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 يف التعليق على صحيح البخاري واخلمسون الرابعالدرس 

 التعليق على صحيح البخاري

 

 [واخلمسون الرابع]الدرس 

 

 لفضيلة الشيخ الدكتور

 

 صاحل عبد الكريم

 

 حفظه اهلل ورعاه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
إن احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، 
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وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا عبده 
  -ورسولو، أما بعد:

األمور  ، وشر  فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 
 زلدثاهتا، وكل زلدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار. 

  -:ثم أما بعد
وال زال  -رمحو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري ف

  صواًل حول أبواب كتاب الوضوء من الصحيح.احلديث مو 
بَاُب َغْسِل الَمِنيِّ َوفَ رِْكِو، َوَغْسِل : -اهللرمحو – اإلمام البخاريقال 

 .َما ُيِصيُب ِمَن الَمْرَأةِ 
ثَ َنا َعْبَداُن، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َعبْ  قال: ُد اللَِّو ْبُن الُمَباَرِك، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َحدَّ

، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، عَ  ْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن الَجَزِريُّ
َأْغِسُل الَجَنابََة ِمْن ثَ ْوِب النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَ َيْخُرُج  ُكْنتُ »

 .«ِإنَّ بُ َقَع الَماِء ِفي ثَ ْوِبوِ ِإَلى الصَّاَلِة، وَ 
لبياِن كيفية إزالة وغسل  ؛-اهللرمحو –الباب عقده  اإلمام البخاري ىذا 

وأيًضا يف نفس الباب أشار إىل مسألٍة أ خرى، وىي: رطوبات فرج ، ادلٍت
 ادلرأة، ما خيرج من فرج ادلرأة. 

ىذا احلديث الذي صدره عن شيخو عبدان، عبدان ىذا لقب، وذكر 
رمحن، وىذه من النكات فامسو: عبد اهلل بن عثمان، وكنيتو أبو عبد ال

ذكرىا العلماء، أنو دلا كان امسو عبد اهلل، وك نيتو أبو عبد العلمية اليت 
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يد يف االسم ويف الكنية، بعبد ل قب بعبدان، الجتماع التعالرمحن، وكالمها م  
 بعبدان. امسو عبد اهلل وك نيتو أبو عبد الرمحن؛ فل قب 

ابن ادلبارك، وعمرو الشيخ، قال: أخربنا عبد اهلل ىو  يف شيخهم بوادل
  .زري نسبًة إىل اجلزيرةري، كل ىذه النسب اجلز ميمون اجل بن

يذكر اإلمام البخاري وسوف  (ْن َعاِئَشةَ َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، عَ )
  ٍت، أو إزالة ادلٍت.ألفاظ أخرى فيها لفظ السؤال، ألم ادلؤمنُت عائشة عن ادل

َأْغِسُل الَجَنابََة ِمْن ثَ ْوِب النَِّبيِّ َصلَّى  ُكْنتُ »أم ادلؤمنُت عائشة: تقول 
؛ وىذا «ِإنَّ بُ َقَع الَماِء ِفي ثَ ْوِبوِ اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، فَ َيْخُرُج ِإَلى الصَّاَلِة، وَ 

اإلمام البخاري كعادتو أشار إىل شيٍء مل ي ذكر يف لفظ ىذا التبويب 
احلديث، وىو فرك ادلٍت، وىو الذي أقوى يف الداللة إىل ما ذىب إليو 

َأْغِسُل  ُكْنتُ »فجاء يعٍت يف الروايات األخرى:  لبخاري وغَته،اإلمام ا
ويف  ؛«وأفكره يابًسا، رطًبا ِمْن ثَ ْوِب النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ  منيلا

أحتو يابًسا؛ لكن ىذه الرواية ليس فيها اإلشارة إىل فرك بعض الروايات: 
 .ادلٍت، ولكن ىذه طريقة اإلمام البخاري يف اإلشارات

س؟ مسألٌة اىر أو صلادلسألة، وىي ادلٍت، يف أصل ادلٍت ىل ىو طوىذه 
ند العلماء، وذىب الشافعية واحلنابلة واإلمام مالك يف خالفية معروفة ع

 وذىبت احلنفية إىل صلاسة ادلٍت. دلٍت طاىر، إىل أن اقول 
األول استدلوا بالعموم، أن األصل يف األشياء الطهارة، واألصل والفريق 

ن الطهارة، وأن النجاسة حتتاج إىل دليل، وأيًضا من األدلة على يف األعيا
كان   عية واحلنابلة: رواية الفرك، أن النيب طهارة ادلٍت، شلا استدل بو الشاف
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يًتك ادلٍت حىت ييبس على ثوبو، ولو كان صلًسا ألمر بإزالتو على الفور، 
حىت يكون يابس، وتأيت أم  فكون ادلٍت ي ًتك ويبقى على ثوب النيب 

 ادلؤمنُت عائشة فتفركو وتزيلو، ىذا يدل على طهارتو. 
يعٍت مس ادلٍت للثياب شلا تعم بو البلوى،  ذكر العلماء أن ىذاوأيًضا 

على وادلٍت يأيت  ، حيتلموننيب ىذا أمر مطرد، يكثر والصحابة، صحابة ال
ثياهبم، ومل يأِت يف نٍص واحد اإلشارة إىل أن ادلٍت صلس، أو األمر بإزالتو 

 وغسلو. 
من األدلة اللطيفة اليت يعٍت استدلوا هبا، قالوا: أن ادلٍت ىو أصل وأيًضا 

ن ق اإلنسان، فقالوا: أن األنبياء والشهداء والصاحلُت كلهم أصلهم مخل
 ىذا ادلٍت، فهل نقول: أن كل ىؤالء أصوذلم صلسة؟! 

ابن القيم، دلا ذكر أنَّ ما ذكره  [بدائع الفوائدبديع ما قرأت يف ]ومن 
رجل من  ىذه ادلسألة وفصَّل فيها، ذكر ابن عقيل احلنبلي: أنو كان يناقش

يف مسألة ادلٍت، ىل ىو طاىر أو صلس؟ فمر  -لةىو من احلنابو – األحناف
أحد الطالب على ابن عقيل، فقال: يف ماذا حتاججهم؟ يعٍت دلا رأى 

أقنعو أن أصلو طاىر وال يقتنع، يعٍت يريد  النقاش بينهم، فقال: أريد أن
 دلة العامة، أن ادلٍت أصل يف خلق البشر. يستدل على ىذه ادلسألة من األ

 ُكْنتُ »» األحناف طبًعا استدلوا هبذا احلديث، وىو الغسل:وأما 
؛ لكن االستدالل بو فيِو ضعف، وذلك من جهة أن «َأْغِسُل الَجَنابَةَ 

؛ فاإلنسان إذا جاء ادلخاط على ثوبو الغسل ليس دلياًل على النجاسة
خاط صلس، وغَته يعٍت القيء، إذا 

 
يغسلو صح؟ وال يدل على أن ىذا ادل
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لكن ىل القيء صلس؟ ليس ان يغسلو، جاء على ثوب اإلنسان فإن اإلنس
ت تفعل أم ادلؤمنُت عائشة، بنجس، فإزالة أو غسل ادلٍت من الثوب كما كان

 قيء وغَته. إمنا ىو من إزالة الطاىرات؛ كادلخاط وال
ال يف حقيقتو ىو: ما خيرج من الذكر عند اشتداد الشهوة دفًقا، وادلٍت 

وبُت ادلذي والودي، وىذا أصل حىت ي فرق بينو  ؛أن يكون دفًقا دَّ ب  
خيرج بقوة، يعٍت  يمن الدفق، معناه الدفق الذخوٌذ التسمية، ادلٍت مأ

رج مدفوق، دي ٌت أي: خيرج بقوة، وي فرق بينو وبُت غَته من ادلذي الذي خي
خيرج بشهوة من غَت دفق، وبُت السائل الذي  لشهوة، لكن من غَت دفق،

بعد االنتهاء من البول ىو الودي، يعٍت العصارة اليت خترج و البول خيرج بعد 
 وىذا ىو الودي، ىنا الكالم على ادلٍت. 

َأْغِسُل الَجَنابََة ِمْن ثَ ْوِب النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ  ُكْنتُ »ىذه الًتمجة ويف 
؛ وىذا فيو استخدام الكناية؛ ألن الوصف راجع إىل ماذا؟ إىل «َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

عل لو  تقدير، يعٍت: كنت  أغسل أثر اجلنابة من ثوب الن يب ادلٍت، والكالم ُي 
.  

وىذا يدل  ؛«ِإنَّ بُ َقَع الَماِء ِفي ثَ ْوِبوِ فَ َيْخُرُج ِإَلى الصَّاَلِة، وَ » قال:
و ، نفس ىذا الثوب، يعٍت اآلن ل، وز ىد النيب على يعٍت تواضع النيب 

صالة، اإلنسان إىل الالثوب غسلتو، كيف يكون ىيئة الثوب؟ ويذىب بو 
ُث  يذىب بِو إىل الصالة، نفس الثوب ينام فيو، ُث  ي غسل من أثر ادلٍت، 

مل يكن يتكلف يف الثياب، مل يتكلف يف  وىذا يدل على أن النيب 
 الثياب. 
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ثوب؛ لرجع إىل الشباب، لو رأى اضلناءة  يسَتًة يف النا احنا عنداليوم 
مل يكن لديو ىذا  البيت حىت يستقيم الثوب ويرجع على ىيئتو، فالنيب 

 والثياب. يف اللباس  التكلف
َوَغْسِل َما ُيِصيُب ِمَن الثاين من تبويب اإلمام البخاري قال: اجلزء 

 .الَمْرَأةِ 
و ؟ ىل ىو كادلٍت طاىر؟ خيرج من فرج ادلرأة من الرطوبات، ما حكمما 

يًضا، واحلنابلة إىل أنو  أ، وذىب الشافعية أو ىو صلس؟ أيًضا ادلسألة خالفية
وىذا ىو الصحيح؛ ألنو ال يوجد دليل على صلاسة رطوبات فرج ، طاىر

ادلرأة، والقول بنجاستو فيو مشقٌة عظيمة على النساء، وىذا ال يثبت إال 
 يل. بالدل

يعٍت معروف أن اإلنسان مع ادلسألة الثانية: ىل يلزم منو الوضوء؟ لكن 
 سل، فرطوبات فرج ادلرأة إذا خرجتادلٍت يكون عليو اجلنابة، ُيب عليو الغ

نعم؛ تنقض الوضوء عند ىل تنقض الوضوء؟ لكن  -نقول: طاىرةضلن  –
اه يف مجهور العلماء، خالفًا البن حزم الظاىري يف ىذه ادلسألة، وىذا قررن

  .عموم ما خيرج من السبيلُت
يعٍت يفرقون بُت ح كم الرطوبات من جهة الطهارة والنجاسة فالعلماء 

مسألة خالفية، وبُت ىل ىو ناقض للوضوء، أو غَت ناقض؟ اجلمهور يرون 
نفس التفصيل الذي ذكرناه يف االستحاضة لوضوء، وي فصل فيِو أنو ناقض ل

 إذا كان على الدوام. 
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فرج، فيأخذ حكم الاء عندىم سلس يف رطوبات سبعض النيعٍت 
 ة؛ ألهنا تتوضـأ مع دخول الوقت. االستحاض

 : -اهللو رمح–قال اإلمام البخاري ُث َّ 
ثَ َنا َعْمٌرو يَ ْعِني اْبَن  ثَ َنا َيزِيُد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا قُ تَ ْيَبُة، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ثَ َنا  َمْيُموٍن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، قَاَل: َسِمْعُت َعاِئَشَة، ح وَحدَّ

ثَ َنا  ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َمْيُموٍن، َعْن ُمَسدَّ َعْبُد الَواِحِد، قَاَل: َحدَّ
، ُيِصيبُ  ؟ الث َّْوبَ  ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، قَاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة َعِن الَمِنيِّ

َأْغِسُلُو ِمْن ثَ ْوِب َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم،  ُكْنتُ »فَ َقاَلْت: 
 .بُ َقُع الَماءِ « َلى الصَّاَلِة، َوَأثَ ُر الَغْسِل ِفي ثَ ْوبِوِ فَ َيْخُرُج إِ 
يخو يف ىذا احلديث احلديث كاحلديث السالف، الذي أورده  شىذا 

عن قتيبة بن سعيد، يرويو عن يزيد بن زريع، أن عمرو بن زياد البصري، 
فيو حتويل، يعٍت ىذا ،  حول اإلسنادُث َّ سليمان بن يسار، عن عائشة 

 احلديث عند البخاري من طريقُت: 
دٌ ) ثَ َنا ُمَسدَّ ثَ َنا )سرىد، ابن م (وَحدَّ ابن زياد  (َعْبُد الَواِحدِ َحدَّ

ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َمْيُمونٍ بصري، )ال َعْن ُسَلْيَماَن الذي ذكرناه اجلزيري، ) (َحدَّ
ا اختلف يعٍت لفظ الرواية، أن فيو ىن (ْبِن َيَساٍر، قَاَل: َسأَْلُت َعاِئَشةَ 

 .يسار، سأل أم ادلؤمنُت عائشةالسؤال، صيغة السؤال، أن سليمان بن 
، وفيِو أيًضا -اهلل عنهارضي –وىذا فيِو فضل أم ادلؤمنُت عائشة  

السؤال يف العلم، وعدم احلياء يف ذلك، خاصًة أن السؤال ىنا عما 



 

 7 
 

 موقع دروس اإلمارات

، ولكن ىنا التابعي سأل أم ادلؤمنُت عائشة ِت منو غالًبا، وىو: ادلٍتي ستح
  عن ذلك.

إذ نقلن لنا  -اهلل عنهنرضي –ُت أيًضا عموم فضل أمهات ادلؤمن وفيوِ 
، وبعض األحكام الدقيقة اليت ال يطلع عليها الناس، تفاصيل حياة النيب 

  مع أىلو. شلا يتعلق خبصوصيات النيب 
َأْغِسُلُو ِمْن ثَ ْوِب َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو  ُكْنتُ ») قالت:ف

وىذا فيِو أن ادلرأة ختدم الزوج، وىذه ادلسألة ىل يعٍت خدمة ادلرأة  ؛«َوَسلَّمَ 
ىل لواجبات مسألة خالفية، وادلرجع يف ذلك إللزوج من التطوع؟ أو من ا

يعٍت إذا جرى يعٍت ع رف الناس يف زمان أو يف مكان أن ادلرأة ىي الع رف، 
  ؛ في عمل هبذا الع رف.اليت ختدم الزوج

ك نَّ النساء خيدمن األزواج، يقول شيخنا   -يف بيئة النيب يعٍت –وىنا 
يقول: لو علمت النساء باخلالف يف ىذه  -اهللرمحو –الشيخ ابن عثيمُت 

ادلسألة تكون مشكلة، كل امرأة تطالب خبادمة وخادمتُت، ويقعدن عن 
اآلن يف نعمة، الطبخ والغسل يف زمانو، يقول: ضلن  احلمد اهلل  يقول العمل،

وكل شيء على ادلرأة، فكيف احلال لو صار الطبخ والغسل وكل شيء على 
  الرجل؟!
شك أن طرح ىذه ادلسألة اليوم، حيتاج إىل حكمة، اليوم البيوت وال 

ن اخلالفات والتوترات، فإذا أثَتت ىذه ادلسألة تعيش على صفيح ساخن م
ستوى األسر، لرمبا زاد اخلالف، يعٍت يزيد اخلالف بُت الناس، واليوم على م

وجدن شيء من ىذا الناس يعٍت أو النساء على وجو اخلصوص، إذا 
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زريعة لكثَت من اخلالفات، وىذا من احلكمة أنو ليس  الكالم، قد يتخذنو 
  كل ما ي علم ي قال أو ي بُت.

َرَىا :-اهللرمحو –قال اإلمام البخاري ُث َّ  بَاُب ِإَذا َغَسَل الَجَنابََة َأْو َغي ْ
 . فَ َلْم َيْذَىْب َأثَ ُرهُ 

ثَ َنا َعْبُد  :قال ، قَاَل: َحدَّ َقِريُّ ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل الِمن ْ َحدَّ
ثَ َنا َعْمُرو ْبنُ  َمْيُموٍن، قَاَل: َسأَْلُت ُسَلْيَماَن ْبَن َيَساٍر  الَواِحِد، قَاَل: َحدَّ

َأْغِسُلُو ِمْن ثَ ْوِب ُكْنُت »َل: قَاَلْت َعاِئَشُة: ِفي الث َّْوِب ُتِصيُبُو الَجَنابَُة، قَا
َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ثُمَّ َيْخُرُج ِإَلى الصَّاَلِة، َوَأثَ ُر الَغْسِل 

 .بُ َقُع الَماءِ « يوِ فِ 
كاألحاديث السابقة، الشيخ البخاري ىنا موسى بن إمساعيل ا  ذوى

كان خيرج بالثوب وعليو أثر الغسل، يعٍت ال   البصري، وفيِو أن النيب 
غسل النجاسة، وىذا احلكم عام يعٍت، حىت لو بقية من زالت الرطوبة مت

غ سل من البول أو غَته، وبقيت الرطوبة مبا أن األثر زال، لإلنسان ذلك 
 فهذا مشروع. 

 البخاري أيًضا: قال 
رٌ ) ثَ َنا زَُىي ْ ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َخاِلٍد، قَاَل: َحدَّ قَاَل: معاوية، )(؛ وىو ابن َحدَّ

ثَ َنا َعْمُرو ْبُن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن، َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَساٍر، عَ  ْن َعاِئَشَة: َحدَّ
اُه لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ثُمَّ َأرَ تَ ْغِسُل الَمِنيَّ ِمْن ثَ ْوِب النَِّبيِّ صَ َأن ََّها َكاَنْت 

 ."ِفيِو بُ ْقَعًة َأْو بُ َقًعا
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آثار ىذا الغسل، وحىت لو بقي يعٍت شيء من األثر، فهذا على  يعٍت:
ما ذكرنا أن ادلٍت ماذا؟ طاىر، أن ادلٍت طاىر، ويعٍت األحناف يعٍت دلا 

دلؤمنُت قالت:  دلوا برواية الغسل، يعٍت جاءت رواية صحيحة، أن أم ااست
خر، فأمسحو على ادلٍت وىو رطب، يعٍت ىذا مٍت ذد اإلكنت آخذ بعو 

رطب ومل تغسلو، واستخدمت العود يف إزالتو، وىذه من األدلة اليت تقوي 
، فلو بقي آثار ادلٍت يف الثوب فهو على هارة ادلٍتمذىب القائلُت بط

 الطهارة. 
، : -اهللرمحو –قال اإلمام البخاري ُث َّ  َوابِّ بَاُب َأبْ َواِل اإِلِبِل، َوالدَّ

 .َوالَغَنِم َوَمَراِبِضَها
ْرِقيِن، َوالبَ رِّيَُّة ِإَلى َجْنِبِو،  قال: َوَصلَّى َأبُو ُموَسى ِفي َداِر الَبرِيِد َوالسِّ

 .«َىاُىَنا َوَثمَّ َسَواءٌ »فَ َقاَل: 
اُد ْبُن زَْيٍد، َعْن  قال: ثَ َنا َحمَّ ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ْن َأِبي ِقالَبََة، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َقِدَم أُنَاٌس ِمْن ُعْكٍل َأْو َأيُّوَب، عَ 

فََأَمَرُىُم النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ِبِلَقاٍح، »َة، فَاْجتَ َوْوا الَمِديَنَة ُعَريْ نَ 
وا، قَ تَ ُلوا رَاِعَي فَاْنَطَلقُ  ،«َوَأْن َيْشَربُوا ِمْن َأبْ َواِلَها َوَأْلَباِنَها ا َصحُّ وا، فَ َلمَّ

َعَم، َفَجاَء الَخبَ ُر ِفي َأوَِّل  النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َواْسَتاُقوا الن َّ
َهاُر ِجيَء ِبِهْم،  ا اْرتَ َفَع الن َّ َهاِر، فَ بَ َعَث ِفي آثَارِِىْم، فَ َلمَّ فََأَمَر فَ َقَطَع »الن َّ

َلُهْم، َوُسِمَرْت َأْعيُ نُ ُهْم، َوأُْلُقوا ِفي الَحرَِّة، َيْسَتْسُقوَن َفاَل َأْيِديَ ُهْم َوَأْرجُ 
فَ َهُؤاَلِء َسَرُقوا َوقَ تَ ُلوا، وََكَفُروا بَ ْعَد ِإيَماِنِهْم، "قَاَل َأبُو ِقالَبََة: «. ُيْسَقْونَ 

 ". َوَحارَبُوا اللََّو َوَرُسوَلوُ 
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ثَ َنا ُشْعَبُة، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َأبُ أيًضا: وقال  ثَ َنا آَدُم، قَاَل: َحدَّ يَّاِح َحدَّ و الت َّ
لَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَن النَِّبيُّ صَ »َيزِيُد ْبُن ُحَمْيٍد، َعْن َأَنٍس قَاَل: 

َنى الَمْسِجُد، ِفي َمَراِبِض الَغَنمِ   .«ُيَصلِّي، قَ ْبَل َأْن يُ ب ْ
التبويب الذي بوب بو اإلمام البخاري رمحو اهلل أشار فيِو إىل ىذا 

ح كم أبوال ، مأكول اللحم لأبوا مسألة أبوال مأكول اللحم، ح كم
مأكول اللحم، احليوانات مأكولة اللحم، وح كم مرابضها، ح كم مرابض 

 مأكول اللحم، على اخلالف ادلعروف يف ىذِه ادلسألة. 
حتتو  أثر أبو موسى يف الصالة يف مواضع الدواب والبغال، ُث َّ أورد وأورد 

ِو فيو احلديث ادلشهور، حديث العرنيُت، وىذا احلديث حيتاج أن نطيل في
أ ثَتت حوذلا الشبهات الكثَتة، وىي  النفس قلياًل؛ ألنو من األحاديث اليت

 أحد يعٍت استدالالت الطاعنُت يف اإلسالم ويف السنة. 
صارى يف بعض احللقات، وتكلم فيِو ادلالحدة قدديًا، تكلم فيو النيعٍت 

 وتكلَّم فيِو مجلة من العقالنيُت واإلعالميُت يف ىذا الزمان. 
هات ادلوجودة يف ىذا احلديث، ىذا احلديث أن نستعرض الشبوقبل 

جاء يف ك تب السنن عند البخاري وعند مسلم، والنسائي والًتمذي، وابن 
اظ سلتلفة، وألفاظ احلديث تفسر بعضها البعض، وبعض من ماجو، بألف

وأثار ، ستعراض لفظ واحد وىو لفظ البخاريأثار الش بو، عمل على ا
 .الش بو
، وص ت عرض مبجموعها، وىذا من األمانة العلميةصواألصل: أن الن 

وىذه القصة أن ىؤالء رلموعة مثانية أشخاص، جاءوا من قبيلة ع كل أو 
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سلموا، دلا عرينة، من القبائل العدنانية كانوا ك فار، وجاءوا إىل ادلدينة وأ
جلسوا يف ادلدينة فًتة، كانت ادلدينة معروفة باحل مى؛ يعٍت ولذلك الصحابة 

ة إىل ادلدينة كانوا يشتكون من احلمى، وحىت كانوا أول ما ىاجروا من مك
 كثَتًا، فدعا النيب   مًتددين أن يرجعون إىل مكة، واشتكوا إىل النيب 

 ى ادلدينة إىل اجلحفة، فنقلها اهلل إىل اجلحفة. أن ينقل مح
جاءوا إىل ادلدينة مرضوا، اجتووا، االجتواء الشاىد: أن ىؤالء دلا وجو 

 بعض الروايات: اصفرت يفأصاهبم ادلرض، جاء  رض اجلوف،ىو: م
 .أجسادىم، وانتفخت بطوهنم؛ فجاءوا إىل النيب 

اللقاح ىي اإلبل ذوات  «فََأَمَرُىُم النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، ِبِلَقاحٍ »
اللنب، النوق ذوات اللنب اليت يعٍت أصلبت من قريب، فهي اليت تدر اللنب، 

وحيسن إليهم، ويعاجلهم أن يذىبوا إىل ىذه حىت يعينهم  فدذلم النيب 
اإلبل، وكانت من إبل الصدقة، يعٍت إبل ادلسلمُت للصدقة، فذىبوا إىل 

 فشربوا من أبواذلا وألباهنا.ىذه اإلبل، 
ا )ألبان اإلبل، كانت عالًجا ذلم، من أبوال و بعدما شربوا فشوفوا  فَ َلمَّ

وا قَ تَ ُلوا يعٍت رجعت إليهم صحتهم، ماذا قابلوا ىذا اإلحسان؟ ) (َصحُّ
  ىذا األمر األول قتلوا الراعي. (رَاِعَي النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

َعمَ الثاين: )األمر  يعٍت سرقوا ىذه النوق، وقالوا: ىذه تدر  (َواْسَتاقُوا الن َّ
ايات ارتدوا كفروا، فإًذا ىنا قتلوا الراعي اللنب فسرقوىا، وأيًضا يف الرو 

  روا.واستاقوا النعم وكف
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َهارِ ) ، يف رواية: فجاء الصريح، إىل النيب  (َفَجاَء الَخبَ ُر ِفي َأوَِّل الن َّ
  ار هبذه الفاجعة.يعٍت: األخب

َهاُر ِجيَء ِبِهمْ ) ا اْرتَ َفَع الن َّ يعٍت من بداية  (فَ بَ َعَث ِفي آثَارِِىْم، فَ َلمَّ
، ماذا فعل هبم  حيضروىم إىل الٍتبيل ادلغرب، استطاعوا أن ر، إىل ق  النها

نتيجة أفعاذلم اليت فعلوىا من القتل، والسرقة والكفر؟ أيًضا بعض  النيب 
؛ يعٍت: أخذوا حديدة حارة "ُت الراعيمسلوا ع: "الروايات رواية مسلم

  ووضعوىا يف عُت الراعي، يعٍت تعذيب مع قتل.
، يف بعض عل النيب ف «َلُهمْ فََأَمَر فَ َقَطَع َأْيِديَ ُهْم َوَأْرجُ » قال:

ت قطع اليد اليمٌت مع الرجل  ، من خالف: أن"من خالفالروايات: "
  ليسرى يعٍت بالعكس.ا

يعٍت مثل ما فعلوا بالراعي، يعٍت ىم مسلوا عينو،  «َوُسِمَرْت َأْعيُ نُ ُهمْ »
ي قال: مسل ومسر، يعٍت: جعل حديدة حارة ت كوى هبا العُت حىت يفقد 

ىي احلرة  «َوأُْلُقوا ِفي الَحرَّةِ » -األمرنفس –م مسر أعينه  البصر، فالنيب
  ادلناطق اليت فيها احلجارة السوداء، شديدة احلرارة، وادلدينة بُت حرتُت.

فَ َهُؤاَلِء َسَرُقوا "قَاَل أَبُو ِقالَبََة: «. َيْسَتْسُقوَن َفاَل ُيْسَقْونَ » قال:
 ". َوقَ تَ ُلوا، وََكَفُروا بَ ْعَد ِإيَماِنِهْم، َوَحارَبُوا اللََّو َوَرُسوَلوُ 

 القصة يعٍت مبجموع الروايات، ىناك شبهات يعٍت ثالث شبهات: ذه ى
حول ىذا احلديث، طبًعا ىم يقولون: لو األوىل اليت أ ثَتت الشبهة 

 قل، وخيالف... صح السند ىذا احلديث خيالف الشرع، وخيالف الع
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: كيف ي شرب من بول اإلبل وىو صلس، وقالوا: األولى قالوافالشبهة 
 إن العقل ال يتقبل مثل ىذا األمر، وكيف ت شرب أبوال اإلبل؟ 

مبعوٌث بالرمحة، وجاء يف احلديث:  : أن النيب : قالواالثانيةالشبهة 
سلةوهنانا 

 
ذه الطريقة، يستسقون ، فكيف مسل أعُت ىؤالء، وقتلهم هبعن ادل
 شبهتان ألىل التطرف ادلنحل. ىاتان  وال ي سقون؟

ألىل التطرف الغايل وىم داعش، قالوا: أن ىذا  :الثالثةالشبهة 
 ن النيب ؤوس والتمثيل؛ ألر ع الاحلديث أصٌل يف جواز التعذيب، وقط

  .عيونمسل، ومسر ال
إما شبهات العقالنيُت  ىذه ثالث شبهات على النقيض يعٍت، إًذا 

ادلقابلة، شبهات  واحلداثيُت، ما ي سمى اليوم بالتنويريُت، أو شبهات باجلهة
  من اجلماعات ادلتطرفة. أىل الغلو

 األوىل اليت ذكروىا: كيف يعٍت يشربون بول اإلبل؟ وىو صلس؟ الشبهة 
األول: ي قال يف ذلك: من قال أن بول اإلبل صلس؟ ما الدليل األمر 

 على صلاسة بول اإلبل؟ 
ماء، وبول اإلمجاع على طهارة أبوال اإلبل، ونقلو مجع من العلانعقد 

اإلبل كما قال العلماء من جنس أبواب مأكول اللحم، ومأكول اللحم 
 بنجس. بولو ليس 
أمرىم أن يتداووا  بداللة ىذا احلديث من جهة؛ ألن النيب طبًعا 

 صلاسة.  والدواء فيدي كن أن يكون  بأبوال اإلبل، وال
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ت ضعيفة عند اجلمهور، داللة االقًتان وإن كان :من الدالالتوأيًضا 
 باأللبان، من أبواذلا وألباهنا. قرن األبوال  لكن ي ستأنس هبا، أن النيب 

يف مرابض الغنم، ومرابض الغنم،  صالة النيب  :من األدلةوأيًضا 
 ن تواجد الغنم مظنة البول، ومظنة النجاسات. أماك

من األدلة على طهارة أبوال اإلبل، ومأكول اللحم عموًما: أن  اوأيضً 
لى ماذا؟ دلا حج، يف صفة حجتو حديث جابر، كان يطوف ع النيب 

صح ؟ على ناقتو، والناقة ىل ىي مظنة أن تبول وال ال؟ مظنة على ناقتو 
 يتقصد أن يلوث ادلسجد؟ إذا كان بول اإلبل صلًسا؟!  ذلك، ىل النيب 

 كان شائًعا عندىم طحن  وبعد زمن النيب  يف زمن النيب ُث َّ 
عن طريق احليوانات، يعٍت القمح وبعض الشعَت كان يؤتى ودوس احلبوب 

البول أن يأيت عليها، ومل  بالبقر فتدوس عليها، وىي مظنة أيًضا ماذا؟
عليها يف حديٍث ما أن يغسلوا ىذه احلبوب اليت داست  يأمرىم النيب 

 ىذه احليوانات. 
 اجلزور، الول الكعبة ساجد، وو ضع عليو سدلا كان ح  يبالنوأيًضا 

 ما يف كرش البعَت الذي فيو األخالط من البول وغَته، ىل قطع النيب 
 الصالة؟ وىل أعاد الصالة؟ ال. 

ُث ىذه األدلة مبجموعها، تدل على أن أبوال اإلبل ليست صلسة، كل 
 رتم بعقولكم تتقبلون أمو ىم يقولون: العقل ال يتقبل ىذا، طيب اآلن أن

مشاهبة ذلذه، مثل: النسكافيو، من أين ي ستخرج؟ ىل البول أشد أم العزرة؟ 
دلا تؤخذ عزرتو، ُث يعٍت ي ستخرج من عزرتو،  نوع من أنواع السناجب،
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، لكويف والنسكافيوم مع ايأكلو ُث خيرج، ُث يتلذذون بو، وأغلب رواياهت
 يقبلو العقل وىذا ال يقبلو العقل؟ فلماذا ىذا 

ب دراسات كثَتة ليست من ادلسلمُت، بل بعض العجي أ جريتُث  
يف ذكر فوائد ألبان ن واإلسرائيليُت، الدراسات كانت من بعض األمريكا

وأبوال اإلبل، حىت أسس بعضهم مزارع ألجل ىذا األمر، والعالج بو، ىذا 
 اآلن يف ىذا العصر. 

، وما فيها الدراسات الطبية الكثَتة اليت أ جريت على أبوال اإلبلأيًضا 
 من البكتَتيا. ضادات ألنواع كثَتة من ادل

ذكر العلماء أن ىؤالء األعراب كانوا متعودين على مثل ىذا أيًضا 
ا األمر، وىو: ا إىل ادلدينة انقطع عنهم ىذاألمر يف بواديهم، فلما جاءو 

اعتادوا عليو، فلما شربوا على ما  وألبان اإلبل، فدذلم النيب  لرب أبواش
 منو ؛ رجعت إليهم صحتهم وشفوا من مرضهم. 

بل اآلن ولعل كل ىذه األدلة تدل على بطالن ىذه الشبهة، إًذا  
كثَت من   البعض يستغرب، أن بعض األدوية اليت يعٍت ت ستخدم يف

عون عليو العالجات اليوم فيها بول اآلدمي، وىم يعرفون ىذا األمر ويطل
وال يستنكرونو، ويأيت ىذا وبأعلى درجات الصحة من اإلسناد يف 

 . لشبهة األوىلالصحيحُت، ويردونو  من جانب العقل، ىذا ما يتعلق با
، وكيف أن ةثلإليها، وىي قضية النهي عن ادل الثانية اليت أشرناالشبهة 

كيف مسل عيوهنم؟ ىناك مقاطع كثَتة، يعٍت أذكر مقطع ،  مثل هبم النيب 
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، رمحة النيب لعدنان إبراىيم، يقول: أن ىذا ال يقبلو العقل، ويتناىف مع 
 وغَته يعٍت كثَت. 

، ذكر بصباحي عند برنامج سؤال صريحرجل نصراين، ي لقب أذكر 
ىذا احلديث، فنقل رواية البخاري، وأغفل رواية مسلم، قرأ رواية البخاري، 

ُت الراعي مل مسلوا ع مسلم قول أنس، فسمل عينهم؛ ألنو دلا جاء إىل رواية
 على شبهتو. يقرأه؛ ألن فيو ماذا؟ الرد 

 ىذا من قبيل القصاص.  أنَّ فعل النيب على ىذه الشبهة: فالرد 
الشبهة الثانية اليت أشرنا إليها، وىي: قضية أن ىذا يتناىف مع رمحة ا إذً 
لرد على ىذه الشبهة: أن ىذا من ثلة، وا، وقد جاء النهي عن ادلالنيب 

 ظيمة جًدا. قبيل القصاص، والقصاص إمنا ش رع دلصاحل ع
رواية اإلمام مسلم، أنو مسل أعينهم؛ أنو  من قبيل القصاص،  والدليل:

، مقابل ألهنم مسلوا عُت الراعي، فهذا السمل الذي كان من النيب 
 فعلهم. 

كما يقول بعض علماءنا: أن ىذه قضية قضائية متكاملة، وكل وأيًضا  
 جردية أخذت عقوبة مناسبة، فهؤالء ارتكبوا عدة جرائم:  

 األوىل: القتل، قتل الراعي. اجلردية 
  .ثانية: التمثيل، أهنم مسلوا عينوالاجلردية 

 االعتداء على بيت مال ادلسلمُت. الثالثة: ة دياجلر 
 الرابعة: الردة. دية ر اجل



 

 17 
 

 موقع دروس اإلمارات

العقوبات متناسبة مع جرائمهم اليت فعلوىا، فسمل األعُت؛ فجاءت 
ألهنم مسلوا عُت الراعي، والقتل؛ ألهنم قتلوا الراعي وتقطيع األيدي واألرجل 
من خالف جزاء احملاربة واإلفساد يف األرض، والسرقة من بيت مال 

 ادلسلمُت. 
ُث َّ ي قال ذلم: اجلرائم اليت وقعوا فيها، لعقوبات متناسبة مع ىذه افهذه 

أنو  قصاص، ىل القصاص  ىل القصاص فيو رمحة أو ال؟ ىذا نتفق معهم
رمحة أو ال؟ ال شك أن القصاص فيِو رمحة، وتشريعات اهلل سبحانو فيو 

؛ وتعاىل رحيمة بالناس، لو ت رك األمر ذلؤالء أو دلثلهم مبثل ىذه األفعال
عن مثل ىذه األفعال، فتشريع مثل ىذا يف  االصلزارلشاع القتل ودلا حصل 

 ِحكم بالغة وعظيمة جًدا.  مثل ىذا ادلوطن، فيو
الصورة أيًضا ي قال: أهنا صورة مستثناة، األصل: حترمي ادلثلة، لكن وىذه 

د ىذه جاءت يف ادلقابل على وجو ادلقابلة يف باب القصاص، واألصل ادلطر 
يف مثل ىذا ادلوقف ىو عُت  أصل متقرر، وفعل النيب   من رمحة النيب

 الرمحة. 
ألهنم فعلوا مع الراعي ىذا الفعل، وسرقوا وارتدوا مقابل ىذا  دلاذا؟

ورد ىذا اإلحسان، واإلمام البخاري كما سوف يأتينا إن شاء اهلل، أ
اربة، وجعل يعٍت آية احملاربة متعلقة هبذه القصة، وىذه احلديث يف أبواب احمل

نزل مقرًرا لسنة القرآن من األدلة اليت استدل هبا العلماء على أن اآلية و 
، أن اآلية، آية احملاربة نزلت ادثة، عند مجهور العلماءيف ىذه احل النيب 

 يف ىذه اآلية. 
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مرتُت، لكن ٍم ارتدوا، وقيل: نزلت قول آخر أهنا نزلت يف قو على 
 ، وىو رأي اإلمام البخاري. اجلمهور أهنا نزلت يف ىذه احلادثة

وأن ىو عُت الرمحة،  ما يتعلق بالشبهة الثانية، وأن فعل النيب ىذا 
 مسل أعينهم إمنا ىو من قبيل القصاص. 

تكبوهنا ر مال اليت يل هبا داعش على األعاألخَتة اليت يعٍت يستدالشبهة 
 من قطع الرؤوس، وجزىا، وتعليقها والتمثيل ببعض الناس. 

ء إىل فعل داعش؟ ىل ىؤالأقرب م ىنا يف ىذه الصورة، أيه ي قال:
فعل رأيكم؟ ما ؟! هوحاشا الذين قتلوا الراعي ومسلوا عينو؟ أم فعل النيب 

الذين ابتداًء ومن غَت ذنب قتلوا داعش أقرب إىل ماذا؟ إىل فعل ىؤالء، 
 . ىذا الراعي، ومسلوا عينو

س، وتعذيبهم وقطع رؤوسهم، ُث كذلك يفعلون ابتداًء من قتل الناوىم  
 ال ذلم أيًضا: قي  

على  النيب من صدر  -كما جاوبنا قبل قليل–أن ىذا الفعل  الرد:
عل  وعلى وجو القصاص، فالوجو ادلقابلة،  ي فعل ذلك ابتداًء، يعٍت ال ُي 

 ىذا الفعل أصل ابتدائي يف معاملة الناس. 
أن داعش يطبقون ىذه األمور مع  ا يتعلق بداعش:مالثالث فيالرد 

، ومل يسلم منهم ر، ورمبا الكفار سلموا منهمفضاًل عن الكفاادلسلمُت، 
يقتلون أىل »: لى وصف اخلوارج، كما قال النيب عادلسلمون، وىذا 

 . «اإلسالم، ويدعون أىل األوثان



 

 19 
 

 موقع دروس اإلمارات

أبرز ثالثة ش بو حول ىذا احلديث، ون كمل إن شاء اهلل التعليق ىذه 
 يف اللقاء القادم. على نفس الباب 

وإياكم العلم النافع، والعمل الصاحل، إنو ويل ذلك اهلل أن يرزقنا نسأل 
 مد، وجزاكم اهلل خَتًا. والقادر عليو، وصلى اهلل وسلم على سيدنا زل

 

 


