0

الدرس الواحد واخلمسون يف التعليق على صحيح البخاري

التعليق على صحيح البخاري

[الدرس الواحد واخلمسون]

لفضيلة الشيخ الدكتور

صاحل عبد الكريم

حفظه اهلل ورعاه

1
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال ُمضل لو ،ومن يُضلل فال ىادي لو،
حممدا عبده
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن ً
ورسولو.
أما بعد-:
فإن خري الكالم كالم اهلل ،وخري اذلدي ىدي ٍ
حممد  ،وشر األمور
ٍ
حمدثة بدعة ،وكل ٍ
حمدثاهتا ،وكل ٍ
ضاللة يف النار ،مث أما
بدعة ضاللة ،وكل
بعد-:
نس تتتانت التعلي تتق عل تتى ص تتحيح اإلم تتام البخ تتاري –رمح تتو اهلل -وال زال
ِ
صحيحو.
موصوال حول أبواب كتاب الوضوء من
حديثنا
ً
اب ادل ْس ِح َعلَى اخلَُّف ْي.
قال البخاري –رمحو اهلل :-ب
ُ
َ
َ
ص ددر ع َ َِ ددن ابغددن ََ غلد د َ َددا َ :
ََ ددَُْ بغددن ال َ د َدر الم غ
قتتالَ " :حد د َدنَدَا أ غ
ِدرَ َِ غدن أَبدي َةدبَ َم َ بغدن َِ غْدد
الحداَِِ َحد َدنَ ي أَبدل الَ غ
َح َدنَ ي َِ غمرَ بغن َ
ال د َر غح َمنَ َِد غدن َِ غْددد البَددع بغددن ِ َمد َدرَ َِد غدن َةد غدعد بغددن أَبددي ََ َددا َِد غدن الَْددي
َبَى اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم« :أَنَع َم َس َح َِبَى الخ َ غين» ََأَ َن َِ غْد َد البَدع بغ َدن ِ َم َدر
َ
ا َئد غديعْا َةد غدع ادَ َِددن الَْددي
دا َ:د َ ددا َ " :نَد َعد غدمَ ذ َا َح د َدنَ َ
َة دلَ َ ِ َمد َدر َِد غدن َلد َ
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لةددى بغددن ِ غ َْ د َ:
َ
َ دبَى اهلل َِبَغيددع ََ َة دبَ َمَ  َ:دََ َ غس دلَ غ َِ غددع ََغي د َدروَ ََ َددا َ م َ
ِددرَ أَ َن أَبَددا َة دبَ َم ََ أَ غخَْ د َدرو أَ َن َةد غدع ْدا َح َدنَددعَ َ:د َ ددا َ ِ َمددر
أَ غخَْد َرنددي أَبددل الَ غ
ل َع غْد البَع :نَ غح َلو.
هنااع د اام م اااعا مل خااع
مخلُفا ا ااب ا ُكملا ا ااو ملف ا ا ااع
:ململ ع بي اا لا
فإ ا ِ
خر مل ين.
ُ ُ
:م اااعا مل خااع

– محااا مه -ها م مل ااعبي ل اااعا ماملتااعا ماملسح ا عا ا دا
ل ا ا ا ا مخلُفا ا اابو  :ل ا ا ا ا ململ ا ا ااع بو ُ س ا ا ا دن ا ا ااع ا ا ااعخلفب

ها م ملنا ُ ُ ل
اخر مل يانو سناب منا ب اار منحام ام ل ا ُا م

هنااع أاااخ ُا اهلل ا د اام مه امل ا

اعا

اار ف ا ج ماي ا و ا ملااعف  : :ااا

املكااع ااار مات ا ر ااار مثاام ه ااار اهاان ايااو  :ااا داار د ا  :اار
د اام مه اار :هااوو ث
مثع ث اهلل ااا ماي ملف اا مل ع ئو  :ا در ايب ملنرض ساع ار ُاهللاا و دار ايب ساح

ار

د م مل محر ر د فو در د م مه ر د .
 :جا اام اا ه ا ا م مل ا اانم ا مم ملا ااا :مأا ااا  ،ا ا اي ا ا ا امل ا ا اي ا ا و :م ا اار :ها ااو
ايا و :د ا  :ايا و ااث  ،ا ااام ا ا ااار اهاان مام نا اهللا ملنرضااو :اهللا سااح و :د اام
:املكع ِ
فاا :م ململع سب در أع سب اهلل ملنرضا دار ايب ساح و ك،ماع اار ا
مه ر د و ث
:املكع فاا مثم ه ملحعيب اع ملحعيبو د م مه ر د در سسم ر ايب :قعص.
ململع سبو ث
:ها م مل ااعب د اامم م اااعا مل خااع

ل ُا ا ها م ماملااني :ها يا ما :ا اا:دا ما ا

د ا مخلُفاابو :هااب ا ااقي :فعقا ا دناام اهاان مل ُ اان :من د ا و  ،ثفااع لحف ا
لحخ م ج :مل مفك و مل ر علف م ا ه م ماملن.

مانح ف ا

 ،ثفااع
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:ما ا ا د ا ا مخلُف ااب ا اار ما ااعدن ململ ااب لل اا ،دحا ااع مالل ا ا د ا ا ي ا ا ململ ا ا مأ و سن ااب
ماملعل ه يع ت امل مأ ة ا ما

ل
اا مل ا دا قام ل دا
د مخلُفبو ن اكا ساا ملسحا

ما

دا مخلفاب ا م ة منا ﴿ َوأَ ْر ُجِلِ ُكم ََِِِْْماِْ َْ َك ْبيَ ْن ِ﴾ [َْمائمة]6 :ي ف اعل م ها م مل ا م ة أام دا

ما

د مخلُفب.

:هن ااع اك ا سن ااب م ا ااعا مل خ ااع ملعل ا ي ا ت ااب د اام مه اار د ا و :س ااسم اار ايب
ُ
:قااعصو د اام مه اار د ا كااعا امل ا ث م ا اهنا ِاا يا ما ما ا دا مخلُفااب ا مل ااف و  :تاار
س ا ف داار ي ا ما ما ا د ا مخلُفااب ا مثرضااو فتااعا ا ا ل ثلم ا ه ا م ماا ا ي :ل ا ل سااق
سااسم اار ايب :قااع و فااق

م سااسم اار ايب :قااع

ااقا ملن ااب  ا ا د ا مخلُفاابو ا ا ا

مثرضي ل ُا  ،ل ُا اا ه م ع  ،در ملن ب .
د اام مه اار د ا ا ك ااعا أ ااعكثع ا ها ا م مثُت ااثو :ا مل اا مل اا،و فا ا هو
قيا د سق دنا سسم ر ايب :قعص در ا :دا ما

:مل ا ِ
امم د ا ا

دا مخلُفاب ا مثرضاق ف اع لاا

د ه م ملس ع ة

َبَى اهلل َِبَغيدع ََ َةدبَ َمَ َ:دََ َ غسدلَ غ
"ذ َا َح َدنَ َ
ا َئ غيعْا َة غع ادَ َِن الَْي َ
َِ غددع ََغي د َدرو" وى ت ا يتتدل علتتى فضتتيلة ومكانتتة ستتعد بتتن أ وقتتاص ،وضتتب ِو
ِ
ومعرفتو ومتابعتو للنيب .
ألحاديث النيب 
أيضا يُستفاد من ىت ا احلتديث أن بعتل البتحابة علتى قاللتة قتدرى
و ً
قد ختفى عليه بعل األحكتام ،فتابن عمتر  متن علمتاء البتحابة ،ومتع
ذلك خفي عليو مسالة ادلسح على اخلُفي يف احلضر.
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وأيضا ذكر العلماء ِ
فيو :العمل خبرب الواحد ،مع وقود القرائن ،إذا أخت
ً
اإلنستتان عتتن الواحتتدُ فختتربهُ حوتتة كمتتا ىتتو معتتروب يف التفبتتيل يف أخبتتار
اآلحاد.
وىنتا اإلمتام البختاري ذكتر روايتة أُختر ذوضتح ىت ه الروايتة أخرقهتا عتتن
موستتى بتتن عقبتتة ،ى ت ا صتتاحي ادلغتتازي التتتابعي ،عتتن أ النضتتر وىتتو متتن
تعدا يعتتي بتتنف الروايتتة فقتتال عمتتر لعبتتد اهلل
أيضتتا أن ست ً
التتتابعي وأبتتو ستتلمة ً
حنوه حنو ى ا الكالم.
وى ت ت ا ادلعلت تتق ال ت ت ي أخرقت تتوُ ىنت تتا وصت تتلوُ اإل ت تاعيلي والنست تتائي ،ووقت تتو
ُ
الش تتاىد م تتن ى ت ا احل تتديث ال ت ي أورده اإلم تتام البخ تتاري :االس تتتدالل عل تتى
مشروعية ادلسح على اخلُفي.
الح َراند عديَ
مث قتتال اإلمتتام البختتاري رمحتتو اهللَ :ح د َدنَدَا َِ غمددرَ بغددن َخالددد َ
َ
يمَ َِد غدن
َددا َ َ :حد َدنَدَا الب غيددنَ َِد غدن بَ غحيَددى بغددن َةددعيدَ َِد غدن َةد غدعد بغددن ذبغ د َدرال َ
نَددا :بغددن ََْد غيددرَ َِد غدن ِد غدرَََم بغددن المْيد َدرمَ َِد غدن أَبيددع المْيد َدرم بغددن ئد غدعَْ ََ َِد غدن
اَ،ددعَ َ:اَدَْد َعددع المْيد َدرم
َِةددل البَددع َ
َدبَى اهلل َِبَغيددع ََ َةدبَ َم« :أَنَددع َخد َدر َ ل َح َ
اَ،دع َ:دَ،د َل َ
دح َِبَدى
ين َ:د َر َ
بإ َد َاَم َ :يها َماءاَ َ َ:
غ م غن َح َ
َّدلَ َََم َس َ
ص َ َِبَغيع ح َ
الخ َ غين»َ
ىت ا احلتتديث ،شتتيم اإلمتتام البختتاري ىتتو عمتترو بتتن خالتتد بتتن فتتروخ أبتتو
احلستتن احلترار ،يرويتتو عتتن الليتتث بتتن ستتعد عتتن ر ت بتتن ستتعيد األنبتتاري،
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عن سعد بن إبراىي بن عبد الرمحن بن عوب ،عن نافع بن ُقبري بن ُم ع
عن عروة بن ادلغرية بن ُشعبة ،عن أبيو ادلغرية بن شعبة عن رسول اهلل .
وفيت ِتو روايتتة التراوي عتتن أبيتتو ،وىت ا اإلستتناد يعتتي دتيَّتتن بتتان فيت ِتو أربعتتة متتن
التتتابعي يتتروون عتتن بعضتته التتبعلُ فيح ت بتتن ستتعيد متتن بقتتة التتتابعي،
وستتعد بتتن إب تراىي متتن بقتتة التتتابعي ،ونتتافع بتتن ُقبتتري متتن بقتتة التتتابعي،
وعُروة بن ادلغرية من بقة التابعي.
أيض تتا أورده اإلم تتام البخ تتاري –رمح تتو اهلل -للدالل تتة عل تتى
وى ت ا احل تتديث ً
مشتتروعية ادلستتح علتتى اخلُفتتي ،وفيت ِتو كمتتا أستتلفنا خدمتتة الفضتتالء ،وفيت ِتو أن
أيضتتا أشترنا إىل متتا ذكتتره
اإلنستتان يبتتادر باخلدمتتة ولتتو م يُ لتتي منتتو ذلتتك ،و ً
اإلمتتام البختتاري ،قتواز االستتتعانة بتتالغري يف بتتاب الوضتتوء ،يعتتي لتتو خرقت
إىل الرب و لبت متن شتخن أن يبتي لتك ادلتاء حت ،ذتوضتا ،أ توز ذلتك
نع ُ بداللة فعل النيب  من أحاديث وآثار البحابة يف ى ا الباب.
وى ه اإلداوة مبنوعة متن قلتد ،قلتد يوضتع في ِتو ادلتاء ،ولت لك جنتد أن
الش تراح أشتتار إىل مستتالة االنتفتتاع بتتاِلود بعتتد الت ِتدبا  ،إ تتا استتتفادوه
بعتتل ُ
ووضتع فيهتا ادلتاء ،كانت بعتل
من ذكر ى ه اإلداوة اليت ُ
صتنع متن اِلتد ُ
اآلني تتة أو اإلداوات ذُب تتنع م تتن اِل تتدُ ألن اِل تتد رفت ت ادل تتاء م تتن احلت ترارة،
فيبلح لالستخدام كما أنوُ رفظوُ من التلوث وغريه إذا أُحك إغالقوُ.
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وى ا احلديث أيضا ِ
فيو رد على من قتال :أن آيتة الوضتوء ناستخةٌ حلكت
ً
ادلسح على اخلُفي ،دلتاذا ألن ىت ا احلتديث إ تا كتان يف غتنوة ذبتوة ،وغتنوة
ذبتتوة كتتان يف الستتنة التاستتعة ،ىتتي الستتنة التاستتعة يعتتي يف أواختتر حيتتاة النتتيب
 ،وآيتتة الوضتتوء ننوذلتتا مبكتتر قبتتل ى ت ا الوق ت  ،فه ت ا االستتتدالل يعتتي ال
يبح منه .
أيضتتا أشتتار العلمتتاء إىل مستتالة االبتعتتاد والت تواري عنتتد قضتتاء احلاقتتة،
و ً

يعي متن آداب قضتاء احلاقتة :أن اإلنستان يترج يتتوار عتن النتاس ،ويبتعتد
لقضاء احلاقة.
ُمثَّ قال اإلمام البخاريَ " :ح َدنَدَا أَبل ند َع غديم" وىتو :الفضتل بتن ُدكتيَ ،دا َ :
َح َدنَدَا َئ غديَْان" يعتي :ابتن عبتد الترمحن َِ ،غدن بَ غحيَدى" ابتن أ كثتري التتابعي،
َِ غن أَبي َةبَ َم َ" عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عوب.

َِ غن ََ غع َ ر بغن َِ غمرَ بغن أ َميَد َ ال َ
ِ غدمر أَ َن أَبَداوَ أَ غخَْد َدرو أَنَدع « َِأَى الَْ َدي
َبَى اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم بَ غم َسح َِبَدى الخ َ غدين»َ وىت ا يعضتد ادلعتا الستابق،
َ

وىو :قواز ادلسح على اخلُفي ،لفعل النيب .

ومتتن ادلعلتتوم :أن يعتتي أفعتتال النتتيب  فيهتتا ذش تريع ،كمتتا أن أقوالتتو ذش تريع،
ك ت لك أفعتتال النتتيب  فيهتتا ذش تريعَّ ،إال متتا َّ
دل التتدليل علتتى خبوصتتيتو،
وىت ت ت ا رت ت تتاج إىل قرين ت تتة خاص ت تتة أو لفت ت ت ي ت تتدل عل ت تتى أن ىت ت ت ا الفع ت تتل م ت تتن
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اخلبتتائن ،وإال فافعالتتو  ذت ع
تدل علتتى التش تريع ،وذكتتر ىنتتا متابعتتة لشتتيبان
عن ر .
قتتالَََ :ابَد َعددع َحد غدرْ بغددن َئ د َدادَ ََأَبَددانَ َِد غدن بَ غحيَددى ؛ أي :ذتتابعوا

شيبان ،يعي ثالثة من الرواية يروون ى ا احلتديث عتن رت  :شتيبان ،وحترب
بن شداد ،وأبان ،أبان ىو :ينيد بن الع ار.
ُمث قال اإلمام البخاري –رمحو اهلل:-
َح َدنَدَا َِ غْ َدانَ َا َ  :أَ غخَْد َرنَا َِ غْد البَدع" عبتدان مضتى معنتا :عبتد اهلل
بن عثمان العتكتيَ ،ا َ  :أَ غخَْد َرنَدا َِ غْدد البَدع" وىتو ابتن ادلبتارة ىتو الغالتي
عنتتد اإل تتالد عنتتد اإلمتتام البختتاريَ ،ددا َ  :أَ غخَْد َرنَددا از غَََِاِد عدي" عبتتد التترمحن
األوازعتتيَِ ،د غدن بَ غحيَددى" ابتتن أ كثتتري مضتتىَِ ،د غدن أَبددي َة دبَ َم َ" بتتن عبتتد
الرمحن بن عوب.
َبَى
َِ غن ََ غع َ ر بغن َِ غمرَ بغن أ َميَ ََ َِ غن أَبيعَ َا َ َِ « :أَبغت الَْ َي َ
اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم بَ غم َسح َِبَى ِ َم َام،ع ََخ َ غيع».
وىت ت ه الرواي تتة يع تتي ذف تترد و تتا األوزاع تتي دون بقي تتة الرواي تتة ،يع تتي أب تتان
وحرب وغريى وشيبان م ي كروا العمامة وذفرد ب كرىا األوزاعي.
وفيت ِتو اإلشتتارة إىل قانتتي متتا ستتبق :ادلستتح علتتى اخلفتتي ،وادلستتح علتتى
أيضا متابعة:
العمامة ،وذكر ً
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قتتالَََ :ابَد َعددع َم غع َمد ادر" أي :ذتتابع األوزاعتتيَِ ،د غدن بَ غحيَددىَ َِد غدن أَبددي
َدبَى اهلل َِبَغيددع ََ َةدبَ َم وروايتتة رت
َةدبَ َم ََ َِد غدن َِ غمددرَ َددا َ َِ :أَبغددت الَْد َدي َ
أيضا لي فيها ذكر العمامة.
ً
ُمثَّ عقد اإلمام البخاري رمحو اهلل باب :باب إِ َذا أَدخل ِرقلَي ِو و ُُها َ ِ
اىرذَ ِ
ان.
ُ َ ُ
ََْ ْْ ََ َ
ىنتا شتترع اإلمتتام البختتاري يف اإلشتتارة إىل شتتروط ادلستتح علتتى اخلُفتتي،
الباب ال ي قبلو عقدهُ اإلمام البختاري لبيتان مشتروعية ادلستح علتى اخلُفتي،
وىنا اإلشارة إىل الشروط الواردة يف ادلسح على اخلُفي.
قتتال اإلمتتام البختتاريَ " :ح د َدنَدَا أَبددل ند َعد غديم" يعتتي :الفضتتل بتتن دكتتي،

َددا َ َ :ح د َدنَدَا ََِيربَدداء" ابتتن زائتتدة الكتتويفَِ ،د غدن َِددامر" وىتتو ابتتن ش تراحيل

الشعيب.

َدبَى اهلل
َِد غدن ِد غدرَََم بغددن المْيد َدرم َِد غدن أَبيددع َددا َ  :ي غددت َمد َ الَْددي َ
ف خ َ غيددعَ َ:د َ ددا َ َ « :د غِه َمدداَ َ:ددإني
َِبَغيددع ََ َة دبَ َم :ددي َة د َ رَ َ:ل غَل َلبغددت زَنغددخ َ

أَ غد َخ غب،ده َما طَال َرَد غين»َ َ َ:م َس َح َِبَغيه َما.

ىت ت ا احل تتديث ًبع تتا الس تتند إس تتناده ك تتويف ،رق تتال الس تتند كلهت ت م تتن
الكوفتتة ،فيت ِتو متتا مضتتى ،وىتتو :قتواز ادلستتح علتتى اخلُفتتي ،وفيت ِتو خدمتتة العتتام
والفاضل دون ٍ
لي وأم ٍر منوُ ،وإشارة إىل أحتد شتروط ادلستح علتى اخلُفتي،
وىي :أن يكون قد لبسهما على هارة ،ى ا شترط يف ادلستح علتى اخلُفتي:
أن يكون ابتداء اللب على هارةُ ألنو دلا أىو  ،حت ،ينتنع اخلُفتي ،قتال:
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« َد غِه َماَ َ:إني أَ غد َخ غب،ده َما طَال َرَد غين»ُ ى ا يُقرر ى ا األصل ،وىو :أن من
شروط ادلسح على اخلُفي :أن يكون اللب على هارة.

ىت ا أحتتد الشتتروط ،وذكتتر الفقهتتاء يعتتي مستتالة :ىتتل ينتظتتر اإلنستتان
يعي من دتام ال هارة ح ،يلب أو لوُ أن يبتتد بتاللب لتو غستل إحتد
التترقلي ،يعتتي لتتو شتتخن وصتتل يف وضتتوئو إىل غستتل رقليتتو ،فغستتل رقلتتوُ
اليُما ،ىل لوُ أن يلب اخلت يف الرقل اليُمتاُ ،مث يغستل اليُستر مث يلتب
اخلت أم يُشرتط أن ينتهي من ال هارة باكملها يعتي ينتهتي متن الوضتوء،
مث يلب اخلُفي كال األمرين قتائن ألنتو حتقتق في ِتو ىت ا الوصتت :أنتوُ لتب
اخلُت على هارة.
يعي :لتو انتهتى متن الرقتل اليمتا مث لتب اخلتت مث غستل اليستر مث
لتتب اخلتتت ،متتع إن بعتتل أىتتل العلت يقولتتون :األحتتوط أن اإلنستتان ينتهتتي
من الوضوء يعي ينتهي من غسل الرقلي ،مث يلب اخلُفي.
ىت ت ا احل تتديث في ت ِتو إش تتارة إىل ش تترط واح تتد م تتن ش تتروط ادلس تتح عل تتى
اخلُفي ،ىناة شروط أخر :
الشرط الثار :هارة اخلِفاب ،يعي من شرط ادلسح على اخلُفي :أن
يك تتون اخلُتتت يف نفس ت ِتو تتاىر ل تتي علي ت ِتو جناس تتة ،وى ت ا دليل تتوُ ح تتديث أ
ست تتعيد اخلت تتدري ،يف قبت تتة النت تتيب  دلت تتا كت تتان يف البت تتالة ،وخلت تتع نعليت تتو يف

10

الدرس الواحد واخلمسون يف التعليق على صحيح البخاري

الب تتالةُ ألن النع تتال ك تتان فيه تتا جناس تتةُ فهت ت ا دلي تتل أن تتوُ يُش تترتط يف اخلُتتت
ال هارة.
كم تتا أن تتوُ م تتن الش تتروط ثالثًتتا :أن يك تتون ادلس تتح يف احل تتدث األص تتغر،
دل ِ
وى ا َّ
عستال ،يعتي أُمرنتا أال ننتنع خفافنتا ثالثتة
عليو حديث صتفوان بتن َّ
أيتتام بليتتاليهن إال متتن قنابتتة ،فه ت ا احلتتديث واضتتح ،أنتتو إذا حتتدث قنابتتة
فإنتتو ينتتتقل ادلستتح علتتى اخلُفتتي ،فادلستتح إ تتا يكتتون علتتى احلتتدث األصتتغر،
فاِنابة ذق ع ادلسح على اخلُفي.
الشرط الرابع للمسح على اخلُفي :التنام ادلدة اليت قتاءت يف حتديث
يومتتا وليلتة ،وللمستتافر ثالثتتة
علتي بتتن أ التي :أن النتتيب  وقت للمقتي ً
أيتتام بليتتاليهنُ فهت ا ذوقيت يلتتتنم اإلنستتان يف ادلستتح علتتى اخلُفتتي ،اإلنستتان
ادلقي لوُ أربعة وعشرين ساعة يف ادلسح على اخلُفي ،خبالب ادلسافر َّ
فإن لو
اثنتتتان وستتبعون ستتاعة يعتتي :ثالثتتة أيتتام بليتتاليهن ،وبعتتل العلمتتاء يعتتي ذل ت
ذفبتتيل ،معتتروب يعتتي ىتتل تتوز النيتتادة علتتى ىت ه ادلتتدة للضتترورة فبعضتته
ُ
ُ ين النيادة كشيم اإلسالم ابن ذيمية ،وغريى والتبعل يتر أن األمتر يقتت
عندما ورد يف ى ا النن.
ى ه الشروط ًبعا كلها قاءت عن ريق النبوص الشرعية ،دلتا نقترأ
حنن يف كتي الفقو ستوب جنتد شتروط كثترية ق ًتداُ لكتن ىت ه الشتروط لتي
عليهتا أدلتة ،يعتي ستتتودون يف كتتي الفقتو أوت يقولتون :ويُشترتط يف اخلتُتت
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أن ال يكتتون ُررقًتتا ،يعتتي قتتالوا :لتتو اخلتُتت فيتتو ختترودُ فإنتتو ال يبتتح ادلستتح
عليو ،يي ما الدليل على ذلك ال دليل.
يعي كتل شترط حنتن نشترت و يف ىت ه العبتادة حنتتاج في ِتو إىل دليتل ،بتل
العلمتتاء يقولتتون :البتتحابة كتتانوا فقتراء ،وكتتان الغالتتي يف خفتتافه أوتتا ُررقتتة
فيها شقود.
أيضتتا يت كرون أن اخلتتت يعتتي متتن شتترو و :أال يشتتت ،يعتتي يشتتت
و ً
الرق تتلً ،بع تتا يلتح تتق ب تتاخلُت م تتاذا اِ توارب ،اِ توارب ذل تتا حك ت اخلُتتت،
وىناة أنواع من اِوارب ذشت ،يعتي الرقتل ،فهتل إذا كانت ذشتت الرقتل
ال وز ادلسح عليها وز ادلسح ،ولو كان ماذا ذشتُ ألن العربة :أوتا
ذسرت الرقل إىل الكعبي.
أما كونتو يشتت أو متا يشتتُ ىت ا لتي متن ادلقاصتد يف ادلستح علتى
اخلُف تتيُ ادلقب تتد ى تتو :يع تتي اإلثق تتال ال ت ي يك تتون عل تتى اإلنس تتان يف قض تتية
النتتنع ،أن اإلنستتان كتتل متترة ينتتنع ويلتتب حتت ،يتوضتتا ،قاعتتدة الش تريعة :أن
أيضتتا الفقهتتاء يقولتتون:
ادلشتتقة بلتتي التيستتري فوتتاء التخفيتتت علتتى النتتاس ،و ً
ال بُت ّد أن ذكتتون اخلفتتاب مستتتوية ،يعتتي لتتو كتتان أحتتد اخلُفتتي مرذفتتع الثتتار
نازل ،يقولون :ال يبح.
ي تتي ،م تتا ال تتدليل ال دلي تتل ،يع تتي ىن تتاة ذوس تتع ،ب تتل ق تتال ش تتيخنا
الشيم /ابن عثيمي :ىناة ذن ع يف كثري من الشروط اليت ُوضتع يف ُكتتي
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الفقتتوُ فالشتتروط الثابتتتة ىتتي الشتتروط األربعتتة التتيت ذكرناىتتا ،التتيت دل عليهتتا
التتدليل :أن يكتتون لبستتها علتتى هتتارة ،أن ذكتتون تتاىرة ،وأن يكتتون ادلستتح
يف احلتتدث األصتتغر ،وأن يُراعتتى قضتتية التوقيت ادلتتدة اعتتددة يف ادلستتح علتتى
ُ
اخلُفي.
الشت ِ
تاة
ض تاْ ِمت ْتن َحلْ ت ِ َّ
تاب َمت ْتن َمْ يَتتَت َو َّ
مث قتتال اإلمتتام البختتاري –رمحتتو اهلل :-بَت ُ
الست ِو ِيق ،قتتالَ :وأَ َكت َتل أَبتُتو بَ ْكت ٍرَ ،وعُ َمت ُترَ ،وعُثْ َمتتا ُنَ ،ر ِضت َتي اللَّتتوُ َعتْنت ُه ْ « ،فَتلَ ْت
َو َّ
ضئُوا».
يَتتَت َو َّ
اَ َِ غدن َِبغدد بغدن
فَ َا َ  :أَ غخَْد َرنَا َمال ا
قالَ :ح َدنَدَا َِ غْد البَع بغن بلة َ
َدبَى
أغ
َةبَ َمَ َِ غن َِطَاء بغن بَ َساَِ َِ غن َِ غْد البَع بغن ََِْاس أَ َن َِةل َ البَدع َ
َبَى ََلَ غم بَدَ،د َل َ
َّلغ».
اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم «أَ َي َل َيَ ،
ف َئامَ ن َم َ
ىنا عقد اإلمام البخاري –رمحو اهلل -ى ا الباب لبيان ُحك الوضتوء
ِِمَّا مس النارُ لبيان ما كان علي ِتو آختر األمترين ،يعتي يف بدايتة األمتر النتيب
 كتتان يقتتول للبتتاحبة « :لَّددلَا ممددا مسددت ال دداِ» يعتتي :أي نتتوع متتن
أنواع اللحوم وما يُ بم يف القدر ميسو النار ياكلو اإلنسان كان يتوضتا منتوُ،
ى ا يف بداية األمر ،وكان آخر األمرين ذرة الوضوء ِما مس النار.
لكن ًبعتا بقتي بعتل البتحابة علتى ىت ا احلكت  ،وىتو يعتي الوضتوء
ِمتتا مس ت النتتار ،ولهتتور العلمتتاء علتتى ى ت ا األمتتر ،وىتتو :عتتدم الوضتتوء ِمتتا
مس ت النتتار ،واخلتتالب يف حل ت اِتتنور ،حل ت اإلبتتل فيت ِتو ختتالب ،فاحلنابلتتة
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ذىبتوا إىل أنتتوُ يتوضتتا متتن أكتتل حلت اِتتنورُ لتتورود األحاديتتث البتتحيحة يف
الوضوء من حل اإلبل ،يعي أمر النيب  بالوضوء من أكل حل اإلبل.
وحل ت اإلبتتل يعتتي كمتتا قتتال الفقهتتاء لتتو خاصتتية م ت ثرة علتتى اِستتد،
ق تتالوا :ذ تتورث اإلنس تتان خاص تتية غض تتبية ،وادل تتاء والوض تتوء ُيف تتت م تتن ىت ت ه
اخلاصية ،بل قالوا :لو أكل اإلنسان حل اخلننير على حرمت ِتو فإنتو ال يتوضتا
منتتوُ ،ولكتتن إذا أكتتل حل ت اإلبتتل ،فإنتتوُ يتوضتتا منتتوُ ًبعتتا علتتى ختتالب يف
مسالة العلة ،لكن العلماء ي كرون بعل احلِك ادلوقودة.
قالوا :أن حل اإلبل ِ
فيو حترارة وفي ِتو قستوة ،وقتالوا :ىت ا الستر يعتي أن
أىل اإلبل فيه غلظة كما قاء يف حديث النيب  ،فهنا عقد ى ا الباب.
َّدلغ م غدن لَ غحدم ال َ
قالَ :م غن لَ غم بَدَ،د َل َ
الشتراح قتال :أن
َّدام" ًبعتا بعتل ُ

ى ه إشارة من اإلمام البخاري إىل أنوُ يعي يتوضتا متن حلت اإلبتل ،وم يت كر
األحاديثُ ألوا ليس على شر ِو.
س ددلب " ى تتي احلب تتوب ال تتيت ُحتم تتن ،حب تتوب القم تتح وذ ك تتل م تتع
ََال َ
الني  ،ذلا نف احلُك .
ىنا قال :أن رستول اهلل  أكتل كتتت ش ٍ
تاة وىت ا احلتديث وغتريهُ متن
األحاديتتث ذتتدل علتتى أن الرستتول  كتتان ُرتتي الكتتتت ،كتتان ُرتتي الت راع
تائعا ،حت ،اليهتود كتانوا يعرفتون ذلتكُ ولت لك ُست َّ
من الشاة ،وكان ىت ا ش ً
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الس ت يف الشتتاة وضتتعتها يف
النتتيب  يف ال ت راع ،يعتتي دلتتا اليهوديتتة وضتتع
ُ
ال راعُ ألوا ذعل أن النيب ُ ري ماذا ال راع.
و ًبعا ذل ا ِحكمة يعي كما قال العلمتاء :أن الت راع والكتتت أرد متا
يف الشاة ،وأل ما فيو ،فكان النيب  ربو.
َبَى ََلَ غم بَدَ،د َل َ
«أَ َي َل َيَ ،
ف َئامَ ن َم َ
َّدلغ»ُ وىت ا وقتو الشتاىد :أنتوُ
أكل من الشاة وىي قد عُرض علتى النتار ،وم يتوضتا ،فمتا يُ تبم لتو أكتل
بوختتا متتن أن تواع اللح ت ادلختلتتت ،ىتتل يلنمتتو الوضتتوء ال
اإلنستتان شتتيئًا م ً
يلنموُ الوضوءً ،بعا لوُ ادلضمضة كما سوب يايت دون الوضوء.
قتتالَ " :ح د َدنَدَا بَ غحيَددى بغددن ب َ غيددر" ر ت بتتن عبتتد اهلل بتتن بكتتري مضتتى
معنتتاَ ،ددا َ َ :ح د َدنَدَا البَغيددن" ابتتن ستتعدَِ ،د غدن ِ َ غيددل" ابتتن خالتتد األيلتتي،
َِن ابغن ئ َهاْ" حممد بن شهي النىري.

َددا َ  :أَ غخَْد َرنددي ََ غع َ ددر بغددن َِ غمددرَ بغددن أ َميَد ََ أَ َن أَبَدداو أَ غخَْ د َدرو أَنَددع َِأَى
َ دبَى اهلل َِبَغيددع ََ َة دبَ َم «بَ غحَ،د د عخ مد غدن َي،ددف َئددامَ َ:دددِ َي ذلَددى
َِةددل َ البَددع َ
صبَى ََلَ غم بَدَ،د َل َ
َّلغ».
ال َ
ينَ َ َ:
صََمَ َ:لَلغ َ ى الس َ
وى ت ت ا احل ت تتديث كاحل ت تتديث الس ت تتابق ،يع ت تتي الدالل ت تتة علي ت تتو كاحل ت تتديث
السابق ،أنوُ يعي ال يُشرع الوضوء متن أكتل اللحت أو ِمتا مست النتار ،غتري
ِ
أيضتتا فيت ِتو ق تواز استتتخدام الستتكي يف ق تتع
اإلبتتل ال ت ي قتتاء فيتتو التتنن ،و ً
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اللحت  ،يعتي رتتن أي :يق تع وتا ،كتان النتيب  يق تع اللحت ادل بتوخ يعتتي
بالسكي من كتت الشاة كما أشرنا عبة النيب  للشاة.
صدبَى ََلَ غدم بَدَ،د َل َ
َّدلغ»ُ ىت ا
«َ:دِ َي ذلَدى ال َ
ينَ َ َ:
صدََمَ َ:دلَلغ َ ى السد َ

وقو الشاىد ،فبلى وم يتوضاً ،بعا ىنا قد يقتول قائتل :كيتت يعتي جنمتع
بي ى ا احلديث ،وبي حديث« :ال ََم بحِرم الطعام».

فهنا النيب  كان يف صمي أو يف صلي األكل ،ويق ع من الكتت
بالس تتكي وياك تتل ،فن تتودي إىل الب تتالة وذى تتي إىل الب تتالة ،واحل تتديث :ال
ص تتالة ةض تترة ال ع تتام ،فق تتال العلم تتاء :ىت ت ا دلي تتل أن ح تتديث« :ال َ ددَم
بحِددرم الطعددام» ُمقيتتد أنتتو ُمقيتتد ،مقيتتد عتتاذا بتعلعتتق التتنف بال عتتام ،يعتتي
صورة ادلسالة:

لتو ذىتتي اإلنستتان إىل ادلستتود ويعلت متتن نفستتو أنتتو ستتيكون مشتتوش
ال ت ىن ،وعقل تتوُ يف ال ع تتامُ فه ت ا ال ت ي ين ب تتق علي تتو ح تتديث« :ال َ ددَم

بحِرم الطعام» يعي :من غلبوُ اِوع وشدة التفكري يف ى ا ال عتامُ فهت ا
احلديث لي ُم لقُ ح ،يقول اإلنسان يعي كلما وقد ال عام يتتاخر عتن
البالة ،ويقول« :ال ََم بحِرم الطعام»ُ ول لك الفقهتاء قيتدوهُ يعتي
قي تتدوه بش تتدة اِ تتوع ،واحلاق تتة إىل ال ع تتام وغ تتريه م تتن القي تتود ،وىت ت ه القي تتود
صحيحةُ ألن ذدل عليها النبوص األخر  ،منها ى ا التنن ،أن النتيب 
ذتترة ال عتتام وذىتتي إىل البتتالة ،وىنتتاة حتتديث آختتر نفت األمتتر يف صتتالة
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الظهر ،دلا ُدعي النيب  كان ياكتل ،ذترة ال عتام وذىتي إىل البتالة ورقتع
وأكمل أكل ال عام.
سدلب ََلَ غدم
م م َدن ال َ
ُمثَّ َّبوب اإلمتام البختاري ،قتال :بَداْ َم غدن َم غ
ِ َدم َ
بَدَ،د َل َ
َّلغ.
يعتتي :إذا أكتتل اإلنستتان متتن القمتتح والشتتعري ال ت ي يُ حتتن ويُعتترض
على الني ً ،بعا يُسمى السويقُ ألنو ينساد يف الف بسرعة.
داَ َِ غدن بَ غحيَدى
دفَ َدا َ  :أَ غخَْد َرنَدا َمال ا
قتالَ :ح َدنَدَا َِ غْد البَع بغدن بلة َ
عع َمددان
بغدن َةدعيدَ َِ غدن ب ََّ غدير بغدن بَ َسدداَِ َم غدللَى بَ دي َحاِنَد َ أَ َن ة َدلبغ َد بغ َدن ال د غ
دام َخ غيَْد َدرَ َحَ،دى
َدبَى اهلل َِبَغيدع ََ َةدبَ َم َِ َ
أَ غخَْد َرو أَنَدع َخ َدر َ َمد َ َِةدل البَدع َ
ص َرَ ن َم َد َِا بازَ غََِادَ
ذ َا َيانلا بال َ
الع غ
ص غهَْاءَ ََل َي أَ غدنَى َخ غيَْد َرَ «َ َ:
صبَى َ
َبَى اهلل َِبَغيع
ت ذ َال بال َ
َ:دبَ غم بد غؤ َ
سلب َ َ:ل ََم َر بع َ:دثدر َ َ َ:لَ َي َل َِةل البَع َ
َبَى ََلَ غدم
ِ َم غ
م َََم غ
الم غْرَْ َ َ:م غ
ِ َم َ
َِاَ ن َم َ
ََ َةبَ َم ََأَ َي غبَاَ ن َم َ َ
ام ذلَى َ
بَدَ،د َل َ
َّلغ».
ى ت ا احلتتديث فيت ِتو اإلشتتارة إىل ادلضمضتتة متتن ال عتتام ،ادلضمضتتة متتن
ال عتتام ،وى ت ا البتتاب يعتتي يتتدل علتتى أصتتل عنايتتة اإلستتالم بالنظافتتة ،وفيت ِتو
مقاصد:
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ًبع تتا ُىن تتا يف الس تتند ى ت ا مض تتى معن تتا في تتو بُش تتري ب تتن يس تتار الت تتابعي،
أيضتا التتابعي ،ذتابعي عتن ذتابعي ،والستند متدر إىل شتتيم
وستويد بتن نعمتان ً
البُخاري.
دام
َ دبَى اهلل َِبَغيددع ََ َة دبَ َم َِد َ
فهنتتا ذكتتروا :أنهددم خرَددلا َم د َ ال ْددي َ
ص غهَْاء" من قة يف قهة خبريَ
َخ غيَْد َرَ َحَ،ى ذ َا َيانلا بال َ
صد َدرَ ن د َم َد َِددا بددازَ غََِاد" وىتتي يعتتي ال عتتام ال ت ي متتع
الع غ
«َ َ:
ص دبَى َ
النتتاس ،وىت ا فيت ِتو أن و األمتتر يُقتترر ادلبتتلحة يف ال عتتام ،يف الستتفر ،وىت ه
البتتفة يعتتي صتتفة ليلتتة قت ًتدا ،والنتتيب  أثتتا علتتى األشتتعريي وت ه البتتفة،
األشتعريي متتن أىتل التتيمن كتان عنتتدى ىت ه اخلبتتلةُ كتانوا إذا أرملتوا لعتوا
ال عتتام بيتتنه مث قستتموه بالستتوية ،األشتتعريي إذا أصتتاو فقتتر كتتانوا معتتون
ال ع تتام القبيل تتة كله تتا يف مك تتان واح تتدُ ُمثَّ يوزع تتون بي تتنه بالست توية ،يك تتون
ال عتتام أصت ًتال متفتتاوت يف وق ت اإلرمتتال ريعتتي :الفقتتر الشتتديد مث يوزعونتتو
بينه بالسوية.
ىنا النيب  فعل نف ى ا األمرُ ،لع ىت ا ال عتام األزواد :ال عتام
ال ي كان معه يف السفر ،ح ،تمعوا عليو.
سددلب " وى ت ا يتتدل علتتى قل تة ال عتتام ال ت ي
ت ذ َال بال َ
قتتالَ: :دبَد غدم ب د غدؤ َ
موقودا ،ما كان لديه إال احلبوب ال ي ُدىن بالني .
كان
ً
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قالَ: :ل ََم َر بع َ:دثددر َ " ثُتري يعتيُ :قعتل فيتو البلتل ادلتاء ،يعتيُ :خلت

بادلاءُ ح ،يكون مثل اخلبن ومثل الثريد وغريه.

دام ذلَدى
َبَى اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم ََأَ َي غبَداَ ند َم َ َ
قالَ: :لَ َي َل َِةل البَع َ
ِدَا" وىت ا وقتتو الشتتاىدُ أن النتتيب  دلتتا قتتام
ِ َم غ
م َََم غ
الم غْددرَْ َ َ:م غ
ِد َدم َ
َ
َّ
إىل البالة بعد األكل مضمل.
َدبَى ََلَد غدم بَدَ،د َل َ
َّدلغ" وىت ا يعتتي يتتدل علتتى أنتتو يُقتبتتر بعتتد
قتتال :ند َم َ
ال عتتام علتتى ادلضمضتتة دون الوضتتوء كمتتا أستتلفنا يف األبتواب الستتابقة ،وفيت ِتو
ل تتع ال تناد للرفق تتاء يف الس تتفر ،والتع تتاون فيم تتا بي تتنه  ،وى ت ا كم تتا أس تتلفنا ل تتوُ
قدا.
مقبد مه ً
إ ًذا كما أسلفنا :ىناة مقبد مه وىو :مظنة بقاء شيء متن ال عتام
يعي بي األسنان أو يف ف اإلنسان ،فادلضمضتة ذُنيتل ذلتك حت ،ال ينشتغل
ب لك يف صالذو.
ََددََُْ َددا َ  :أَ غخَْد َرنَددا ابغددن ََ غل د َ َددا َ  :أَ غخَْد َرنددي
َح د َدنَدَا أ غ
مث قتتالَ :
الحدداَِِ َِد غدن ب َ غيددرَ َِد غدن ي َربغ د – كالُهتتا مبتتغرَِ -د غدن
َِ غمددرَ بغددن َ
َبَى ََلَ غم
َبَى اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم «أَ َي َل ِ غ َد َلا َي ْ ،اَ ن َم َ
َم غيملنَ ََ أَ َن الَْ َي َ
بَدَ،د َل َ
َّلغ».

ِ
وى ت ا احلتتديث ً
أيضتتا فيتتو إشتتارة إىل أكتتل النتتيب  للكتتتت ،وفيتتو أنتتوُ
صتتلى وم يتوضتتا ،يعتتي :م يتوضتتا متتن أكتتل الكتتتت ،وىتتوِ :متتا مست النتتار
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كمتتا أستتلفنا ،يعتتي م رتتت النتتيب  إىل وضتتوء قديتتد بعتتد أكتتل الت راع أو
الكتت.
ُمثَّ عقد اإلمام البخاري قال :باب :ىل ُميَ ْ ِ
ل ِمن اللَّ َ ِ
ن.
ضم ُ َ
َ ٌ َْ
قتتالَ :ح د َدنَدَا بَ غحيَددى بغددن ب َ غيددرَ ََ دَ،د غيَْ د َ َدداالََ :ح د َدنَدَا البَغيددنَ َِد غدن
ِ َ غيلَ َِن ابغن ئ َدهاَْ َِ غدن َِْد غيدد البَدع بغدن َِ غْدد البَدع بغدن ِ غَْ،د ََ َِدن ابغدن
مَ
ْ لََْدْددا َ َ:م غ
ِ د َدم َ
ََِْدداسَ أَ َن َِة ددل َ البَددع َ
َد دبَى اهلل َِبَغي ددع ََ َةد دبَ َم َئ ددر َ
َالح بغن َي غي َسا َنَ َِن ال عخغلر .
ََ َا َ « :ذ َن لَع َد َة ْما» َابَد َعع بلنسَ ََ َ
ىنا عقد اإلمام البخاري بابًا ،باب:
ضِ
ل ِمن اللَّ َ ِ
ن أي :ىل يتمضمل بعد شرب اللتن وذكتر
م
َى ْل ُميَ ْ ُ َ
ِ
م
ْ لََْدْا َ َ:م غ
ِ َم َ
فيو احلديث :أَ َن َِةل َ البَع َ
َبَى اهلل َِبَغيع ََ َةبَ َم َئر َ
وق تتاء يف الرواي تتة األخ تتر  ،ق تتال الن تتيب « :مِمِ ددلا م ددن الب ددْن» يع تتي:
ببيغة األمر وىو حث يف باب اآلداب.

ََ َ ددا َ « :ذ َن لَ ددع َد َة د ْدما» وىت ت ا يع تتي م تتن كم تتال الشت تريعةُ إرداب
األحكتتام بالعلتتل ،دلتتاذا اإلنستتان يتمضتتمل بعتتد ُشتترب اللتتن ألن اللتتن لتتو
دست تتومة ،وى ت ت ا ي ت تتدل علت تتى ُحك ت ت أن ال عت تتام كلمت تتا ك ت تتان أكثت تتر يف قه ت تتة
الدسومة ،كان أحوج إىل ادلضمضة ،بل قال بعل العلماء :أن الدسومة إذا
زادت متتن ال عتتامُ يُستتتحي لانستتان متتع ادلضمضتتة أن يستتتخدم الس تواة
حُ ،يفت ى ه الدسومة.
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وأشار ىنا إىل ادلتابعة ذل ا احلديث ،قال :ذابعوُ أي :ذتابع عقيتل ك ٌتل
َالح بغن َي غي َسا َنَ َِن ال عخغلر .
من بلنسَ ََ َ
لعلنتتا نكتفتتي و ت ا القتتدر متتن التعليتتق اليتتوم علتتى صتتحيح البختتاري،
نس تتال اهلل أن يرزقن تتا وإي تتاك العل ت ت الن تتافع والعم تتل الب تتا  ،إن تتوُ و ذل تتك
خريا.
والقادر عليو ،وصلى اهلل وسل على نبينا حممد ،وقناك اهلل ً

