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 موقع دروس اإلمارات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
من إن احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، 

يهده اهلل فال ُمضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحدُه ال شريك لو، وأشهد 
  -أن زلمًدا عبده ورسولو، أما بعد:

، وشر األمور زلدثاهتا، وكل زلدثٍة بدعة، زلمد  ىى ىدم اهلل، وخري اذلدفإن خري الكالم كال
 .وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللة يف النار

  -:أما بعد ثُم   
ُُ موصاواًل حاول أباواا كتااا  -رمحاو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلماام البخااري  وال زال احلادي

 الوضوء من الصحيح. 
 (بَاُب البُ َزاِق َوالُمَخاِط َوَنْحِوِه ِفي الث  ْوبِ ) :-اهللرمحو –اإلمام البخاري قال 

َْْوانَ  َْْوُة  َع ِ  الِمْو َوِ   َوَم  ََ الَّ بِ ي   :قَاَل عُ  َْ َْ الَح ِدَْ :  َخ  ََ ََ َدِْْبََ َ  فَ  ُُ َوَم ا  َ  ََّخ َم الَّ بِ ي  »زََم َ  
  ُُهْم  َفَدَلَك ِبَها َوْجَهُه َوِجْلَده  .«ُنَخاَمً   ِإَّل  َوقَ َعْت ِفي ََفِّ  َُجٍل ِمَّ ْ

َمَْ ٍد  قال: ُُ َُ ْ،ََاُن  َع ْ   ثَ ََّا  َُ د  َُ َف  قَ اَل:  ثَ ََّا ُمَحم  ُد بْ ُ  ُْو ِِ بْ ِ  َمالِ ٍك  قَ اَل:  َع  ْ َُ د  بَ  َزَق »َأنَ 
ََ  ل َم ِف  ي ثَ ْوبِ  هِ ال َْ  ِه َو ْ   وَب  قَ  الَ « َّ بِ  ي  َل  ل ُ اَُ َعَل َْنَ  ا َْْحََ  ُ بْ  ُ  َأ ََْْْم  قَ  اَل: َأْخبَ  : َطو لَ  ُه ابْ  ُ  َأبِ  ي َم  

ِمْعُت َأَنًوا  َعِ  الَّ ِبيِّ  ََ َمٌَْد  قَاَل:  ُُ ثََِّي   .َُد 
لااا ي ؼلااارإل مااان اإلنساااان   ألذى البياااان ُحكااام بعاااِ  ا -اهللرمحاااو –عقاااده اإلماااام البخااااري البااااا ىااا ا 
هااا والصاااد والاازاي، ُكلويُقااال: الُبصاااق والُبساااق بالساا  والبُاازاق إذا جاااء علااى ال ااوا، اق وادلخاااط ز كااالب

، أو ماع فام، يعاذ إذا كاان ماع الرياقدلاا ؼلارإل مان الالعلمااء لغاٌت صحيحة، وىناا  درجاات يعاذ يا كرىا 
 غري الريق. 

َْْوُة  : ع  قَ الَ )باختصار، الكالم على الُبزاق، ىو ال ي ؼلرإل مع الريق، ذكر احلديُ ىنا  وىاو ابان  (عُ 
َْْوانَ )، ابااان سلرماااة (َع   ِ  الِمْو   َو ِ الااازُبري، ) ََ الَّ بِ   ي  وىاااو ابااان احلكااام األماااوي، قاااال: ) (َوَم    َْ زََم   َ   َخ   
َدِْْبََ َ  ويال، يقاع يف ثاالف صافحات، و ريقاة احلديبياة، ىا ا احلاديُ  ىنا يشري إىل ما وقع يف صلح  (ُُ

َْ قااال: )أخاا  ماان احلااديُ وجااو الشاااىد، طيااع احلااديُ، أي: ي: تق-أساالفناكمااا –اإلمااام البخاااري  ََ ََ فَ  
ُهْم  فَ  َدَلَك ِبَه  ا َوْجَه  ُه  َوَم  ا  َ   ََّخ َم الَّ بِ  ي  : »ق  ال الَح  ِدْ َ  ُنَخاَم  ً   ِإَّل  َوقَ َع  ْت ِف  ي ََ  فِّ  َُج  ٍل ِم  َّ ْ
ُىناااا يف ىااا ا النخاماااة والُنخاعاااة  أيًضاااا كالعلاااا لغتاااان ماااا ؼلااارإل مااان اخليشاااوم ومااان الصااادر، و  ؛«َوِجْل   َدهُ 
إىل أن الُنخامااة  اااىر ، وأيًضااا يف ىاا ا احلااديُ: تع اايم  -اهللرمحااو – إشااارٌ  ماان اإلمااام البخااارياحلااديُ 
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، وما ذكر ادلشركون ى ا األمار إال علاى سابيل التع! ا   ، كيف كان الصحابة يع مون النيب النيب 
 شلا مل يُرى ال عند ِكسرى وال قيصر، شد  التع يم. رأوا تع يم الصحابة للنيب أهنم 

مبااار ، ىاا ه بركااة خاصااة  علااى وجااو اخلصااوص، وُبصاااق الناايب  يف ىاا ا التااب   ب ثااار الناايب وأيًضااا 
شفاء، كماا جااء يف قصاة علا  بان أب  الا ، ياوم أن أصاابو الرماد يف  ، وأيًضا ُبصاق النيب بالنيب 

يف عينيو فعادت كما كانا،، قاال: فلام ُأصا  برماٍد يف حياا ، بعاد أن بصاق فيهاا  عينو، فبصق النيب 
 .  النيب 
األنااواع ماان األذى الاا ي ؼلاارإل ماان اإلنسااان، كاال أذى ؼلاارإل ماان اإلنسااان ماان غااري الساابيل  فهااو وىاا ه 

ن أرات، وكمااا أساالفنا كلهااا  اااىلفاام، العاارق...   اااىر، األذى الاا ي ؼلاارإل ماان العاا ، ماان األنااف، ماان ا
 فهو بناء الطاىرات. على ما ؼلرإل من السبيل ، أما غري ذلك اإلمجاع إظلا انعقد 

اتفااق األةمااة األربعااة علااى  هااار  البُاازاق، وإن أُزياال ماان ا ساام أو ماان ال ااوا، فإظلااا ىااو ماان قبياال ولاا لك 
خاااط والبُاازاقعاان ادلااذ، قااال:  دلااا ُساائل  التن  ااف  ولاا لك عبااد اهلل باان عباااس 

ُ
يعااذ: علااى   يُاازال كادل

 أسلفنا الكالم فيو. جهة التن ف، وى ا 
الُبزاق يعذ من الطاىرات، وأيًضا ادلخاط من األمور الطاىر ، ك لك البلغم ال ي ؼلرإل مان اإلنساان فإًذا 

ااز  ماان الشااا اااىر عنااد مجهااور العلماااء، خالفًااا لاابع  
ُ
فعية، أمااا الفقهاااء  كااابن العطمااار ماان ادلالكيااة، وادل

ل علاى  هاار  الُبصااق تاد الك اري  الاج جااءت يف سانة النايب والنصاوص ، لماء فعلى  هارتاوعمجهور ال
 .أو الُبزاق
َُ فَ  قال:) :أورد حدي ًاوىنا  ثَ ََّا ُمَحم ُد بْ ُ  ُْو د  َُ ْ،ََانُ وىاو الفريااب، ) (َُ ثَ ََّا  َُ د  وىاو ال اوري،  (قَ اَل: 

َُُمَْدٍ ) ِِ ْبِ  َماِلٍك  قَاَل:  َع ْ وىو الطويل، ) (َعْ   ََ ل َم ِف ي ثَ ْوبِ هِ بَ َزَق ال»َأَن َْ ِه َو  ؛«َّ بِ ي  َل ل ُ اَُ َعَل
، ُُثم دلااا رأى يف ادلسا!د طلاماًة يف جهاة القبلاة، تغاري وجهااو  وىا ا يادل علاى  هاار  الُبصااق، والنايب 

ثوباو ُُثم جعال يف  و، أو مجاع النايب خامة، ف كر أن اإلنسان يضعها با  رجلياأرشد كيف يُتعامل مع النُ 
،ا  ه ا افَّه ا»: ثوبو، وى ا دليل على الطهار ، وأيًضا قال النيب   «الَُّخام  ف ي المو  د خئَ،    َو

، ىا ه األناواع مان ولاو كانا، صلساة  دلاا جااز دفنهاا  ىا ه نصاوص سلتلفاة تادل علاى  هاار  ىا ه األشاياء
خااااط.األذى

ُ
هناااا ال غاااريه مااان الطااااىرات  لداللاااة ىااا ه النصاااوص، ولكوهناااا مااان األذى  فإو  .: البااازاق وادل

وغاريه مان أناواع  ..«تخئ ونَّل ْم»جاء يف يعذ الان:: وكما     ألن ا نة ليس فيها أذىتوجد يف ا نة
   األذى.

َْْْمَ قَالَ )  َْنَا َْْحََُ ْبُ  َأْ وبَ وىو سعيد بن احلكم، ذكر الرواية مطولاًة، ) (: َطو َلُه اْبُ  َأِبي َم  (قَاَل: َأْخبَ 
ِمْعُت َأَنًوا  َعِ  الَّ ِبيِّ الغافق  ادلصري، ) ََ َمٌَْد  قَاَل:  ُُ ثََِّي  أي: احلديُ الساابق، أي: بُازاق  (َُد 
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تقرياار أنااواع األذى  -اهللرمحااو –يف ثوبااو  ىاا ا مااا يتعلااق باا ا الباااا، الاا ي أراد اإلمااام البخاااري  الناايب 
 كلها من الطاىرات.    ، والُبزاق، والنخامةمن اإلنسان من: الريق، وادلخاط الج خترإل

ِْ ): -اهللرمحو –قال اإلمام البخاري ُُثم  َِ  َوََّل الُمْوِك َُْ وُز الُوُضوُء بِالَّ ِبَ  (بَاُب َّلَ 
َِْهُه الَحَوُ   َوَأبُو الَعاِلََِ  َوقَاَل َعئَاٌء:  قال: َِ َوالل َب ِ »َوََ َُب  ِإَلي  ِمَ  الُوُضوِء بِالَّ ِبَ ََم ُم َأ  .«الت  
عن أب سلمة، عان عاةشاة عان حدثنا عل  بن عبد اهلل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزىري،  قال:
ْام»قال:  النيب  ْاٍب أَكْ فهو ُ  .  «َل ش
ساكر، ىال غلاوز لإلنساان أن  -اهللرمحو – اإلمام البخاريعقد 

ُ
ى ا الباا لإلشاار  إىل ُحكام الوضاوء بادل
ادلا اى  ال الثاة غاري األحناا :  يتوضأ باخلمر؟ أو ىل غلوز لو أن يتوضأ بأي نوٍع من أناواع ادلساكرات؟

وء واز الوضاادلالكية والشافعية واحلنابلة  على ادلنع ال يرون الوضوء بالنبيا ، واألحناا  أو احلنفياة يارون جا
يف ليلااة  بالنبياا ، ويسااتدلون علااى ذلااك بروايااٍة جاااءت يف قصااة عبااد اهلل باان سااعود دلااا كااانوا مااع الناايب 

  عليااو الصااحابة، وقااال فخااا ا ِاان، وحااديُ ا اان حااديُ صااحيح معاارو ، يعااذ دلااا اختفااى الناايب 
ا ان، نناوا أن ا ان  ااروا بااو، أو   دلاا تاأخمر عنادفقلناا: لعلاو اساُتطري أو أُغتيال، يعااذ :عباد اهلل بان ساعود

سااأل عبااد اهلل باان سااعود: مااا إداوتااك؟ اإلداو ؟  لناايب أهناام قتلااوه، وجااو الشاااىد: أنااو جاااءت روايااة أنم ا
ٌْة طَب   وم اٌء طه و »: ( قاال: فياِو نبيا ، فقاالوا: قاال النايب ةقرباجلد الج ػُلمال فيهاا ادلااء ) لكان  « م 

وىاو مان زُلققا  يل  ول لك الزيلع  ىلزياد  ضعيفة، وى  شديد  الضعف، فيها وضاع  وفيها رلاى ه ا
ف ُ ال ي باا،، ضااعمفو، وضااعم ياحلااد ا ىاا ، قااال:[نصاا  الرايااة، دلااا خاارمإل ىاا ا احلااديُاحلنفيااة يف كتابااو  
  شاد  ضاعف ىا ه الرواياة  فاال تصاح لاى سانن أب داود، باع -و اهللرمح–لشيخ األلبا  ا قو، وك لك 
 ى ه الرواية. 

َِْه  ُه الَحَو   ُ ) ق  ال: الرياااح ، رفيااع باان مااروان، والكراىااة إذا أُ لقاا،  (َوَأبُ  و الَعالََِ   ِ ي: البصااري، )أ (َوََ
صااول اليااوم دلااا نقاارأ الكتا ، كتاا  أصااول الفقااو صلااد أهناام عناد ادلتقاادم  يُااراد بااا التحاارم، يعاذ علماااء األ

حااادف متااأخر عنااد العلماااء، أمااا  الكراىااة إىل قساام : كراىااة كاارم، وكراىااة تنزيااو، ىاا ا التفريااق يقساامون
راد با: احلُرم و احلُرمة،إظلا يريدون باألواةل إذا أ لقوا الكراىة  ف

ُ
   ة.فهنا الكراىة ادل

َِ َوالل    َب ِ »َوقَ   اَل َعئَ   اٌء:  ) َُ   ب  ِإلَ   ي  ِم   َ  الُوُض   وِء بِالَّ ِبَ    ال شاااك أن ىااا ا ال غلاااوز يعاااذ و ؛ «الت     ََم ُم َأ
ؼُلرجاااو عااان صااافة  (أي: صااافة ادلااااءن صااافتو احلقيقياااة )الوضاااوء باااو، وتغاااري  الشااا ء أصااااًل، تغاااري  الشااا ء عااا

غلاوز الوضاوء باو، اخلمار ال ُيسامى مااء، ولا لك الطهورية، يعاذ اللال لال ال يُطلاق علياو مااء  ولا لك ال 
ز الوضااوء بااو إذا خاارإل عاان صاافة لسااواةل ال غلااو ال غلااوز الوضااوء بااو  فكاال مااا تغااري صاافتو وحقيقتااو ماان ا
رض، أو كان على وجو األرض  فهاو بااٍق علاى ادلاء، ادلاء حبقيقتو سواء نزل من السماء، أو خرإل من األ
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إلياو شا ء رخار  م ال: أصابح بار أصابح صفة الطهورياة،  ااىر مطهار، أماا إذا انصار  ا او أو ُأضايف 
 حوال. ا ال غلوز الوضوء بو حباٍل من األلل أو غريه  فه 

غلااوز الوضااوء بااو  ألنااو ال ؼلاارإل  ذلااك الر أو عنا  أو شااعري، كاال  فيااو  سااواء كااان  اايعااذ مااا يُنباا  فالنبيا  
عاان صاافة كونااو ماااء  يعااذ ىاام العاارا كااانوا ينتباا ون، والنبياا  يف البدايااة ال يكااون باار، ولكاان إذا  ااال 

ااا ر، وكاااان يف الااازمن الساااابق إذا أرادوا أن ػُللاااوا ادلااااء أضاااافوا إلياااِو التمااار أو الااا بي  كُمحلياااات، مك اااو ختمم
 .   فعل مع النيبوى ا كان يُ 

سااتعماان صاافاتو: أنااُو ػلاا  احللااو البااارد، وادلقصاا الناايب 
ُ
يوضااع فيااو ا، الاا ي ز ود باااحللو البااارد: ادلاااء ادل

فه ا عند العارا: إذا  اال مك او،   فيو العسل، أو التمر، أو العن  كأن يوضع  ش ٌء من احلالو ، قالوا:
ولااا لك الشاااريعة   وضاااعنا فياااو الزبيااا  إذا كاااان عنااادنا مااااء ووضاااعنا فياااو العنااا  فااا   يتخمااار، وكااا لك إذا

ول مك او  ألناو هن، أن يعذ يط ةى ه األشياء ادلشروبات، الشريعسدت كل الصور الج تؤدي إىل ختم ر 
 .  ريؤدي إىل االختما

ن أل بااذ يف الُدباة والنقاري وادلزفا، تاإلسكار، هُن  عن االن سرع فيهاهن، عن بع  اآلنية  ألنو يالشريعة 
عاان اخلليطاا ، خلاا  نااوع  ماان األشااربة، يعااذ لااو ُخلاا   ا هنااى الناايب ىاا ه أشااياء يساارع فيهااا، وأيًضاا

 د ى ا الباا أيَا كان نوعو. بالزبي  يكون أسرع يف كولو إىل نبي  مسكر  فالشريعة كان، تسالتمر 
إىل صااافة النبيااا  أو غاااريه  إناااو ال يشااارع : أن ىااا ه ادلشاااروبات إذا كوملااا، عااان صااافة ادلااااء الشااااىدفوجاااو 

 الوضوء بو. 
   ذكر قال:ُُثم 

ََ  َلَمَ   َع   ْ ) قااال: َ   َع  ْ  َأبِ  ي  ِْ ثَ ََّا الز ْه   َُ  د  َُ  ْ،ََاُن  قَ  اَل:  ثَ ََّا  َُ  د  ثَ ََّا َعِل  ي  بْ  ُ  َعْب  ِد الل   ِه  قَ  اَل:   َُ  د 
َْامٌ َُل  »قَاَل:  َعاِئَشَ  َعِ  الَّ ِبيِّ  َُ َْ فَ ُهَو  َك َْ َْاٍب َأ  .«َش

سكر 
ُ
ما ضاب  ادلسكر عند الفقهاء؟ يقولون: ىاو ماا غطاى العقال علاى وجاو اللا  ، والابع  يضايف وادل

ساالطرا، الل   والطرا، يعاذ ىا 
ُ
الضااب ؟ يعاذ بعا   كر،  بًعاا دلااذا نا كر ىا اا ضااب  يف تعرياف ادل

اآلن يف أشااااياء تغطاااا  العقاااال، لكاااان لاااايس علااااى وجااااو اللاااا    الفقهاااااء يقولااااون: مااااا غطااااى العقاااال،  ياااا 
بنج الطيب يغط  العقل  لكنو ليس على وجاو اللا   والطارا  فهال يأخا  حكماو؟ والطرا، البنج اليوم ال

ُحرمم. 
سكر ادل

ُ
 ما يأخ  حكمو، ما كان على وجو الل   والطرا، ىو ادل

َْامٌ َُل  » قال: َُ َْ فَ ُهَو  َك َْ َْاٍب َأ   ومفهوم ادلخالفة: كل شاراا مل ُيساكر فهاو حاالل، والعلاة ىاو: «َش
ة، والاااراجح ىااو ماااا لخااال  يف ىااا ه ادلسااأللىااا ا التبوياا  القصاااد منااو اإلشاااار   ، يعااذاإلسااكار  إًذا ىناااا

 أنُو ال غلوز الوضوء باخلمر، وكل ما أسكر  ألنو أصاًل خرإل عن صفتو. ذكرناه: 
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َم َعْ  َوْجِههِ بَ : )-رمحو اهلل-قال اإلمام البخاري ُُث  َْْأِة َأبَاَها الد   (.  اُب َغْوِل الَم
َِْْض ٌ »َل َأبُو الَعاِلََِ : َوقَا ثَ ََّا ُمَحم ٌد َْ ْعَِّ  قال:  «اْمَوُحوا َعَلُ  ِْجِلي  فَِإن  َها َم د  ََ َمٍم  قَ اَل: َُ ي ابْ َ  

ََ َََّلُه الَّ  اُ   َوَم  َ   َو ََ ْعٍد الو  اِعِد ََ ْهَل بْ َ   ََ ِمَه  َُ ازٍِم   ََّ َ   َع ْ  َأبِ ي  َُْ،ََاُن ْبُ  ُعََ َ ْ َْنَا  ََِّْ ي َأْخبَ  ا بَ 
ُح الَّ ِبيِّ  ْْ ََ ُج َِّ َشْيٍء ُاوِو ٌد: بََِّ َُ ََُّه َأ ٌد َأْعَلُم بِِه ِمَِّّ ي   اَل: َما بَِقيَ ؟ فَ قَ َوبَ َ ْ َُ ََ اَن َعِل يي َِْ  يُء »َأ

ُُهُ  ْْ َِْق  َفُحِشَي بِِه ُج ُْ ِصٌَْ فََُّ َُ  ََ َم  فََُِّخ ِه ِفَِه َماٌء  َوفَاِطَمُ   َ ْغِوُل َعْ  َوْجِهِه الد  َِ ْْ  .«بِتُ 
م، وضلااُن وغساال الاادلتن ااف ماان الاادم، إىل الإلشااار   -اهللرمحااو –الباااا أيًضااا عقااده اإلمااام البخاااري ىاا ا 

نا القااول يف الاادماء أسالفنا الكااالم علااى مسااألة الاادم، ويعاذ الاابع  اسااتدل باا ا علااى صلاساة الاادم، وفصاال
 يف الدروس ادلاضية. 

َِْْض    ٌ »َل َأبُ   و الَعالََِ   ِ : َوقَ   ا) قاااال: ، رجلاااويعاااذ: اشاااتكى  فُعِصاااب،  («اْمَو   ُحوا َعلَ   ُ  ِْجِل   ي  فَِإن  َه   ا َم
 وى ا سو  يأتينا إن شاء اهلل يعذ ُمفصاًل.وُمسح على رجلو، 

ثَ ََّا ُمَحم   دٌ ) َُ  د  ََّ  َ   َع  ْ  َأبِ   ي ، )وىااو زلمااد باان سااالم البيكناادي (ق  ال:  َُ  ْ،ََاُن بْ  ُ  ُعََ َ ْ َْنَ  ا  قَ   اَل: َأْخبَ 
ازِمٍ  َُ دٌ سلمة بن دينار، ) (َُ ََّ ُه َأ ََِّْ ي َوبَ َ ْ ََ َََّلُه الَّ  اُ   َوَم ا بَ  َ   َو ََ ْعٍد الو  اِعِد ْهَل ْبَ   ََ ِمَه  وىا ا  (ََ

ماا اًل لإلشااار  إىل دقااة الروايااة  يعااذ: الاابع  ؼُلااب مزيااد صاافة يف الروايااة  للداللااة علااى التأكيااد، يعااذ  ااد 
،  عتو أُذناي ووعاه قليب، القصد منو ماذا؟ التأكياد، ذكار التأكياد  فهناا  راوي قال:  ع، من النيب

التاابع  علاى ساؤال الصاحابة عان أدق تفاصايل حياا  إىل ىا ا التأكياد، وفياِو حارص  الرواية فيهاا اإلشاار 
دلا ُجرح يف غازو  أُُحاد، وناز  مناو الادم وُكسارت الرُباعياة، ودخال يعاذ ادلغفار يف     يعذ النيبالنيب 

؟ كيااف كااان عااالإل الناايب ون يسااألون الصااحابة: كيااف دووي الناايب ىنااا التااابع، وجهااو، ونااز  الناايب 
 ٌد َأْعلَ )؟ فسهل بن ساعد الساعدي َُ    ألنو تأخمر بقااءه  فيا كر أناو يعاذ(ُم بِِه ِمَِّّيفَ َقاَل: َما بَِقَي َأ

   .من أعلم الناس بكيفية عالإل النيب 
ِه ِفَِه َماءٌ » قال: َِ ْْ اَن َعِليي َِْ يُء بِتُ  باو يف قتاال العادو،   غلعال ادلااء يف الا س، الا س ىاو ماا يُتقاى «ََ

احلديد  الج يُتقى با العادو، فكاان يضاع ادلااء يف ىا ا الا س، وياأ  باِو إىل فا ماة، وتغسال فا ماة الادم 
، وى ا يعذ إشار  تبوي  البخاري، باا: غسل ادلرأ  أباىاا، فا ماة كانا، تغسال الادم يب عن وجو الن

ليس كال ماا يُازال أو يُن اف يكاون ،  بًعا من استدل ب ا على صلاسة الدم، أسلفنا أن عن وجو النيب 
وغريىاا ماان األشاياء تُغسال، ولاايس ذلاك الزًمااا  مااذا؟ صلاس، وذكرنااا أن ادلخااط يُغسال، والنخامااة تُغسال،

   للن!اسة، على التفصيل ال ي ذكرناه.
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ُُهُ « قال: ْْ َِْق  َفُحِشَي بِِه ُج ُْ ِصٌَْ فََُّ َُ  ََ ى ه  ريقة يعذ كان، عناد األواةال يف إيقاا  الادم، ؛ «فََُِّخ
ىاا ا يعااذ كااان يااأتون إىل اخلااوص، خااوص النخاال، احلصااري  بًعااا مصاانوع ماان اخلااوص، فيُاادق ويُطحاان، و 

 ادلطحون يُوضع داخل ا ُرح  حىت يقف الدم، كانوا يفعلون ذلك.
إيقااا  الاادم، كااان بعضااهم يعااذ حااىت يطحاان اخلِاارق وغلعلهااا كااادلب وف ُُثم  ذلاام يعااذ  ُااُرق ك ااري  يفوكااان 
ج العااارا: أنم بعضاااهم كاااان يأخااا  نساااا ا وقفاااا، علياااو عناااديف ا ُااارح  فيقاااف الااادم  بااال يعاااذ شلااايُوضاااع 

العنكبوت في!علو مع بعضو، وغلعلو يف ا رح  فيقف الادم، وم ال ىا ه األماور أناا داةًماا كنا، أقاول: أن 
، وأخاا ىم باألسااباا،  هنم مااا يناساابهم، ومااع شااد  يقياانهم باااهلل م يف زمااااهلل ساابحانو وتعاااىل ىيااأ ذلاا

، كياف جارح؟ باء، يعذ يقولون لك: جراثيم ومليون علاةُعرض على األ كانوا ُيشفون وإال اليوم لو ى ا 
أين التعقيم وأين وأين؟ صح؟ لكن يف ذا  الزماان كاان ساب  مان األساباا، وماع شاد  يقيانهم ُيشافون، 

و تساأل أي  بيا ، يقاول: كياف يتنااولون م ال ىا ا األمار؟ ية القدؽلاة اآلن لابحىت بع  العالجات الشا
كاانوا ُيشافون حاىت يعاذ   باألساباا  ولا لك  فه ا على ما كان لديهم مان التعلاق بااهلل واليقا  ماع األخا

يعااذ جااواز التااداوي، وفيااِو أيًضااا مااداوا  ومباشاار  ادلاارأ  بالُعشاا  وبأشااياء يسااري  جااًدا، وىاا ا احلااديُ فيااو 
، وفياااِو أيًضاااا بشااارية األنبيااااء، أن األنبيااااء بشااار، ومااان فا ماااة ماااع النااايب  وعاااالإل زلارمهاااا  كماااا فعلااا،

ء، أن األنبياااااء مقتضااااى البشاااارية أهناااام غلوعااااون ويعطشااااون، وينااااامون، وؽلرضااااون وأيًضااااا فيااااو ابااااتالء األنبيااااا
   ن ادلداوا  ال ينايف التوكل على اهلل.أوفيِو ، ون، حىت يكون ذلك أع م يف أجرىميُبتل
 :  -اهللرمحو –قال اإلمام البخاري ُُثم 
َْ َت   »َل اْبُ  َعب اٍ : َوقَا  بَاُب الوَِّواكِ ) ََ ل َم فَا َْ ِه َو ث َ  ق ال:  «ِبت  ِعَّْ َد الَّ بِ يِّ َل ل ُ اَُ َعَل ََّا َأبُ و َُ د 

َْْاَة  َع  ْ  َأبَِ  ِه  قَ  اَل:  ٍْ  َع  ْ  َأبِ  ي ب ُ     ِْْ ََْمَن بْ  ِ  َج م   اُا بْ  ُ  زَْْ  ٍد  َع  ْ  غَ   َُ ثَ ََّا  َُ  د  َْ  ُت الَّ  ْعَم  اِن  قَ  اَل:  َأ َ 
ََ  ل َم فَ َوَجْد ُ  ُه الَّ بِ  ي  َل  ل ُ اَُ عَ  َْ  ِه َو ََّن   ُه َْْو  َت   ِبِو  َواٍك بََِ  ِدِه َْ ُق  وُل ُأْ  ُأْ   َوالوِّ  »َل َواُك ِف  ي ِفَ  ِه  ََ

 .«َْ تَ َهو  ُ 
ْْ َ،  َ    ق  ال: ََ ُُ ٌْ  َع  ْ  َمَُّْص  وٍ   َع  ْ  َأبِ  ي َوائِ  ٍل  َع  ْ     ِْْ ثَ ََّا َج َُ  د  ََْبَ   قَ  اَل:  ثَ ََّا ُعْثَم  اُن بْ  ُ  َأبِ  ي َش   َُ  د 

اَن الَّ ِبي  لَ  ل َم قَاَل: ََ ََ  .«ِمَ  الل َِْل  َُْشوُص فَاُه بِالوَِّواكِ  ِإَذا قَامَ »ل ُ اَُ َعَلَِْه َو
ومرم معنا األثر   لإلشار  إىل استحباا استخدام السوا ، -اهللرمحو –الباا عقده اإلمام البخاري ى ا 

علمق وى ا احلديُ: )
ُ
َت   »َوقَاَل اْبُ  َعب اٍ : ادل َْ ل َم فَا ََ َُ َعَلَِْه َو   أي: («ِبت  ِعََّْد الَّ ِبيِّ َلل ُ ا

ا  يُطلق على اآللة العود، وعلى الفعل، والسوا  مستحٌ  السوا ، والسو  استا ، استخدم النيب 
و: السوا  عند  وىيف كل وق،، ويتأكد يف بع  األوقات منها ما جاء يف ى ا احلديُ األول وال ا 

بة، وادلالةكة تأخ  من فمو  فراةحة الفم ال بد أن تكون  ي، القيام من الليل  ألن اإلنسان يقرأ القررن
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واةده يف السابق، ومن مقاصد السوا :  هار  الفم، أن ػلصل بو تن يف الفم، وى ا احلديُ ذكرنا ف
  مجلة من الفواةد. ذكرنا ادلبالغة يف السوا ، وذكرنا يف

ٌْ ع  ُعْثَماُن ْبُ  َأِبي َشََْبَ   ) :ال ا  ال ي يرويو عنواحلديُ  ِْْ ثَ ََّا َج د  َعْ    ب  عبد الحمَد َُ
ل َم المعتمْ َمَُّْصو ٍ  ََ َُ َعَلَِْه َو اَن الَّ ِبي  َلل ُ ا ْْ َ،َ   قَاَل: ََ ََ ُُ ِإَذا قَاَم ِمَ  »  َعْ  َأِبي َواِئٍل  َعْ  

 .«الل َِْل  َُْشوُص فَاُه بِالوَِّواكِ 
ستح  فيها السوا   يعذ كما يتأكد السوا  عند الوضوء، أحد ادلواضع الج يُ كما أشرنا إليو، وى ه  

الليل، ى ه من  اةحة الفم، ك لك يتأكد عند قياموعند الصال ، وعند دخول ادلنزل، وعند تغري  ر 
ا   يعذ: السوا  ُمستح  يف كل وق،، لكن يف ى ه األوقات الج ورد مواضع تأك د استخدام السو 

 با الن: يكون ركد. 
ِْ ): -اهللرمحو –قال اإلمام البخاري ُث  َب َْ ُْ ْبُ    بَاُب َاْفِه الوَِّواِك ِإلَُ اأَل ثَ ََّا َلْخ د  َُ َوقَاَل َع، اُن  

َْ َأن  الَّ ِبي   ََِْْ   َعْ  نَاِفٍه  َعْ  اْبِ  ُعَم  :َأ َاِني َأَ َوو ُك ِبِوَواٍك  َفَ اَءِني  َُجَمنِ »قَاَل:  ُجَوْْ
ِْ  فَ ََّاَوْلتُ  ُْ ِمَ  اآلَخ بَ  َْ ُدُهَما َأ َُ ِْ  َأ َب َْ ْْ  َفَدفَ ْعُتُه ِإلَُ اأَل ب ِّ ُهَما  َفِقََل ِلي: ََ َْ ِمَّ ْ الوَِّواَك اأَلْلَغ

ُهَما َْ  «ِمَّ ْ اَمَ   َعْ  نَاِفٍه  َعْ  اْبِ  ُعَم ََ  .قَاَل َأبُو َعْبِد الل ِه: اْخَتَصَُْه نُ َعٌَْم  َعِ  اْبِ  الُمَباَ ِك  َعْ  ُأ
وما ر  إىل أدا من اآلداا ادلتعلِّقة بالسوا ،   لإلشا-اهللرمحو –الباا عقده اإلمام البخاري ى ا 

ْْل أن »: ى إكرام األكابر، قال النيب إكرام األكب، الشريعة ح ، علُيستح  فيِو من  ْني جب أم
َْم»: وقال النيب   «أقدم األَابْ َْ  مه أَاب فه ه الشريعة اعتن، بالكبري، وىل ادلقصود ىنا  «الب

: حديُ عبد الرمحن بن سهل يف الكبري يف العلم؟ أم الكبري يف السن؟ ادلقصود: الكبري يف الِسن  بدليل
َبِّْ  »: نُو  فقال النيب ن ىو أكب مقصة القسامة، دلا دخل وتكلم وكان صاح  علم، ويف القوم م

ما إال   أي: اجعل األكب سًنا ىو ال ي يتكلمم، فالشريعة كرص على تقدم األكب، وى ا ُمطلق «َبِّْ
 جاء ُمست نًيا يف الن:. 

يف الدخول، يُقدمُو يف ادلناولة، كل صور ادلناولة، يعذ إذا أتي، تريد أن نسان يقدم الكبري اإل يعذ:
الكبري، السوا  تقدم الكبري، كل صور م تعط  ادلاء يف اجمللس تقدم الكبري، إذا جئ، تقدم البخور تقد

 : خاص ى ا ُيست ىن، وإال األصل:التقدم لإلنسان يقدم الكبري، ما ورد فيو الن: يعذ ورد فيو ن
تقدم الكبري، يعذ يف ىياأ  ا الس، إذا أراد أن يعط  الشخ:، يعذ أنا جالس، وأعطا  أحدعلا 

، إما أن ؽلر بو الرجل عليهم، وإما أن يُعطى لواحد ُُث تتحول إىل وادلِبخر  الناس ذلم  ريقت ادلبخر ، 
 من جبانبو. 
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صغري السن، ولديو ادلبخر ، اآلن ادلبخر  الزم تنتقل، ىل  سن، وعن ؽليذاللو أن عن يساري كبري ى  
أعطيو للصغري ال ي عن ؽليذ؟ ما ؟ أم «َبِّْ»قال:  أُعطيو للكبري ال ي عن يساري  ألن النيب 

يامن ى ا أصل، والتكبري ى ا أصل، ماذا؟ اآلن عندنا شيئ  يف التقدم: الت رأيكم؟ اليم  وال الكبري؟
دلا كان بيدِه اإلناء، وكان عن ؽلينو ابن  اليم ، نقدم اليم ، دلاذا؟ لورود الن:، وبدليل أن النيب 

 عباس. 
دلا كان بيدِه إناء، وكان عن  ووقفنا عند النيب  -ذكرناكما –اليم   ما ورد فيو الن: يُقدمم فيوإًذا 

ساره أبو بكر الصديق، فاستأذن من ابن عباس، أن يُعط  ألب بكر الصديق، ؽلينو ابن عباس، وعن ي
ىو عن يساره أكب سًنا  ألن األصل يف ى ه احلالة تقدم اليم ، وك لك م اًل يف اإلمامة، ورد فيِو و 

ْأَم لكتاب اَ  ثم أعلمكم بالُوَّ    ثُم  أق»ن: خاص:  َْم دمكم ْؤمكم أق ْة  ثُم  أَب ه 
 .يو الن:، ما ورد فيو الن: ُيست ىنف  فه ا ما ورد «ًََّا
َِْْ َ ع  ابن مسلم، ) (َع، انُ شيخو )وى ا احلديُ ال ي أورده عن   ُْ ْبُ  ُجَوْْ َعْ  التميم ، ) (َلْخ

 َْ ُدُهَما »يعذ رؤي يف ادلنام،  ؛«َأ َاِني»قَاَل: نَاِفٍه  َعْ  اْبِ  ُعَم َُ َأَ َوو ُك ِبِوَواٍك  َفَ اَءِني  َُجَمِن  َأ
هُ  ِْ ِمَّ ْ َب َْ ْْ  َفَدفَ ْعُتُه ِإلَُ اأَل ب ِّ ُهَما  َفِقََل ِلي: ََ َْ ِمَّ ْ ِْ  فَ ََّاَوْلُت الوَِّواَك اأَلْلَغ ُْ ِمَ  اآلَخ بَ  َْ ؛ «َماَأ

أو . ا ذكرنا: ادلاء، أو البخور، أو القلم، أو عطر.وى ا يف اإلعطاء، صور  من صور اإلعطاء م ل م
  فاألصل البدء بالتكبري إال اإلنسان يقدم الكبري، ُث عن ؽلينو، عن ؽل  ى ا الكبري يبدأ ويُكمل للباق 

  ما جاء يف نصوص خاصة.
 (بَاُب َفْضِل َمْ  بَاَت َعَلُ الُوُضوءِ )قال: ُُث 

َْنَ  قال: َْنَا َعْب ُد الل  ِه  قَ اَل: َأْخبَ  ثَ ََّا ُمَحم ُد ْبُ  ُمَقاِ ٍل  قَاَل: َأْخبَ  د  ََ ْعِد َُ َُ ْ،ََاُن  َع ْ  َمَُّْص وٍ   َع ْ   ا 
َْاِء بْ  ِ  َع  اِزٍب  قَ  اَل: قَ  اَل الَّ بِ  ي   َْ  َدَة  َع  ِ  البَ    َْ  َت َمْض  َ َعَك  فَ تَ َوض   َّْ ُوُض  وَءَك »: بْ  ِ  ُعبَ  ِإَذا َأ َ 

َْْم  ِ   ثُ  م   َِْ  لِلص   َمِة  ثُ  م  اْض  َئِ ْه َعلَ  ُ ِش  قَِّك اأَل َْ  َك  َوفَ و ْض  ُت َأْم   َْ  َلْمُت َوْجِه  ي ِإَل قُ  ْل: الل ُه  م  َأ
َْ  َك  الل   َْ  َك  َّلَ َمْلَ   ََّ َوَّلَ َمََّْ   ا ِمَّْ  َك ِإَّل  ِإَل َْ  َك  َ ْغبَ  ً  َوَ ْهبَ  ً  ِإَل َِْ ِإَل َْ  َك  َوَأْلَ   َُّْت َرْه   ُه  م  َْمَّْ  ُت ِإَل

ََِ َأنْ َزْلَت  َوبََِِّبِّ َك ال   َلتِ َك  فََّنْ َت َعلَ ُ ِبِكَتاِبَك ال  ََ ْلَت  فَ ِإْن ُم ت  ِم ْ  لََ ْ َِْة  َواْجَعْلُه    ََِ َأْ  الِ،ئْ 
َْ َم   ا  َ    َتَكل ُم بِ   هِ  َْا ْا ُ َه   ا َعلَ   ُ الَّ بِ   يِّ «ِْخ    ََِ. قَ   اَل: فَ     فَ َلم    ا بَ َلغْ   ُت: الل ُه   م  َْمَّْ   ُت ِبِكَتابِ   َك ال    

َُوِلَك  قَاَل:  ََْلتَ »َأنْ َزْلَت  قُ ْلُت: َوَ  ََِ َأْ   .  («ََّل  َونَِبَِّك ال 
وىا ه الفضايلة كماا لإلشار  إىل فضيلة النوم علاى  هاار ،   -اهللرمحو –الباا عقده اإلمام الُبخاري ى ا 

 ترجع إىل عد  أشياء:  ذكر العلماء
 األول: أن الطهار   عل اإلنسان أبعد عن الشيطان، ى ا السب  األول. الش ء 
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ينااام علااى  هااار   فإنااُو ال ااا : أن الطهااار  أنشاا  لإلنسااان، أنشاا   سااد اإلنسااان، يعااذ الاا ي السااب  
 غلد يف جسده ِخفة ونشاط. 

رص علاى الطهاار   ألن اإلنساان قاد ؽلاوت، فيماوت علاى ُحسان خا اة، وىا ا ذكر العلمااء: أنم احلاأيًضا 
 .فيو احلرص على اخلواتيم احلسنة

ثَ ََّا ُمَحم ُد ْبُ  ُمَقاِ لٍ )ىنا قاال:   د  ( َُ ْ،ََانُ  ع  ابان ادلباار ، ) (َعْب ُد الل  هِ ع   ادلاروزي، ) وىاو (َُ  الث وَ 
  .ن ال وري أضب  يف منصوا بن ادلعتمر من سفيان بن عيينة بًعا ُسفيا

َْ  َت َمْض  َ َعكَ » قااال: ادلضاا!ع: مكااان الضاا!ع: النااوم، ويااأ  بفااتح ا اايم وبكساار ا اايم، قااال:  «ِإَذا َأ َ 
ثُ م  اْض َئِ ْه » أ قبال الناوم، أن ينام على  هار ، يتوضاوى ا وجو الشاىد،  «فَ تَ َوض َّْ ُوُضوَءَك لِلص َمةِ »

َْْم ِ  أن ينام اإلنسان على الِشق األؽلن، وذكار العلمااء ِحكام ك اري  منهاا: أن  ةوى ه ُسنم  «َعَلُ ِشقَِّك اأَل
قلا  اإلنسااان يف ا هاة الُيسارى، فااإذا اإلنساان يكاون أنشا  إذا نااام علاى شاقو األؽلاان، قاالوا: والعلاة: أن 

   ثِقاًل، وأما إذا نام على الشق األؽلن وجد اإلنسان خفًة ونشا ًا من نفسو.نام على ا هة الُيسرى وجد ِ 
َْ َلْمُت َوْجِه ي ِإَلَْ كَ  ثُم  » ، وىا ا فياو تفاوي  راد باو:  اام االستساالم هلل وأسالم، ادلا «ُقْل: الل ُهم  َأ

   .األمر إىل اهلل 
َْ   كَ »  قاااال: َِْ ِإَل يًضاااا فياااِو يعاااذ جعااال احلاااول والقاااو  كلهاااا هلل سااابحانو وتعااااىل، وىااا ا أ «َوفَ و ْض   ُت َأْم   
َْ  َك  َّلَ َمْلَ   ََّ َوَّلَ َمََّْ   ا» َْ  َك  َ ْغبَ  ً  َوَ ْهبَ  ً  ِإَل َِْ ِإَل !ااأ ال ملدوهنا،   يعااذ تُقاارأ باااذلمز وباا«َوَأْلَ   َُّْت َرْه  

   وال مل!ا روايتان يف ى ه الكلمة.
ََِ َأنْ َزلْ  تَ  الل ُه  م  َْمَّْ  ُت ِبِكَتابِ  كَ » أي: القااررن،  بًعااا ىنااا قولااو:  «الل ُه  م  َْمَّْ  ُت ِبِكَتابِ  كَ » قااال:  «ال   
    ألن فيِو اإلنزال.أحد الفروع الج يستدل با علماء العقيد  على إثبات العلو هلل ى ه 
َلتِ  َك  فََّنْ  َت َعلَ  ُ َوبََِِّبِّ  َك ال   » قااال: ََ  ْلَت  فَ  ِإْن ُم  ت  ِم  ْ  لََ ْ َْةِ ََِ َأْ  ى الُساانمة الفطاار  ُتطلااق علاا «الِ،ئْ  

   اإلسالم. وُتطلق على
َْ َما  َ َتَكل ُم بِهِ » :قال اإلنساان غلعال رخار أماره األذكاار، وى ا يادل علاى اساتحباا أن  ؛«َواْجَعْلُه   ِْخ

 ىااا ه األذكاااار، يعاااذ: لاااو إنساااان قاااال األذكاااار وىاااو علاااى الفاااراش، ُُثم  اااال الفصااال وانشاااغل باالتصاااال،
ساااعة وىااو مشااغول باا ه األمااور، ماااذا يفعاال؟ يُعيااد األذكااار حااىت وبااالواتس را وغااريه، وضاايمع نصااف 

مااان مااانهج اإلماااام  بق:تكاااون رخااار عهاااده بااا ه األذكاااار، وىناااا فاةاااد  مهماااة جاااًدا أشااارنا إليهاااا يف الساااا
 كلماااة أو ىل اآلخرياااة، يعاااذ يفناااو يف كااال رخااار حاااديُ ياااورده يف ختاااام الكتااااا: فياااو إشاااارٌ  إالبخااااري: أ

َْ َما  َ َتَكل ُم بِ هِ » لف ة تدل على أن ى ا رخر ش ء، فهنا: لفا  اآلخارين  ولا لك ففياو ؛ «َواْجَعْلُه   ِْخ
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بااا ه ماااام البخااااري ىااا ا احلاااديُ رخااار حاااديُ يف الكتااااا، وىااا ا يف أغلااا  كتااا  الصاااحيح جعااال اإل
   طريقة، يف كلمة تدل على اآلخرية.ال
َْا ْا ُ َه  ا َعلَ  ُ الَّ بِ  يِّ ) قاذلااا مباشاار   وىاا ا  بًعااا يف احلفاا ، يعااذ دلااا الناايب  (  فَ َلم   ا بَ َلغْ  تُ قَ  اَل: فَ 

ََِ»حفااا ، قاااال:  َُ   وِلَك  قَ   اَل:  الل ُه   م  َْمَّْ   ُت ِبِكَتابِ   َك ال     ََِ »َأنْ َزلْ   َت  قُ ْل   ُت: َوَ  ََّل  َونَِبِّ   َك ال    
ََ  ْلتَ  قااال: وبنبيااك  فهااو اسااتخدم باادل الناايب الرسااول، والرسااول أعاام  ألنااو يشاامل    ألن الناايب («َأْ 

ََ  ْلتَ »والرسااول ادللكاا ، فقااال لااُو: الرسااول البشااري  ََِ َأْ  خصصااو بااالنيب، واسااتدل بااِو ؛ «ََّل  َونَِبِّ  َك ال   
 بع  العلماء على أن األذكار توقيفية، يعذ: ال غلوز لإلنسان أن يغري من ألفاظ األذكار. 

أنكاار  يعااذ قااالوا: أن ال غلااوز روايااة احلااديُ بااادلعىن  ألن الناايب الناااس، يعااذ ىاا ا دلياال لاابع  وأيًضااا 
علااى الصاااحاب وصاااحمح لاااو، ولكاان ىااا ا غاااري صاااحيح  ألن ىاا ا خااااص  ساااألة أن األذكاااار توقيفياااة وأن 

يعاذ ، ال تصاح دالالتومل يُعار  باا الا ن الرواية بادلعىن إذا مل يُؤدِ ادلعىن ىنا يتغري، وكل العلماء متفقون أ
 .  العلم بالدالالترواية بادلعىن: ال ال بُدم قالوا: ُيش ط يف

ع القادم كتاا الُغسال باإذن اهلل تعااىل، ونبدأ إن شاء اهلل يف األسبو ىنا نأ  إىل هناية كتاا الوضوء، إىل 
 ينا زلمد، وجزاكم اهلل خريًا. وصلى اهلل وسلم على نب

 


