وضوٌء غَته يتوضأ بو"، وقال سفيان: "ىذا ادلسجد"، وقال الزىري: "إذا ولغ يف إ

ُدوا فَ َلمْ ﴿الفقو بعينو يقول ا تعاىل  ُموا َماءً  َتَِ ، وىذا ماء ويف النفس [34:النساء]﴾فَ تَ َيمَّ

 منو شيء يتوضأ بو ويتيمم".

لإلشارة إىل ما خُيالط ادلاء، وذكر على وجو اخلصوص ادلاء  ىذا الباب عقده اإلمام البخاري

الذي خُيالطو شعر اإلنسان )ادلاء الذي خُيالطو شعر اإلنسان(، ىل ىو طاىر أم ىو صلس؟ 

: يعٍت بوب ىذا الباب الذي خُيالطو شعر اإلنسان، أو يُغسل فيو شعر اإلنسان، فذكر قال

 "وكان عطاٌء ال يرى بو بأساً".

بويب لإلمام البخاري واآلثار اليت أوردىا يُريد اإلمام البخاري أن يُقرر أنو طاىر، أن وىذا الت

ىذا ادلاء طاىر، يعٍت ادلاء الذي خُيالطو شعر اإلنسان طاىر، دلاذا؟ ألنو خالط طاىراً، شعر 

 اإلنسان طاىر، فإذا خالط ادلاء فإنو ال يؤثر عليو، وىذا ُيشَت إىل أمر يذكره علماء احلديث

أن اإلمام البخاري يف تقسيم ادلاء يرى القسمة الثنائية ال القسمة الثالثية، يعٍت اإلمام 

البخاري يرى أن ادلاء على قسمُت: ادلاء النجس وادلاء الطهور، وال يقسم القسمة الثالثية، 

 يعٍت يف بعض كتب الفقو يُقسمون ادلاء إىل ثالثة أقسام:
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 ادلاء الطهور. -

 وادلاء الطاىر. -

 اء النجس.وادل -

فالطاىر عندىم ىو الطاىر يف نفسو غَت ادلطهر لغَته، والطهور ىو الطاىر يف نفسو ادلطهر 

لغَته، فاإلمام البخاري ال يرى ىذه القسمة، يرى أن ادلاء على قسمُت إما ماء طهور 

ر.  يُطهر، وإما ماء صلس ال يُطهِّ

ثر فيما يتعلق بالشعر أن يُتخذ منها فهنا ىذا ادلاء الذي خالطو الشعر طاىر، مث يف تتمة األ

ن يف استخدام شعر اإلناخليوط واحلبال، يعٍت ىذا رأي لعطاء أنو كان ال يرى بأسًا يف اس

تستخدم، يعٍت ال شك أن اخليوط، احلبال كانت تصنع من عمل احلبال واخليوط اليت كانت 

طويلة، وكانت في زماهنم كانت شعورىم فشعر احليوانات، من شعر بعض احليوانات، 

تستخدم أيضًا يف صناعة احلبال واخليوط، فعطاء ال يرى بأس يف ذلك، وكان البعض يرى  

كراىية ذلك، قالوا ألن ىذا الشعر منفصل من اإلنسان، واإلنسان لو كرامة، واحلبال تُربط 

هبا احليوانات والكالب وغَتىا من الدواب، فهذا رأي عطاء أنو ال بأس أن جُيعل شعر 

 سان يف اخليوط واحلبال.اإلن

مث أشار إىل سؤر الكالب )سؤر الكالب(، سؤر الكلب ىو بقية ما ولغ فيو الكلب، يعٍت 

بقية الطعام أو الشراب الذي ولغ فيو الكلب، ومجهور العلماء على صلاستو )على صلاستو(، 
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النجاسة ليست طبعًا الظاىر من تبويب اإلمام البخاري، أن اإلمام البخاري يرى أن ىذه 

 صلاسة مغلظة، العلماء يف كتب الفقو يُقسمون النجاسة إىل ثالثة أقسام:

 النجاسة ادلغلظة. -

 والنجاسة ادلخففة. -

 والنجاسة ادلتوسطة. -

ىي صلاسة لعاب الكلب )لعاب الكلب(، وسبب كوهنا  فيقولون أن النجاسة المغلظة

 مرات، فقالوا ىذه النجاسة مغلظة.، يعٍت يُغسل سبع عفاً امغلظة أن األمر بغسلها جاء مض

فقالوا ىو بول الغالم الصغَت الذي مل يأكل بعد، الذي يتغذى  وأما النجاسة المخففة:

على احلليب؛ ولذلك جاء األمر بتطهَت بولو بالنضح، نضح ادلاء وليس بالغسل، وىذا يدل 

ال يكتفي مبجرد على أن ىذه النجاسة خفيفة؛ ألهنا لو كانت صلاسة متوسطة فإن اإلنسان 

  .نضح ادلاء ورشو على موضع البول

النجاسات، فهنا طريقة اإلمام البخاري فيو  وأما البقية فهي من النجاسات ادلتوسطة، سائر

إشارة إىل أن صلاسة لعاب الكلب ليست من النجاسات ادلغلظة وإمنا ىي من عموم 

 مغلظة.ا صلاسة وأهنا صلاسة النجاسات، النجاسات ادلتوسطة، لكن مجهور العلماء يرون أهن
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وذكر ىنا وشلرىا يف ادلسجد، يعٍت سوف يأيت ذكر األثر أن الكالب كانت تُقبل وتدبر يف 

(، وىذا ال بأس فيو ألنو ال حيصل بذلك )تقبل وتدبر يف مسجد النيب  مسجد النيب 

الكلب )يف تنجيس للمسجد يف كل األحوال، يعٍت العلماء طبعًا ذلم تفصيل يف صلاسة 

صلاسة الكلب(، يعٍت الكلب بولو وبرازه صلٌس باالتفاق )صلس باالتفاق(، ولعابو صلٌس أيضاً 

عند مجهور العلماء، أما بقية اجلسد، بقية جسد الكلب ىل ىو صلس أو ال؟ ىذه مسألة 

 خالفية )مسألة خالفية(:

 فالشافعية واحلنابلة يرون أن جسده صلس. -

 )ادلالكية واألحناف ال يرون النجاسة(.رون النجاسة وادلالكية واألحناف ال ي -

وىذا الذي يُرجحو شيخ اإلسالم ابن تيمية أن النجاسة خاصة باللعاب )خاصة باللعاب(، 

وىم الشافعية واحلنابلة، يف فعلى كال القولُت، يعٍت الذين يرون أن اجلسد كامل صلس، 

ال يُنجسو ألنو التقاء  د النيب ادلشهور من ادلذىب ىؤالء يقولون مرور الكلب يف مسج

يابس يف يابس، يعٍت الكلب ليس بو رطوبات حىت يلوث ادلسجد، وادلسجد أصاًل يابس، 

فالتقاء اليابس باليابس ال يُنجسو؛ لكن إذا كان الكلب حيمل الرطوبات ويف رجلو ماء 

 وغَته، ىذا قد يُلوث ادلسجد، ىذا على قول من يرى أن الكلب كلو صلس.
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ذكرنا رأي ادلالكية واحلنفية وقول شيخ  النجاسة خاصة باللعاب، وىذا كما من يرى أنأما 

اإلسالم ابن تيمية وىو األرجح يف ىذه ادلسألة، أن بقية اجلسد ليس بنجس، فال حرج 

 .أصالً يف مرور الكالب وإقباذلا وإدبارىا يف مسجد النيب 

بو"، ىذا رأي واجتهاد ٌء غَته، يتوضأ قال: "وقال الزىري إذا ولغ يف إناٍء ليس لو وضو 

للزىري، يقول لو كان اإلنسان عنده ماء، وليس عنده غَت ىذا ادلاء، وجاء الكلب وولغ يف 

نو يتوضأ بو ألنو ال ديلك غَت ىذا يد، وادلاء ادلتوفر لديو، فيقول أىذا اإلناء، اإلناء الوح

 ال يرون ىذا الرأي(.ادلاء، وطبعاً اجلمهور ال يرون ىذا الرأي )اجلمهور 

غالبًا لإلشارة إىل اخلالف، أن ادلسألة فيها خالف بُت طبعًا اإلمام البخاري دلا يورد اآلثار 

العلماء، فاجلمهور يرون النجاسة، يعٍت لو كان عنده إناء وفيو ماء وولغ فيو الكلب، وليس 

ر االنتىذا ادلاء، ماذا يفعل؟ يتيمم خالصلو إال  فاع بو يف الوضوء فينتقل إىل ، ىذا ادلاء تعذَّ

 التيمم، أما الزىري فاجتهد وقال أنو يتوضأ.

قال سفيان، سفيان كأنو ُيكرر رأي الزىري مع ذكر حكم احتياطي، قال: "ىذا الفقيو 

ُدوا فَ َلمْ ﴿بعينو، يقول ا تعاىل  ُموا َماءً  َتَِ ، قال: "ويف النفس منو [34:النساء]﴾فَ تَ َيمَّ

ن ىذا الفقو بعينو، أشيء، يتوضأ بو ويتيمم"، يعٍت سفيان يُعلق على كالم الزىري، يقول 

ُدوا فَ َلمْ ﴿يعٍت ىذا من الفقو، دلاذا؟ قال ألنو يتوافق مع اآلية، اآلية تقول   َماءً  َتَِ

ُموا  يتوضأ بو. ، فهذا وجد ماذا؟ ادلاء[34:النساء]﴾فَ تَ َيمَّ
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كأنو يعٍت  مث استدرك، ألن ىذا ادلاء تنجس، قال: "ويف النفس منو شيء يتوضأ بو ويتيمم، 

يقول احتياطًا إىل جانب ىذا الوضوء فإنو يتيمم، لكن ىل ىذا الفعل صحيح؟ ليس 

، ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية ضابط أنو ال جيتمع العبادتُت يف صورة واحدة، يعٍت صحيح

فس احلكم بأنو يتوضأ ويتيمم، إما أن يكون حكمو الوضوء، وإما ال ُيكلف اإلنسان يف ن

أن يكون حكمو ماذا؟ التيمم؛ ألنو دائٌر بُت وجود ادلاء حقيقًة، ادلاء الطاىر حقيقة، وإما 

هنم يتوسعون يف يعٍت الفقهاء ىذه طريقتهم يعٍت أ بُت فقد ادلاء وعجز ادلاء، وىذا طبعاً 

الم ابن تيمية فصَّل يف ىذه ادلسألة وذكر صور يعٍت من مسألة تكرار العبادة، شيخ اإلس

عض الفقهاء يقول: "لو كان عند اإلنسان عشرة أثواب، ويعرف أن اء، يعٍت بهمبالغات الفق

ىذه األثواب واحدة منها طاىرة وتسعة صلسة، ماذا يفعل؟ الفقهاء ماذا يقولون، قال ُيصلي 

ر، ُيصلي بكل ثوب صالة الظهر أربع يعٍت اآلن ُيصلي صالة الظهبكل ثوٍب صالة، 

ركعات، طيب لو كانوا مخسُت ثوب، ُيصلي مخسُت صالة، وىذا خطأ، يعٍت ىذا توسع يف 

باب االحتياط، فهو جيتهد للنظر يف أقرب ىذه الثياب إىل الطهارة وُيصلي وال َتزئو 

 اإلعادة، فكالم سفيان ىنا زلمول على االحتياط يف ىذه ادلسألة.

 : -رحمو اهلل  –م البخاري قال اإلما
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ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ِإْسَماِعيَل، ْبنُ  َماِلكُ  َحدَّ : قَالَ  ِسيرِيَن، اْبنِ  َعنِ  َعاِصٍم، َعنْ  ِإْسَرائِيُل، َحدَّ

َناهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َشَعرِ  ِمنْ  ِعْنَدنَا» ِلَعِبيَدةَ  قُ ْلتُ   ِمنْ  َأوْ  أََنسٍ  ِقَبلِ  ِمنْ  َأَصب ْ

نْ َيا ِمنَ  ِإَليَّ  َأَحب   ِمْنوُ  َشَعَرةٌ  ِعْنِدي َتُكونَ  أَلَنْ : فَ َقالَ  «أََنسٍ  َأْىلِ  ِقَبلِ   ِفيَها. َوَما الد 

 احلافظ شيخ اإلمام البخاري. النهدي": ِإْسَماِعيلَ  ْبنُ  ىذا اإلسناد فيو "َماِلكُ 

 الثقة. بن سليمان األحول البصري": َعاِصمٍ وىنا: "

وىو عبيدة بن قيس بن عمرو السلماين، وىو الذي خيتلف يف ضبط  ":َعِبيَدةَ وىنا: "

االسم، أغلب الرواة ُعبيدة، وىو َعبيدة، َعبيدة السلماين؛ ولذلك دُييزون بينهم يف ضبط 

 األمساء يف كتب ادلصطلح، وفيو رواية التابعي عن تابعي.

(، وىذا خاٌص بالنيب التربك بآثار النيب ) وىذا احلديث طبعًا فيو التربك بآثار النيب 

 يعٍت آثار النيب ، لعاب النيب ،  شعر النيب ، خامت النيب ، ، ثيابو، كان

، كالشعر، وجاء أن أم الصحابة يأخذوهنا ويتربكون هبا، بل كانوا يستشفون بآثار النيب 

 سلمة كانت ذلا إناء.

، ووقفنا إىل فعل أم سلمة أنو كان ذلا جلجل من إذاً أشرنا إىل تربك الصحابة بآثار النيب 

إليها، فكانت حترِّك  ، فكان الناس يأتونفضة، إناء من فضة، وضعت فيو شعرات للنيب 

، وتعطيو للناس يشربون منو فيشفون أثر بركة النيب  ىذا اإلناء الذي فيو شعرات النيب 
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، ولذلك مل يرد عن أحد من الصحابة أهنم تربكوا ذكرنا بركة خاصة بالنيب  وىذه كما

 فهي من اخلصوصيات. بأحٍد بعد وفاة النيب 

 : -رحمو اهلل  –ثم قال المصنف 

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ُسَلْيَماَن، ْبنُ  َسِعيدُ  َأْخبَ َرنَا: قَالَ  الرَِّحيِم، َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َعنِ  َعبَّاٌد، َحدَّ

 َحَلقَ  َلمَّا» َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  َأنَّ  أََنٍس، َعنْ  ِسيرِيَن، اْبنِ  َعنِ  َعْوٍن، اْبنِ 

 .«َشَعرِهِ  ِمنْ  َأَخذَ  َمنْ  َأوَّلَ  طَْلَحةَ  أَبُو َكانَ  رَْأَسوُ 

الذي كان يُلقب بصاعقة لقوة  ":الرَِّحيمِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ "مضى معنا شيخ البخاري: 

 .حفظو

 البذار الواسطي، جاء يف ترمجتو أنو حجَّ ستُت حجة. ُسَلْيَماَن الضبي": ْبنُ  وبعده "َسِعيدُ 

 الواسطي. بن العوام": َعبَّادٌ : "وأيضاً فيو

 األنصاري، زيد بن سهل النجاري. طَْلَحَة": أَبُو وفيو: "

فأبو طلحة  كان يف حجة الوداع دلا حلق احلالق للنيب ا  وىنا ىذا احلديث فيو إشارة دل

 . أخذ شعر النيب 
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لو عدة روايات، يعٍت من الروايات أن أبو طلحة استأثر بالشق األدين شعر النيب واحلديث 

 وقال لو النيب ،  للشق األيسر من شعره، "وزعو بينهم، يعٍت شعرًة شعرة"، فوزع الباقي

 .على الصحابة واستأثر لنفسو هبذا الشعر، وجاء أيضاً يف اآلثار أنو أعطى ألم سليم

  إىل طهارة الشعر.َتوىذا كلو ُيش

ثَ َنا قال  أَِبي َعنْ  اأَلْعَرِج، َعنِ  الز نَاِد، أَِبي َعنْ  َماِلٍك، َعنْ  يُوُسَف، ْبنُ  اللَّوِ  َعْبدُ  َحدَّ

 ِإنَاءِ  ِفي الَكْلبُ  َشِربَ  ِإَذا: »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  ِإنَّ : قَالَ  ُىَريْ َرَة،

ًعا فَ ْليَ ْغِسْلوُ  َأَحدُِكمْ   .«َسب ْ

ًعا فَ ْليَ ْغِسْلوُ مر معنا ىذا اإلسناد رواتو أئمٌة أجالء، وىنا اختلف العلماء، ىل الغسل " ": َسب ْ

ذا كان ادلراد بالنجاسة فإن النجاسة تزول بثالث غسالت أو بأقل ىل ىو للنجاسة، قالوا إ

من ذلك، فذكر البعض أن ىناك خاصية يف إزالة الضرر الذي يكون يف لعاب الكلب؛ 

 ولذلك جاء ذكر الًتاب مع ادلاء يف ىذه اإلزالة.

ي اجلمهور يف أهنا من النجاسات ادلغلظة، ولعاب الكلب وذكر السبع ىنا كما أشرنا ىو رأ

 من النجاسات سواء مسَّ ثياب اإلنسان أو مسَّ اإلناء وولغ فيو.

 وىل يدخل يف ىذه الصورة مسألة الكلب ادلعلَّم؟ الكلب ادلعلم ىل يدخل يف ىذه الصورة؟
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ال يدخل يف الصورة دلعلم سالم ابن تيمية يُرجح أن الكلب اىذه مسألة خالفية، وشيخ اإل

 وىذا األقرب؟ دلاذا؟

ادلعلم، والقاعدة لب يشق التحرز منو، والكلب يصيد ويكون قريب من اإلنسان، الك ألنو

يعٍت قال لو كل، ومل يفصل لو،  أن ادلشقة َتلب التيسَت، وعدي بن حامت دلا سأل النيب 

احلكم يف الكلب ادلعلم   إىل الغسل، فلو كان ذا صاد الكلب ادلعلم فلم يرشده النيب إ

 ىذا احلكم. كبقية الكالب لبُت النيب 

ثَ َنا َشِبيٍب، ْبنُ  َأْحَمدُ  َوقَالَ م قال ث ثَِني: قَالَ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنْ  يُوُنَس، َعنْ  أَِبي، َحدَّ  َحدَّ

 الَمْسِجِد، ِفي َوُتْدِبرُ  َوتُ ْقِبلُ  تَ ُبوُل، الِكاَلبُ  َكاَنتِ : »قَالَ  أَبِيوِ  َعنْ  اللَِّو، َعْبدِ  ْبنُ  َحْمَزةُ 

 «َذِلكَ  ِمنْ  َشْيًئا يَ ُرش ونَ  َيُكونُوا فَ َلمْ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولِ  زََمانِ  ِفي

"محزة بن عبد ا بن عمر بن  أمحد بن شبيب شيخ البخاري البصري، وأيضًا يف السند

اخلطاب، وفيو رواية تابعي عن تابعي ورواية االبن عن أبيو، ىذه الرواية أشكلت وىي رواية 

د، وليست هبذا ج"كانت الكالب تبول"، فظن البعض أن كانت الكالب تبول يف ادلس

منفصلة، أن تنظيف ادلكان؛ ولكن ىذه عبارة ادلعٌت؛ ألن الكالب لو بالت يف ادلسجد لورد 

، وأشرنا أن إقباذلا الكالب كانت تبول، وتقبل وتدبر يف ادلسجد يف زمان رسول ا 

ن أوإدبارىا يف ادلسجد ال يؤثر على ادلسجد ألهنا تكون يابسة غَت رطبة على قول من يقول 

أن كثرة الكالب اليت كانت الكالب بأكملها صلسة، وىذا احلديث أشار فيو العلماء 
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بداية األمر، يعٍت أمر بقتل الكالب، فكانت   يف موجودة يف ادلدينة؛ ولذلك كان النيب 

خصص الكلب األسود والكلب العقور  كل الكالب تقتل يف أول العهد، مث النيب 

)الكلب العقور(؛ ألنو مؤذي، يهجم على اإلنسان، والكلب األسود ألنو شيطان، فاقتصر 

 حلكم على ذلك.ا

فأخذ منو احلكم أن مشي الكالب يف ادلسجد ىي  قال: "فلم يرشون شيئًا من ذلك":

 يابسة ال تلوث ادلسجد وال تنجس ادلسجد.

نقف عن ىذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، نسأل ا أن يرزقنا وإياكم العلم 

 .ا على نبينا زلمد.وصلى النافع والعمل الصاحل إنو ويل ذلك والقادر عليو، 

 

 


