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 موقع دروس اإلمارات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده اهلل فال ُمضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحدُه ال شريك لو، وأشهد 

  -أن حممًدا عبده ورسولو، أما بعد:
، وشر األمور حمدثاهتا، وكل حمدثٍة بدعة، فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اذلدي ىدي حممد 

  -وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، ُُث أما بعد:
وال زال حديثنا موصواًل حول أبواب   -رمحو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري 

ادلاضي عن باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها، وسلطنا  كتاب الوضوء، وقد تكلمنا يف اللقاء
 احلديث حول حديث العرنيُت، وما أُثَت حولو من الشبهات، وأبرز الردود على ىذه الشبهات. 

وقد ذكرنا يف اللقاء ادلاضي أننا سُنكمل يف ىذا اللقاء، بوَّب وذكر  -رمحو اهلل–وجند أن ادلصنف 
 يف التبويب أمرين: 

 : باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها؛ فهنا إشارة إىل ُحكم ادلرابض. رم  األللاأل
 : األبوال، أبوال اإلبل والدواب، والغنم.لاألرم  الثاني

وقد ذكرنا ُمفصاًل يف اللقاء ادلاضي: أن أبوال مأكول اللحم من األمور الطاىرة وليست جنسة، 
 : باب أبواب اإلبل والدواب والغنم. وىذا ىوت مقصود اإلمام البخاري، يعٍت

الدواب ىنا التعميم، ال يُقصد بو سائر يعٍت احليوانات أو كذا، فقط اإلشارة ىنا إىل مأكول 
اللحم، وأن أبواذلا طاىرة، وادلصنف استدل على ذلَك حبديث الُعرنيُت، وذكرنا ُشرب أبوال اإلبل يدل 

أن ُتشرب، وأما غَت مأكول اللحم فال يُقاس عليو، يعٍت على طهارهتا؛ ألهنا لو كانت جنسة دلا جاز 
 مثل: احِلمار، والَكلب.. وغَته فال يُقاس عليو. 

األمر الثاين يف ىذه الًتمجة، وىو ما نبدأ بِو اليوم: ادلرابض، ُحكم ادلرابض، وادلرابض وادلواضع، 
خصصة   وادلرابض، وادلبارك، وادلعاقل، واألعطان؛ كلها مًتادفة، وُتطلق يف

ُ
ُكُتب الفقو، وىي: ادلواضع ادل

للحيوانات ىذه، سواء اإلبل أو الغنم.. البعض يُفرق بُت بعض اإلطالقات منها؛ لكنها يف الغالب 
 تدل على نفس ادلعٌت. 

فهنا أراد ادلصنف أن ُيشَت: ىل مرابض اإلبل والغنم طاىرة؟ والبقر كذلك طاىرة؟ يعٍت ىذه 
فهل ىي طاىرة؟ نعم؛ ىي طاىرة، ادلرابض وادلواضع اليت زُبصص لًتبية  األماكن مظنة البول والروث؛

 ىذه احليوانات من النعم ادلعتادة كالبقر والغنم واإلبل، األصل فيها الطهارة.  
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َلَصلَّى َأبُو رُموَسى ِفي َداِر الَب ِيِد َلالسِّْ ِقيِن، ودلَّل ادلصنُف على ذلك؛ بصالِة أيب موسى، قال: )
الصحايب كان يصلي  (؛ يعٍت: أبو موسى األشعري «َىاُىَنا َلثَمَّ َسَواءٌ »ُة ِإَلى َجْنِبِو، فَ َقاَل: َلالبَ  ِّيَّ 

رقُت نفس ادلعٌت، يُطلق  يف دار الربيد، يعٍت مواضع اإلبل، أو مواضع اخليول، مواضع تربية اخليول، والسِّ
 على نفس معٌت الربيد. 

(؛ يعٍت: الرب قريب منو، كان يستطيع أن يصلي يف الرب بدل الصالة يف مكان َلالبَ  ِّيَُّة ِإَلى َجْنِبوِ قال: )
، احلظَتة وتربية اخليل؛ ولكنُو صلى يف ىذا ادلكان؛ لإلشارة إىل أهنا طاىرة وليست جنسة، وأيًضا قال: 

؛ يعٍت: سواء الربية القريبة اليت أشار إليها «َلثَمَّ َسَواءٌ »يعٍت ادلكان الذي صلى فيو،  «َىاُىَنا»فَ َقاَل: 
الرب والعراء، أو ادلكان الذي صلى فيو وىو حظَتة اخليول طاىر؛ فإًذا ىنا عقد البخاري ىذا التبويب 

 باحلديث الثاين الذي قرأناه.  واستدل بو هبذا األثر ادلوقوف، وأيًضا استدل بو من فل النيب 
"؛ وىذا دليل على طهارهتا، ن يُبنى المسجد في رم ابض الغنمُيصلي قبل أ كان النبي قال: "

 كان يصلي فيها.  طهارة ىذه ادلرابض؛ ألن النيب 
وأما مسالة ما سوف يأتينا إن شاء اهلل يف كتاب الصالة، وىي: النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل؛ 

ء النهي عن الصالة يف معاطن فليس لُو عالقة دبسألة الطهارة، وسوف يأتينا تفصيل اخلالف: دلاذا جا
اإلبل، على األقوال ادلعروفة: ىل ىي تعبدية؟ أم علة معقولة؟ وذكروا علل كثَتة؛ يعٍت: وجود 
الشياطُت، وأن على رأس كل سنام بعَت شيطان، كما جاء يف احلديث؛ فهذه تعليالت األمر غَت متعلق 

مرين، وىي يعٍت ادلرابض داخلة يف عموم بالطهارة؛ فأراد ادلصنف ىنا يعٍت أن ُيشَت إىل ىذين األ
؛ فكل موضع نريد أن خنرجو؛ ال بُدَّ أن خنرجو بنص، «لُجعلت لي األرض رمسجًدا لطهورًا»احلديث: 

أي موضع خنرجو من ىذا خنرجو بنص ورد؛ ولذلك ذبد العلماء، قال: األصل يف كل البقاع الطهارة 
ام، وادلقربة، ومعاطن اإلبل، واألرض ادلغصوبة، على -كما سوف يأتينا–وجواز الصالة، واستثنوا  : احلمَّ

 . التفصيل الذي سوف نذكره بإذن اهلل 
إًذا اخلالصة من تبويب ادلصنف: طهارة أبوال احليوانات مأكولة اللحم، وطهارة ادلرابض، أماكن تربية 

 لُعرنيُت الذي فصلنا فيو. ىذه احليوانات، واستدل بو بالنصوص السابقة، منها حديث ا
 (. بَاُب رَما يَ َقُع رِمَن النََّجاَساِت ِفي السَّْمِن َلالَماءِ : )-رمحو اهلل–ُُثَّ قال ادلصنف 
اَل بَْأَس ِب ِيِش »َلقَاَل َحمَّاٌد: « اَل بَْأَس بِاْلَماِء رَما َلْم يُ َغي ِّْ ُه طَْعٌم َأْل رِيٌح َأْل َلْونٌ »َلقَاَل الزُّْىِ يُّ: 

َلقَاَل الزُّْىِ يُّ: " ِفي ِعظَاِم الَمْوَتى، َنْحَو الِفيِل َلَغْي ِِه: َأْدرَْكُت نَاًسا رِمْن َسَلِف الُعَلَماِء، « لَمْيَتةِ ا
َجارَِة َلاَل بَْأَس بِتِ »" َلقَاَل اْبُن ِسي ِيَن َلِإبْ َ اِىيُم: يَها، اَل يَ َ ْلَن ِبِو بَْأًسايَْمَتِشطُوَن ِبَها، َليَدَِّىُنوَن فِ 

 .«الَعاجِ 
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 : -رمحو اهلل–ُُثَّ قال البخاري 
ثَِني رَماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْىِ يِّ، َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَّوِ  ثَ َنا ِإْسَماِعيُل، قَاَل: َحدَّ ، َعِن َحدَّ

ِفي َسْمٍن، ْيِو َلَسلََّم: ُسِئَل َعْن فَْأرٍَة َسَقَطْت اْبِن َعبَّاٍس، َعْن رَمْيُمونََة، َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعلَ 
 .«َأْلُقوَىا َلرَما َحْوَلَها فَاْطَ ُحوُه، لَُكُلوا َسْمَنُكمْ »فَ َقاَل: 

ثَ َنا رَماِلٌك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَ ْيدِ  قال: ثَ َنا رَمْعٌن، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اللَِّو، قَاَل: َحدَّ  َحدَّ
َلْيِو َلَسلََّم  عَ اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعْتَبَة ْبِن رَمْسُعوٍد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن رَمْيُمونََة، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ 

ثَ َنا رَماِلٌك، « ُخُذلَىا َلرَما َحْوَلَها فَاْطَ ُحوهُ »َسَقَطْت ِفي َسْمٍن، فَ َقاَل: ُسِئَل َعْن فَْأرٍَة  قَاَل رَمْعٌن، َحدَّ
 .رَما الَ ُأْحِصيِو يَ ُقوُل َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن رَمْيُمونَةَ 

ثَ َنا َأْحَمُد ْبُن رُمَحمٍَّد، قَاَل: أَ قال:  ْخبَ َ نَا َعْبُد اللَِّو، قَاَل: َأْخبَ َ نَا رَمْعَمٌ ، َعْن َىمَّاِم ْبِن رُمَنبٍِّو، َعْن َحدَّ
ُكلُّ َكْلٍم ُيْكَلُمُو الُمْسِلُم ِفي َسِبيِل اللَِّو، َيُكوُن » َعَلْيِو َلَسلََّم قَاَل: َأِبي ُىَ يْ َ َة َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهللُ 

ِم، َلالَعْ ُف َعْ ُف الِمْسكِ يَ ْوَم الِقَيارَمِة َكَهْيَئتِ   .«َها، ِإْذ طُِعَنْت، تَ َفجَُّ  َدرًما، اللَّْوُن َلْوُن الدَّ
إىل وقوع النجاسات يف السمن أو ادلاء، وذكر مجلًة من اآلثار  -رمحو اهلل–ىنا بوَّب اإلمام البخاري 

ا أن األصل يف عن بعض األشياء، ىل تدخل يف ضمن النجاسات أم ال؟ واألصل كما قررنا كثَتً 
 األشياء الطهارة؛ حىت يثبت العكس، حىت تثبت النجاسة. 

اَل بَْأَس بِاْلَماِء رَما َلْم يُ غَي ِّْ ُه طَْعٌم َأْل رِيٌح َأْل » األثر األول الذي ذكره اإلمام البخاري، وقال الزىري:
وىذه قاعدة عامة من الضوابط ادلعروفة يف أبواب ادلياه، أنَّ األصل يف ادلياه: الطهارة، ما مل تتغَت  ؛«َلْونٌ 

 أحد أوصافو الثالثة، ىذا ضابط يف باب ادلياه. 
 فادلاء ما دام على صفتو ومل يتغَت طعمُو أو رحيو أو لونو بنجاسات فهو باٍق على طهوريتو. 

ادليتة األصل فيها النجاسة، لكن ىذه ادليتة ىل تكون جنسة  (؛«َس ِب ِيِش الَمْيَتةِ اَل بَأْ »َلقَاَل َحمَّاٌد: ) 
كلها؟ أم ُيستثٌت منها شيء؟ فالبعض استثٌت الشعر، طبًعا دلاذا استثنوا الشعر؟ ىذا حىت يف مسألة 

ء، الكلب كما أسلفنا أن البعض قال: أن الكلب شعره ليس بنجس، قال: ألنُو ال تسري فيو الدما
يعٍت: الدماء ال تنتقل إىل ىذه الشعور، واألوبار، والبعض رأى العموم؛ أهنا جنسة ُكُلها، ورأي شيخ 

 اإلسالم ابن تيمية وما نقلو اإلمام البخاري ىنا عن الزىري ىو األصوب، أن الريش ليست جنسة. 
طبًعا ىنا اإلشارة إىل ما ال يؤكل حلمو، يعٍت:  (هِ َلقَاَل الزُّْىِ يُّ: " ِفي ِعظَاِم الَمْوَتى، َنْحَو الِفيِل َلَغْي ِ )

 وغَته ما ال يؤكل حلمو. 
يعٍت:  (َأْدرَْكُت نَاًسا رِمْن َسَلِف الُعَلَماِء، َيْمَتِشطُوَن ِبَها، َليَدَِّىُنوَن ِفيَها، اَل يَ َ ْلَن ِبِو بَْأًساقال: )

بو، ولإلدىان، يعٍت يأخذون مثل  يستخدمون عظام ادليتات كالفيل يف ادلشط جيعلونو مشط ديتشطون
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دليٌل  -وىو استخدام عظام الفيل يف ادلشط ويف اإلدىان–األداة لدىن الشعر واللحية، وىذا الفعل 
على طهارتو عندىم، وىذه ادلسألة كالسابقة؛ قالوا: ىل العظام يسري إليها الدماء أو ال؟ فقالوا: إن 

ة خالفية، البعض قال: أن عظام ادليتة جنسة، قالوا: ألهنا العظام ال يسري فيها الدماء، طبًعا ىي مسأل
تدب فيها احلياة، تتخللها احلياة، يعٍت كل ما يف جسم احليوان يدب فيو احلياة، ولذلك قالوا: لو ُنشر 
يعٍت عظم اإلنسان أو عظم اإلنسان وىو حي لتأثر، فقالوا: ىذا دليل أن فيو حياة، أن العظام فيها 

للحم وبقية أعضاء اجلسد فيو حياة، كذلك العظام فيو حياة، ىذا تعليل عند البعض، حياة، كما أن ا
 لكن التعليل األضبط ىو النظر إىل الدم، وىو الذي يستخدمو أىل التحقيق. 

قال: ال يدخلو الدم؛ فال يكون جنًسا، كذلك العظام، عظام ادليتات ال  -ذكرنا قبل قليل–فمثل الريش 
يسري فيها الدم، لو كسرت عظًما ىل ستجد يف داخلو الدم؟ ال؛ فقالوا: ال يسري فيو الدم، فيجوز 

 استخدامو؛ ولذلك استخدمو السلف؛ وىذا االستخدام دليٌل على الطهارة. 
؛ ىو كالسابق، العاج ىو: ناب («اَل بَْأَس بِِتَجارَِة الَعاجِ لَ : »التيمي قالوا يَن َلِإبْ َ اِىيمُ َلقَاَل اْبُن ِسي ِ )

الفيل، يعٍت يتاجر فيو، لو كان جنًسا، ىل ذبوز التجارة بو؟ ال؛ باالتفاق ال جيوز بيع النجاسات، 
 لعظام من األمور الطاىرة. ؛ دليٌل على أن الناب وأن ا«الَ بَْأَس بِِتَجارَِة الَعاجِ لَ »فقوذلم: 

 ُُثَّ ذكر ادلصنف احلديث األول عن شيخو 
َعِن اْبِن ِشَهاٍب  ،رَماِلكٌ )ابن ايب أويس، عن خالو  (ِإْسَماِعيلُ ): -رحمو اهلل–ثُمَّ قال البخاري 

َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ خالتو، ) (الزُّْىِ يِّ، َعْن ُعبَ ْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن رَمْيُمونَةَ 
َأْلُقوَىا َلرَما َحْوَلَها فَاْطَ ُحوُه، لَُكُلوا »َعَلْيِو َلَسلََّم: ُسِئَل َعْن فَْأرٍَة َسَقَطْت ِفي َسْمٍن، فَ َقاَل: 

 الفأرة لو سقطت يف السمن، ال خيلو من صورتُت: ؛ «َسْمَنُكمْ 
 مًدا، مسن جامد. الصورة األوىل: أن يكون السمن جا

 وإما أن يكون السمن مائًعا، سائل. 
السمن قد يكون سائل، وقد يكون جامد؛ فإذا سقطت الفأرة يف السمن السائل وماتت، فإن السمن  

كلو ينجس، وىذا تبويب ادلصنف: ما يقع من النجاسات يف السمن وادلاء، الفأرة إذا وقعت يف السمن 
طبًعا التنجيس من أين أتى؟ من ادليتة، ألهنا ماتت يف السمن، أما وماتت، السمن السائل ينجس كلو، 

لو كانت حية وُأخرجت الفأرة من السمن، ىل ينجس؟ ال ما ينجس، النجاسة متعلقة دباذا؟ بكوهنا 
ميتة، فإذا سقطت يف السائل؛ فإنو ينجس كلو؛ ألنو خيتلط ببعضو البعض وال دُيكن االحًتاز من 

 جناستو. 
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نية ىي اليت جاءت يف احلديث، إذا كان السمن جامًدا، وقعت فأرة يف السمن اجلامد الصورة الثا
يف ىذه الصورة أنُو يُزال، حُيفر موضع سقوط الفأرة وما حوذلا احًتازًا، والباقي  وماتت، فبُتَّ النيب 

 يكون طاىرًا؛ ففقط موضع السقوط يُزال وحُيك، أما الباقي فيبقى على طهارتو. 
فَاْطَ ُحوُه، لَُكُلوا »؛ يعٍت: الفأرة وما حوذلا من السمن ىنا اجلامد، «ْلُقوَىا َلرَما َحْوَلَهاأَ »قال: 

 ؛ كلوا مسنكم دليل على أن الباقي طاىر، لو كان جنًسا دلا جاز أكلُو. «َسْمَنُكمْ 
شهاب، واحلديث الثاين بنفس ادلعٌت يرويو عن شيخو علي بن ادلديٍت، عن معن، عن مالك، عن ابن 

 عن عبيد اهلل.
ُخُذلَىا َلرَما َحْوَلَها »َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َلَسلََّم ُسِئَل َعْن فَْأرٍَة َسَقَطْت ِفي َسْمٍن، فَ َقاَل: )

 نفس احُلكم وقوع الفأرة يف السمن اجلامد أنو يُزال وما حولو.  ؛«فَاْطَ ُحوهُ 
ثَ َنا رَماِلٌك، رَما اَل ُأْحِصيِو يَ ُقوُل أهنا عن ابن عباس عن ميمونة، ) إشارة تأكيد الرواية (قَاَل رَمْعنٌ ) َحدَّ

 (. َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن رَمْيُمونَةَ 
يعٍت: ما ُيصاب  «ُكلُّ َكْلمٍ »ُُثَّ ذكر حديثًا ثالثًا يف ىذا الباب؛ وىو: حديث دم الشهيد، قال: 

ُيْكَلُمُو »اإلنسان من الكلم: اجلرح، اجلروح ما يُكلم اإلنسان من كلمة، ُكِلم ُجرح، فادلراد بو: اجلرح، 
َيُكوُن يَ ْوَم »يقصد: يف اجلهاد، إذا أُطلق "يف سبيل اهلل" يُراد بِو اجلهاد، « الُمْسِلُم ِفي َسِبيِل اللَّوِ 

يعٍت يُبعث  «َكَهْيَئِتَها ِإْذ طُِعَنْت، تَ َفجَُّ  َدرًما»ف يكون حالو يوم القيامة؟ يعٍت ىذا اجلُرح كي «الِقَيارَمةِ 
َلالَعْ ُف »يعٍت اللون يكون أمحر ادلعتاد، « اللَّْوُن َلْوُن الدَّمِ »الشهيد وموضع اجلُرح خيرج منو الدم، 

 العرف: الرائحة. ، «َعْ ُف الِمْسكِ 
: رائحتها؛ فادلراد ىنا: أن دم الشهيد يكون لونو لون الدم، أي« ال يجد ع فها في الجنة»احلديث: 

ورحيُو ريح ادلسك، طبًعا استشكل الُشرَّاح إيراد ىذا احلديث يف ىذا ادلوضع، وذىب البعض إىل أنَّ 
الشيء إذا تغَتَّ بطاىر ال يؤثر فيو حكًما، وإذا تغَت بنجٍس أخذ ُحكم النجاسة، ووجو الداللة أن ُىنا 

نو دم، مع أنو دم ىذا الدم لو خالط شيًئا، ما ُحكمُو؟ ُردبا يكون الدم طيًبا، صح؟ ممكن الدم مع أ
يكون دم طيب؟ ممكن يكون دم طيب صح؟ مثل دم الكبد صح؟ ودم احلوت؟ صح اليت وردت يف 

 النصوص، وقد يكون الدم خبيثًا؛ كالدم ادلسفوح، فنوع الدم ىو الذي يؤثر فيما يالقيو. 
ن كان لونو لون الدم، إال أن رحيو ريح ادلسك مل يتغَت صفتو، وكذلك ما ُيالقي السمن، فهنا الدم وإ

وما ُيالقي ادلاء، إذا غَتَّ أحد أوصافو، حصل التغيَت، أوصافو الثالث، فإنو حُيكم بو، وإذا مل يغَته، 
ا: أنو يبقى على يعٍت مثاًل دم طيب ما غَت أوصافو الثالث، يعٍت: الرائحة الطيبة باقية فيو، فقالو 
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طهوريتو، وبعض الُشرَّاح يعٍت ذكر وجوه يف احلقيقة فيها تكلُّف من أن القصد، قصد اإلمام البخاري: 
 طهارة ادلسك وغَتىا من األقوال، كما ذكر احلافظ بن حجر، فيها التكلُّف لبيان قصد ادلصنف. 

ائِمِ بَاُب البَ ْوِل ِفي ا: )-رمحو اهلل–ُُثَّ عقد اإلمام البخاري   (.لَماِء الدَّ
ثَ َنا َأبُو الَيَمانِ )قال:  قَاَل: َأْخبَ َ نَا َأبُو ابن أيب محزة، ) (قَاَل: َأْخبَ َ نَا ُشَعْيبٌ احلكم النافع، ) (َحدَّ
 عبد اهلل بن زكوان. (الزِّنَادِ 

ثَُو، َأنَُّو َسِمَع َأبَا )   ُىَ يْ َ َة، َأنَُّو َسِمَع َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ َأنَّ َعْبَد ال َّْحَمِن ْبَن ُىْ رُمَز اأَلْعَ َج، َحدَّ
اَل يَ ُبوَلنَّ َأَحدُُكْم »قَاَل: نفس اإلسناد، ) (َلبِِإْسَناِدهِ ، «َنْحُن اآلِخُ لَن السَّابُِقونَ »َعَلْيِو َلَسلََّم يَ ُقوُل: 

ائِِم الَِّذي اَل َيْجِ ي، ثُمَّ يَ ْغَتِسُل ِفيوِ   .«ِفي الَماِء الدَّ
احلديث فيِو يف البداية ذكر أحد خصائص ىذه األمة، األمة احملمدية ذلا خصائص، من  ىذا

ِختام  آخر األمم، والنيب  اخلصائص: السبق يف يوم القيامة، قال: حنُن اآلخرون، أمة النيب 
سبق بقية األنبياء، مع ىذه اآلخرية يف الزمان، إال أن األمة مكرمة بالسبق يف يوم القيامة؛ فهذه األمة ت

األُمم يف ادلرور على الصراط، ويف وزن األعمال، ويف دخول اجلنة، تسبق بقية األُمم، فهذه من 
 خصائص ىذه األمة. 

ائِِم الَِّذي اَل َيْجِ ي، ثُمَّ »قال:  -وىو مقصد اإلمام البخاري–ُُثَّ  اَل يَ ُبوَلنَّ َأَحدُُكْم ِفي الَماِء الدَّ
؛ ىذا احلديث فيِو النهي عن البول يف ادلاء الدائم الذي ال يتحرك، الساكن ُُثَّ االغتسال «يَ ْغَتِسُل ِفيوِ 

فيو، كأنو إشارة إىل أن ىذا من التناقض، كيف تبول يف ماء ُث تتوضأ منو، ُث تغتسل منو، وخاصًة أن 
ِو، ىل لُو أن يتوضأ ادلاء الدائم مظنة التلويث، يعٍت إذا كان اإلنسان يف مكان حوض، بركة ماء فبال في

 من ىذا ادلاء؟ أو أن يغتسل من ىذا ادلاء؟ ال. 
وعلى العكس من ذلك، يعٍت مفهوم ادلخالفة أنو جيوز لو البول يف ادلاء الذي جيري، دلاذا؟ ألنو ليس 

تفسَت الدائم، ما  مظنة ماذا؟ التلويث، ادلاء ادلتحرك الذي جيري، أما ادلاء الثابت، وىو قول النيب 
الدائم؟ فسره دبا بعده: الذي ال جيري، فادلاء الدائم ىو: الذي ال جيري، إًذا ىذا احلديث نأخذ منو  ىو

 حكمان: عدم جواز البول يف ادلاء الساكن، ُث االغتسال أو الوضوء منو. 
ياه األمر الثاين: جواز يعٍت البول يف ادلاء الذي جيري؛ ألنو ال يتلوث، وطبًعا ىذا يعٍت احلديث حول ادل

القليلة اليت ذبري، أو اليت ال ذبري، وليست ادلياه ادلستبحرة، يعٍت لو بال اإلنسان يف البحر، ىل جيوز 
لُو أن يتوضأ فيو؟ ما رأيكم جيوز؟ جيوز، ىل يؤثر فيو؟ ما يؤثر فيو، ادلستبحر ما يتأثر، فالقصد ىنا: 

 ُحكمها. ادلياه القليلة، سواء اجلداول أو الربك، أو األحواض وما يف 
 (.بَاُب ِإَذا أُْلِقَي َعَلى َظْهِ  الُمَصلِّي َقَذٌر َأْل ِجيَفٌة، َلْم تَ ْفُسْد َعَلْيِو َصاَلتُوُ ُُثَّ بوَّب ادلصنف: )
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ِب َلقَاَل اْبُن الُمَسيِّ « ِإَذا رََأى ِفي ثَ ْوبِِو َدرًما، َلُىَو ُيَصلِّي، َلَضَعُو َلرَمَضى ِفي َصالَتِوِ »لََكاَن اْبُن ُعَمَ : 
َلِة، َأْل تَ َيمََّم َصلَّى، ثُمَّ َأْدَرَك الَماَء ِفي »َلالشَّْعِبيُّ:  ِإَذا َصلَّى َلِفي ثَ ْوبِِو َدٌم َأْل َجَنابٌَة، َأْل ِلغَْيِ  الِقب ْ

 .«َلْقِتِو، الَ يُِعيدُ 
ثَ َنا َعْبَداُن، قَاَل: َأْخبَ َ ِني َأِبي، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، َعْن َعْمِ ل ْبِن رَمْيُموٍن، َعْن َعْبدِ   َحدَّ

ثَِني َأْحَمُد ْبُن ُعْثَماَن، َنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َلَسلََّم َساِجٌد قَاَل: ح لَحدَّ : قَالَ  اللَِّو، قَاَل: بَ ي ْ
ثَ َنا ِإبْ َ اِىيُم ْبُن يُوُسَف، َعْن َأبِيِو، َعْن َأِبي ِإْسَحاَق، قَاَل:  ثَ َنا ُشَ ْيُح ْبُن رَمْسَلَمَة، َقاَل: َحدَّ ثَِني َحدَّ َحدَّ

ثَُو َأنَّ النَِّبيَّ  ِت، َلَأبُو َجْهٍل َكاَن ُيَصلِّي ِعْنَد البَ يْ   َعْمُ ل ْبُن رَمْيُموٍن، َأنَّ َعْبَد اللَِّو ْبَن رَمْسُعوٍد َحدَّ
َلَأْصَحاٌب َلُو ُجُلوٌس، ِإْذ َقاَل بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض: َأيُُّكْم َيِجيُء ِبَسَلى َجُزلِر بَِني ُفاَلٍن، فَ َيَضُعُو َعَلى 

َعُو َعَلى َلضَ  َظْهِ  رُمَحمٍَّد ِإَذا َسَجَد؟ فَانْ بَ َعَث َأْشَقى الَقْوِم َفَجاَء بِِو، فَ َنَظَ  َحتَّى َسَجَد النَِّبيُّ 
َشْيًئا، َلْو َكاَن ِلي رَمنَ َعٌة، قَاَل: َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن َلُيِحيُل بَ ْعُضُهْم  ي ْنظُُ  اَل ُأغَظْه ِِه بَ ْيَن َكِتَفْيِو، َلَأنَا أَ 

َعْن َظْه ِِه، فَ َ َفَع َساِجٌد اَل يَ ْ َفُع رَْأَسُو، َحتَّى َجاَءْتُو فَاِطَمُة، َفَطَ َحْت  َعَلى بَ ْعٍض، َلَرُسوُل اللَِّو 
َثاَلَث رَم َّاٍت، َفَشقَّ َعَلْيِهْم ِإْذ َدَعا َعَلْيِهْم، قَاَل: لََكانُوا «. اللَُّهمَّ َعَلْيَك بُِقَ ْيشٍ »رَْأَسُو ثُمَّ قَاَل: 

أَِبي َجْهٍل، َلَعَلْيَك بُِعْتَبَة ْبِن اللَُّهمَّ َعَلْيَك بِ »يَ َ ْلَن َأنَّ الدَّْعَوَة ِفي َذِلَك البَ َلِد رُمْسَتَجابٌَة، ثُمَّ َسمَّى: 
دَّ السَّاِبَع فَ َلْم َلعَ -« ُعْقَبَة ْبِن َأِبي رُمَعْيطٍ رَبِيَعَة، َلَشْيَبَة ْبِن رَبِيَعَة، َلالَولِيِد ْبِن ُعْتَبَة، َلأرَُميََّة ْبِن َخَلٍف، لَ 

َصْ َعى، ِفي الَقِليِب  ِذيَن َعدَّ َرُسوُل اللَِّو ، قَاَل: فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد رََأْيُت الَّ -َيْحَفظْ 
 .قَِليِب بَْدرٍ 

أيًضا لإلشارة إىل بعض األشياء اليت ال تُعدُّ من  -رمحو اهلل–ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 
 النجاسات، وما يتعلُّق هبا من األحكام، وبدأ بأثٍر عن ابن عمر، قال: 

وىذا احُلكم عاٌم  ؛«رََأى ِفي ثَ ْوبِِو َدرًما، َلُىَو ُيَصلِّي، َلَضَعُو َلرَمَضى ِفي َصالَتِوِ  ِإَذا»لََكاَن اْبُن ُعَمَ : 
يف النجاسات، طبًعا جناسة الدم كما اسلفنا مثاًل خالفية، فصلنا القول فيها، لكن إذا رأى اإلنسان 
على ثوبو جناسة أثناء الصالة، اإلنسان لُو أحوال: إما أن يرى النجاسة قبل الصالة فُيغَت الثوب، وإما 

أن يرى النجاسة يف وسط الصالة، يف وسط  أن يرى النجاسة بعد الصالة فال يُعيد الصالة، وإما
 الصالة لو حالتان: 

احلالة األوىل: أن يستطيع إزالة ىذه النجاسة، شخص كان يصلي ورأى النجاسة على غًتتو، يستطيع 
 ماذا يفعل؟ يلقي الغًتة، يلقي الغًتة ويُكمل صالتو. 

شخص يصلي وقد لبس ثوب الربد فوق ثوبو جاكيت ورأى عليو جناسة يف وسط الصالة ماذا يفعل؟ 
 يرمي اجلاكيت )ثوب الربد( ويكمل صالتو. 
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الصورة الثانية: أن ال يستطيع التخلص من ىذه النجاسة يف الصالة، رأى النجاسة على ثوبو، وىو ثوبو 
طاقية وال نعال، يف ىذه احلالة يقطع الصالة، ويزيل  الوحيد، يعٍت ما ىو بثوب ثاين وال غًتة وال

النجاسة، ويستأنف الصالة من جديد، ودليل ىذا حديث أيب سعيد اخلدري ادلعروف الذي سوف 
كان يصلي، فخلع نعلو يف الصالة، فخلع الصحابة   يأتينا إن شاء اهلل يف كتاب الصالة، أن النيب 

، يعٍت سأذلم النيب  خلع نعلو، فخلعوا  دلاذا خلعتم نعالكم؟ فأخربوه أهنم رأوا النيب  نعاذلم، ُث بُتَّ
 كان يف جناسة، فخلع النيب « أنو قد جاءني جب يل لأخب ني أن في نعالي أذى»نعاذلم، فقال: 

 نعالو، ىذه صورة إذا استطاع اإلنسان أن يزيلو، وىذا ادلقصود من أثر ابن عمر. 
: َلقَاَل اْبُن الُمَسيِِّب َلا) َلِة، َأْل تَ َيمََّم َصلَّى، »لشَّْعِبيُّ ِإَذا َصلَّى َلِفي ثَ ْوبِِو َدٌم َأْل َجَنابٌَة، َأْل ِلغَْيِ  الِقب ْ

 يعٍت ذكر مجلة من ادلسائل:  (؛«ثُمَّ َأْدَرَك الَماَء ِفي َلْقِتِو، اَل يُِعيدُ 
و نوع من أنواع النجاسات؛ فإنو ادلسألة األوىل: ذكرناىا، ذكرنا التفصيل فيها، يعٍت إذا وجد على ثوب

 على التفصيل اللي ذكرناه، يعٍت إما أن يراه قبل الصالة أو بعده أو أثناء الصالة. 
(؛ يعٍت ىنا ذكر الشعيب وادلسيب: لو صلى وانتهى من الصالة ورأى على أل لصلى لغي  القبلةقال: )

 ثوبو جناسة، ذكرنا أنو ال يعيد، ىذه ادلسألة األوىل. 
لة الثانية: صلى لغَت القبلة، وبعد ما انتهى من الصالة أدرك أنو صلى لغَت القبلة، ىل يُعيد ادلسأ

الصالة؟ ىنا قال: ال يُعيد، طبًعا ىنا قولو: ال يُعيد ضمَت على الصور الثالثة اللي ذكرىا، إنو يكون 
 على ثوبو جناسة ومل يرىا إال بعد الصالة، قال: ال يُعيد. 

 القبلة، ُث أدرك بعد ما انتهى من الصالة أنو لصلى لغَت القبلة، ىل يعيد؟ قال: ال قال: إذا صلى لغَت
يُعيد، فيها تفصيل، يُنظر: ىل ربرى أو ال؟ يعٍت لو شخص ذىب إىل مكان من غَت ما يتحرى، ال 
حبث عن جهة القبلة، وال نظر إىل الساعة، وال األجهزة، وال اتصل، وال رأى الظل، وال أي حماولة 
دلعرفة جهة القبلة، وصلى مباشرة إىل جهة تقديرية، ُث تبُت أن القبلة خبالفها ىذا ماذا يفعل؟ يعيد، 
يعيد للتفريط، أما إذا اجتهد اإلنسان، أخذ باألسباب، وعرف أن القبلة يف ىذه اجلهة، ُث صلى ُث 

 تبُت أن القبلة خبالف ىذه اجلهة، ىل يعيد؟ ما يعيد؛ ألنو أخذ باألسباب. 
ب لو أن أحدكم سافر إىل دورة، وسأل تعامل الفندق عن جهة القبلة، فأخربه أهنا يف جهة معينة، ى

فجلس يصلي مخسة أيام، ُث بعد ما انقضت العطلة اجلميلة، تبُت أن القبلة خبالفها ىل يُعيد؟ ال يُعيد؛ 
 ألنو أخذ باألسباب وسأل. 

يعيد، يعٍت: لو إنسان دخل وقت الصالة فتيمم ُث  إًذا قال: أو تيمم، صلى ُث أدرك ادلاء يف وقتو ال
أدرك ادلاء يف الوقت، ىل يُعيد الصالة اليت صالىا بالتيمم؟ ال يُعيد، برئت الذمة، يعٍت: أذَّن لصالة 
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العصر، حبث عن ادلاء ما وجد، األماكن القريبة منو ما وجد ماء، تيمم صلى، بعد ما صلى بفًتة مر 
د ادلاء يف الوقت بعد ما صلى بالتيمم، ىل يعيد الصالة؟ ما يُعيد؛ إًذا ىذه عليو رجل وأعطاه ماء، وج

 ثالث مسائل أشار إليها من آثار السلف. 
قَاَل: ابن عثمان بن جبلة، ) (َعْبَدانُ ، ذكره من حديث )ُُثَّ ذكر احلادثة فعل قريش مع النيب 

الكويف،  (َعْن َعْمِ ل ْبِن رَمْيُمونٍ السبيعي، ) (ي ِإْسَحاقَ َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأبِ وىو عثمان، ) (َأْخبَ َ ِني َأِبي
 وذكرنا أن عبد اهلل إذا أُطلق يف الغالب ىو عبد اهلل بن مسعود.  (َعْن َعْبِد اللَّوِ )

 ُشَ ْيُح ْبُن رَمْسَلَمةَ )يعٍت ىذا احلديث عنده بإسنادين،  (َأْحَمُد ْبُن ُعْثَمانَ عن ح )وحول اإلسناد قال: 
َكاَن ُيَصلِّي ِعْنَد   قَاَل: َأنَّ النَِّبيَّ إىل احلديث، )( ِإبْ َ اِىيُم ْبُن يُوُسَف، َعْن َأبِيِو، َعْن َأِبي ِإْسَحاقَ عن 

يف مكة يصلي عند الكعبة، ويصلي يف ادلسجد احلرام، ويف ادلدينة كان يصلي  كان النيب   (البَ ْيتِ 
وسننو غالًبا كانت يف البيت، أما يف مكة فكان  النيب ادلفروضات يف ادلسجد، وأما النوافل، نوافل 

 يتنفل عند الكعبة. 
ار قريش، فقال:   (َلَأبُو َجْهٍل َلَأْصَحاٌب َلُو ُجُلوسٌ قال: ) يعٍت: ما  (َأيُُّكْم َيِجيُء ِبَسَلى َجُزلرِ )كفَّ

ي ُفاَلٍن، فَ َيَضُعُو َعَلى َظْهِ  ِبَسَلى َجُزلِر بَنِ يكوُن يف بطن اجلزور، الِكرش وما فيِو من األمعاء، قال: )
؛ ألن ىذا الفعل والنيب ؛ وىذا يدل على شدة عداوهتم للنيب يعٍت: يقصدون إىانة النيب  (رُمَحمَّدٍ 
  ساجد وعند الكعبة، مع أهنم كانوا يعظمون الكعبة، ويعظمون ىذا ادلكان، إال أن شدة عداوهتم

 دفعتهم ذلذا األمر.  للنيب 
َلَضَعُو  َفَجاَء بِِو، فَ َنَظَ  َحتَّى َسَجَد النَِّبيُّ وىو عقبة بن أيب ُمعيط، ) (فَانْ بَ َعَث َأْشَقى الَقْومِ )قال: 

 . (َعَلى َظْه ِِه بَ ْيَن َكِتَفْيوِ 
كان يُطيل السجود، وجو الشاىد: انو وضع سلى اجلزور على ظهر   وذكر بعض الُشرَّاح أن النيب 

ومل يقطع  تبويب اإلمام البخاري، أن اجليفة ُوضعت على ظهر النيب  ، وىذا مقتضىالنيب 
 صالتو، ومل يُعد الصالة.  الصالة، مل يقطع النيب 

وىذا فيِو  (َلَأنَا َأْنظُُ  اَل ُأغي  َشْيًئا، َلْو َكاَن ِلي رَمنَ َعةٌ عبد اهلل بن مسعود يقول: ) (َلَأنَا َأْنظُ ُ قال: )
وفيِو أيًضا أن النصرة تكون حبسب القدرة، وىذه قاعدة مهمة جًدا خاصًة  شفقة عبد اهلل بن مسعود،

 يف ىذه األزمان ال بُدَّ أن نعرفها. 
وىنا ذكرنا أن ىنا قاعدة مهمة: أن  (َلَأنَا َأْنظُُ  اَل ُأغي  َشْيًئا، َلْو َكاَن ِلي رَمنَ َعةٌ إًذا ىنا يف قولو: )

مل يستطع أن يرفع سلى اجلزور عن ظهر  ن مسعود النصرة تكون على حسب القدرة؛ فعبد اهلل ب
، دلاذا؟ ألن ليس لو منعة )قوة( ليس لو منعة، ليس لو أصحاب يدافعون عنو، أو قوة يف النيب 
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كان دير على   يف مواطن كثَتة، النيب القبيلة، وىذه قاعدة حسنة جًدا، وجندىا يف سَتة النيب 
بُت من الصحابة: بالل  عذَّ

ُ
ار بن ياسر ادل ، .. وغَتىم، وال يستطيع أن ينتصر ذلم يف ذلك ، وعمَّ

بعد صلح احلديبية، جاءه أبو جندل وأبو بصَت يف احلديث  الوقت؛ لعدم وجود القدرة، وأيًضا النيب 
 أيًضا أن ينصرىم؛ لعدم وجود القدرة، فالنصرة مرتبطٌة بالقدرة.  ادلعروف، فلم يستطع النيب 

يارات ادلتطرفة تكفر كثَت من الدول اإلسالمية؛ ألجل قضية النصرة، يقولون: دلاذا ىذه اليوم بعض الت
الدول ادلسلمة ال تنتصر للدولة األخرى ادلسلمة؟ نقول: يُنظر إىل قضية ماذا؟ القدرة، النصرة مرتبطة 

ردبا بينها  بالقدرة، ىل ىذه الدولة تستطيع أن تنتصر ذلذه الدولة أو ال؟ ردبا ال تستطيع لضعفها،
وبينهم ميثاق، وىو ما ُيسمى بالفقو اإلسالمي اليوم: بالعالقات الدولية، أو غَتىا من األسباب، فهم 
ال ينظرون إىل يعٍت ىذه الضوابط الشرعية، ويلقون التهم جزافًا، أما بالتخاذل، وإما بعدم نصرة قضايا 

 رة مرتبطٌة بالقدرة. ادلسلمُت، وغَتىا من العبارات، فهذه قاعدة حسنة: أن النص
﴿ِإنَّ الَِّذيَن يعٍت يتمايلون بعضهم على بعض،  (قَاَل: َفَجَعُلوا َيْضَحُكوَن َلُيِحيُل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ )

؛ ىذا مصداق اآلية يعٍت يستهزؤون بالنيب [92]المطففين:َأْجَ رُموا َكانُوا رِمَن الَِّذيَن آرَمُنوا َيْضَحُكوَن﴾
 .يف ىذه الصورة 
وىذا يدل على  (َساِجٌد اَل يَ ْ َفُع رَْأَسُو، َحتَّى َجاَءْتُو فَاِطَمُة، َفَطَ َحْت َعْن َظْه ِهِ   َلَرُسوُل اللَّوِ )

"؛ يعٍت: ط حتو لسبتهممع أهنا امرأة، وجاء يف بعض الروايات: " -رضي اهلل عنها–شجاعة فاطمة 
 تكلمت معهم. 

حصل خالف ىل كان الدعاء يف الصالة أو  ؛«اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبُقَ ْيشٍ »قَاَل: رََفَع رَْأَسُو ثُمَّ ثُمَّ قال: )
دعا عليهم، ورفع  بعد الصالة؟ وفيو كما ذكر العلماء جواز رفع الصوت بالدعاء للحاجة، ىنا النيب 

  (َلْيِهْم ِإْذ َدَعا َعَلْيِهمْ َثاَلَث رَم َّاٍت، َفَشقَّ عَ  ؛«اللَُّهمَّ َعَلْيَك ِبُقَ ْيشٍ »صوتو يف ىذا الدعاء، قال: )
ار كانوا يرون مثل ىذا  كانوا خيافون من الدعاء، كانوا يرون أن الدعاء عند الكعبة مستجاب، وىم ُكفَّ

 شق عليهم، جاء يف بعضها: أهنا تغَتت وجوىهم.  األمر، فلما رأوا دعاء النيب 
دعا  بالدعاء؛ يعٍت: مساىم باألمساء الذين تواطأوا يف ىذا األمر، يعٍت دلاذا النيب  ُُثَّ مساىم النيب 

؟ ألن ىؤالء على كل ىؤالء؟ مع أن عقبة بن أيب ُمعيط ىو الذي جعل سلى اجلزور على ظهر النيب 
هلل دير تواطؤوا، يعٍت كادلتواطئُت وادلشجعُت لو على ىذا الفعل، فلهم ُحكم ادلباشر، يعٍت إن شاء ا

عليكم يف أبواب الفقو: أن ادلواطئ لُو حكٌم مباشر؛ فهؤالء تواطؤوا مع ىذا الرجل )عقبة( على أن 
 ، فسماىم بأمسائهم. جيعلوا سلى اجلزور على ظهر النيب 
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يعٍت  (ي الَقِليبِ َصْ َعى، فِ  فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد رََأْيُت الَِّذيَن َعدَّ َرُسوُل اللَّوِ يقول الراوي: )
رآىم بأعياهنم  يف البئر، بئر رُمي فيها مشركو قريش يف يوم بدر، فكان كل من دعا عليو النيب 

 . صرعى وقتلى يف قليب بدر، يف بئر بدر دلا رُموا يف ىذا ادلكان، ويف ىذا آيٌة للنيب 
اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع،  لعلنا نكتفي هبذا القدر، ونُكمل إن شاء اهلل يف اللقاء القادم، ونسأل

 والعمل الصاحل، إنو ويل ذلك والقادر عليو، صلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وجزاكم اهلل خَتًا. 
 


