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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

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

 شريك لو، وأشهد أن زلمداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

ر األمور زلدثاهتا، وكل زلدثٍة ، وشفإن خَت الكالم كالم ا، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 

بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، نستأنف التعليق على صحيح اإلمام 

 يف أبواب كتاب الوضوء، قال:  –رمحو ا  –البخاري 

 "باب: ما يقول عند الخالء".

ثَ َنا ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد الَعزِيِز ْبِن صُ  ثَ َنا آَدُم، قَاَل: َحدَّ َهْيٍب، قَاَل: َسِمْعُت أََنًسا، يَ ُقوُل:  َحدَّ

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن »َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل الَخاَلَء قَاَل: 

ِإَذا أََتى »ْعَبَة ، قال تَابَ َعُو اْبُن َعْرَعَرَة، َعْن ُشْعَبَة، َوقَاَل ُغْنَدٌر، َعْن شُ «الُخُبِث َوالَخَباِئثِ 

اٍد « الَخاَلءَ  ثَ َنا َعْبُد الَعزِيِز « ِإَذا َدَخلَ »َوقَاَل ُموَسى َعْن َحمَّ ِإَذا »َوقَاَل َسِعيُد ْبُن زَْيٍد َحدَّ

 «.َأرَاَد َأْن َيْدُخلَ 
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لبيان الذكر الذي يكون عند قضاء احلاجة،  –رمحو ا  –ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 

ما يقول عند اخلالء"، واخلالء: ىو ادلكان اخلايل الفسيح، وقد جرت عادة  فقال: "باب:

العرب يف البدايات أن يكون قضاؤىم حلوائجهم يف اخللوات، واألماكن البعيدة عن البيوت، 

وىذا قبل اختاذ الُكُنف، والكنف: ىي احلمامات، فكانوا خيرجون لقضاء حوائجهم يف 

أماكن سلصصة للنساء،  –كما سوف يأيت معنا   –نت ىناك اخللوات واألماكن البعيدة، وكا

 وأماكن سلصصة للرجال.

وجند مثل ىذا التبويب "ما يقول عند اخلالء"، يقصدون قضاء احلاجة يف اخلالء، وىذا عند 

احلال، يعٍت ال ىو الصحراء، ادلكان الفاضي، علماء البالغة ُيسمى إطالق ال وإرادة 

 واحلال: ىو الفعل الذي يقوم بو اإلنسان من قضاء احلاجة، وىذا كثَت يف لغة العرب.

ىنا مضى معنا ىذا اإلسناد، رجال السند، وىو من رباعيات اإلمام البخاري، يعٍت من 

 س.أربعة أنف األسانيد العالية اليت بُت البخاري وبُت النيب 

؛ ولذلك نقل كان قريبًا من النيب   وال شك أن أنس  "قَاَل: َسِمْعُت أََنًسا، يَ ُقوُل:":

عشرة سنوات؛ ولذلك دعا لو  ، ونقل كثَتًا من أحوالو دلا خدم النيب صفات النيب 

ر، جتاوز ادلئة، وكثر أبناؤه وأحفاده جتاو  النيب  زوا بالربكة يف مالو ويف عيالو ويف عمره، فُعمِّ

ادلئة، وبارك ا لو يف مالو، فكان لو من النخل ما يُثمر يف العام مرتُت على خالف عادة 

 بقية النخل ادلوجود، فكان مباركاً يف ىذا األمر.
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على ": يدل ىذه الصيغة "كان النيب  : "َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم":يقول 

يدل على ادلالزمة  ادلداومة )يدل على ادلداومة(، يعٍت رليء ىذه الصيغة "كان النيب 

وادلداومة؛ ولكن ليس يف على الدوام مثل ىذا األمر، يعٍت بعض الصور قد تستثٌت، يعٍت 

 على الفعل. الغالب يف استخدام كان أنو للمداومة، مداومة النيب 

ىذا االستخدام "إذا دخل  اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل الَخاَلَء":قال: "َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى 

اخلالء" يتكرر معنا يف النصوص الشرعية، يعٍت يف القرآن ويف السنة، إذا دخل اخلالء، إذا 

أراد اآلذان، إذا قرأ القرآن، يف كثَت من النصوص، وىذه الصيغة عند العلماء حتتمل ثالثة 

 اءت ىنا إذا )إذا فعل كذا(، فإنو حيتمل ثالثة صور:صور، يعٍت إذا ج

﴿فَِإَذا قَ رَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ أن يكون قبل الفعل،  الصورة األولى: -

[، فهذا يكون ماذا؟ قبل الفعل، مثاًل إذا قمتم إىل الصالة، اآلية 89]النحل:بِاللَِّو﴾

اإلنسان يتوضأ مث يقوم اليت ذكرناىا يف آيات الوضوء، ىذا يكون قبل الصالة، 

 للصالة.

يعٍت يُطلق أثناء الفعل، يعٍت لو قال شخص  ويأتي الصورة الثانية أثناء الفعل: -

 آلخر: "إذا قرأت القرآن فرتل"، مىت يكون الًتتيل؟ أثناء التالوة )أثناء التالوة(.
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وىو ما يكون بعد الفعل )ما يكون بعد  وأيضًا يأتي بمعنى "الصورة الثالثة": -

فعل(، فهي زلتملة ذلذه ادلعاين، ويف كل نص من النصوص يُنظر إىل القرينة اليت ال

 تدل أين تكون ىذه الصورة، ىل قبل الفعل، أو أثناء الفعل.

ىنا ال شك ىذه الصورة، "َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َدَخَل اخَلاَلَء"، أنو ماذا؟ قبل 

ء(؛ ولذلك الروايات اليت ذكرىا اإلمام البخاري، واآلثار ىي تفسَتية، يعٍت اخلالء )قبل اخلال

عن شعبة إذا أتى اخلالء، وعن محاد إذا دخل، وعن عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، ىنا حنن 

 عندنا صورتان:

إذا كان ىناك كنيف، كنيف ىو احلمام، يعٍت ادلكان ادلعد اخلاص  الصورة األولى: -

ففي ىذه الصورة مجهور العلماء على أن الذكر ىذا يكون قبل  لقضاء احلاجة،

الدخول، قبل أن يدخل اإلنسان إىل الكنيف، أو مكان قضاء احلاجة فإنو يقول 

 ىذا الذكر.

إذا كان اإلنسان يف الفضاء، يعٍت يف اخلالء، يف  أما الصورة الثانية في الفضاء: -

 كر العلماء قوالن:مكان ليس فيو محامات وغَته، ففي ىذه احلالة ذ 

أنو إذا وقف يف موضع قضاء احلاجة، فإنو يقول ىذا الذكر، مبجرد الوقوف  القول األول:

 يقول ىذا الذكر.

 أنو عند اجللوس، إذا جلس اإلنسان يف ىذا ادلوضع، فإنو يقول ىذا الذكر. والقول الثاني:
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 التخلي. أن ىذا الذكر إمنا يكون قبل دخول اخلالء، أو قبل ووجو الشاىد:

اللهم: كلمة معروفة عند العرب سلففة، يعٍت أصل اللهم )يا  "قَاَل: اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك":

ا(، فرأوا أن يا ا ثقيلة على اللسان، فُحذفت الياء وأُبدلت بادليم، ُحِذفت الياء يف 

ن أنو يُدخل الياء، يقول: البداية يا ا، وأُبدلت بادليم، فصارت اللهم )اللهم(، وىل لإلنسا

 "يا اللهم"؟ ىذه ما تستخدم عند العرب إال يف ضرورة الشعر.

والعياذ ىو االلتجاء إىل ا من الشرور )االلتجاء إىل ا من  قال: "ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك":

إىل الشرور(، ومها كلمتان متضادتان )العياذ واللياذ(، العياذ واللياذ، اللياذ: يكون االلتجاء 

 من الشرور. ا يف اخلَت، والعياذ: االلتجاء إىل ا 

طبعًا احلديث اخلَُبث واخلبائث، أو  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الُخُبِث َوالَخَباِئِث": قال: "

اخلبث واخلبائث، كال الضبطُت صحيحان، وضبط التسكُت ىو األكثر، اخلْبث واخلبائث، 

كون ىناك فرق؟ نعم، ىناك فرق، هبذا الضبط الذي لدينا، اخلَُبث وُيضبط بالضم، ىل ي

 واخلبائث يكون مبعٌت ذكور الشياطُت، وإناثهم.

يعٍت اخلَُبث يكون مجع خبيث، واخلبائث مجع خبيثة، وىم: ذكور الشياطُت واجلن وإناثهم، 

التسكُت  أما على رواية التسكُت "اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث": ففي رواية

اخلُْبث يكون مبعٌت الشر )مبعٌت الشر(، واخلبائث تكون مبعٌت الشياطُت )تكون مبعٌت 
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نا؛ لكن ادلعٌت خيتلف وال  الشياطُت(، وكال ادلعنيُت وارد يعٍت سواء حركنا بالضم، أو سكَّ

 مانع من األخذ بادلعنيُت يف ىذه الصورة.

الدعاء؟ ال، ورد التسمية "باسم ا"، وىذا الدعاء طبعًا ىل األصل االقتصار على ىذا 

وذلذا الدعاء حكمة يعٍت ما جاء يف الروايات سًت ما بُت بٍت آدم وأعُت اجلن، ذكر ا 

 ومثل ىذه ادلواطن احلشوش والكنف واألماكن الفاضية، كما قال العلماء زلتضرة، أي ،

لعلماء يف باب العقيدة ذكروا مظنة وجود الشياطُت فيها )مظنة وجود الشياطُت فيها(، دلاذا ا

أن الشياطُت حتب الروائح اخلبيثة، وادلالئكة حتب الروائح الطيبة، فمثل ىذه ادلواطن، 

احلمامات والكنف، وأماكن قضاء احلاجة، أماكن وجود الشياطُت )أماكن وجود 

الشياطُت(، وأماكن وجود اجلن، ولذلك حىت السحرة اللذين يستعينون باجلن جتدىم 

ون إىل أماكن القذارات، أو يصبون على أنفسهم القذر؛ ألن اجلن والشياطُت حُيبون يذىب

مثل ىذه األمور، فمثل ىذا الذكر فيو حفظ لإلنسان )فيو حفظ لإلنسان( من أنواع 

الشياطُت؛ ألن انكشاف العورات ىي مظنة اإلعجاب )مظنة اإلعجاب(، فقد حيصل 

 من االبتالء الذي نسمعو اليوم.إعجاب من اجلن بالشخص، وحيصل ما حيصل 

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 "باب: وضع الماء عند الخالء".
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ثَ َنا َوْرقَاُء، َعْن  ثَ َنا َىاِشُم ْبُن الَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ ٍد قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن ُمَحمَّ قال َحدَّ

اللَِّو ْبِن أَِبي َيزِيَد، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َدَخَل الَخاَلَء، ُعبَ ْيِد 

ينِ »فَ َوَضْعُت َلُو َوُضوًءا قَاَل:   «.َمْن َوَضَع َىَذا فَُأْخِبَر فَ َقاَل اللَُّهمَّ فَ قِّْهُو ِفي الدِّ

وىو حافٌظ ثقة، الَقاِسِم أبو النضر الليثي الكناني": ىذا الحديث في إسناده "َىاِشُم ْبُن 

 من حفاظ بغداد، وكان أىل بغداد يفتخرون بو، ويضربون بو ادلثل.

وكان أيضًا من احلفاظ؛  وأيضًا في السند: "َوْرقَاُء بن عمر اليشكري الكوفي أبو بشر":

ن عينك مل تر مثلو" )فإن ولذلك ُشعبة دلا لقي أبا داوود الطيالسي قال لو: "عليك بورقاء فإ

عينك مل تر مثلو(، وىذه العبارة كان ادثون يستخدموىا يف الكناية عن قوة احلفظ، وعلو 

 الرتبة يف احلديث.

ثقة وىو كثَت احلديث عن ابن عباس عن  وأيضاً " ُعَبِد اللَِّو ْبِن أَِبي َيزِيَد المكي القارض":

 .النيب 

وىنا ذكر اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َدَخَل الَخاَلَء، فَ َوَضع لو الوضوء 

يِن": الماء، فقال النبي  يعٍت ابن : "َمْن َوَضَع َىَذا فَُأْخِبَر فَ َقاَل اللَُّهمَّ فَ قِّْهُو ِفي الدِّ

إىل ادلاء بعد خروجو من اخلالء، فلما  عباس كان يف سٍن صغَتة، وتفطن حلاجة النيب 

 ىذا الصنيع، دعا لو هبذا الدعاء "اللهم فقو يف الدين"، ودعاء النيب  رأى منو النيب 
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فكان من علماء  من الدعوات ادلستجابة؛ ولذلك ظهر أثر ذلك على عبد ا بن عباس 

 وفقهاء الصحابة.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال المصنف 

 بل القبلة بغائٍط أو بوٍل إال عند البناء جداٍر أو نحوه"."باٌب: ال ُتستق

، َعْن َعطَاِء ْبِن َيزِيَد  ثَ َنا الزُّْىِريُّ ثَ َنا اْبُن أَِبي ِذْئٍب، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا آَدُم، قَاَل: َحدَّ قال َحدَّ

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّ  ، َعْن أَِبي أَيُّوَب األَْنَصاِريِّ ِإَذا أََتى »ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم اللَّْيِثيِّ

َلَة َوالَ يُ َولَِّها َظْهَرُه، َشرُِّقوا َأْو َغرِّبُوا  «.َأَحدُُكُم الَغاِئَط، َفالَ َيْستَ ْقِبِل الِقب ْ

إشارة إىل ادلسألة اخلالفية ادلعروفة وىي:  –رمحو ا  –ىذا التبويب من اإلمام البخاري 

ببوٍل أو غائط، وال شك أن ىنا استدالل اإلمام البخاري ال يتوافق  استقبال واستدبار القبلة

مع ىذا احلديث فقط؛ ألن ىذا احلديث ليس فيو التخصيص )ليس فيو التخصيص(، يعٍت 

ىذا احلديث فيو هني عن االستقبال واالستدبار للقبلة يف الغائط؛ لكن البخاري زاد، قال: 

 عند البناء جداٍر أو حنوه"، وليس يف ىذا احلديث "ال ُتستقبل القبلة بغائٍط أو بوٍل إال

االستثناء، وإمنا االستثناء ما بعده من األحاديث )ما بعده من األحاديث(؛ ولكن طريقة 

أنو ُيشَت إىل فقهو )ُيشَت إىل فقهو(، سواء كان يف نفس  –رمحو ا  –اإلمام البخاري 
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األحاديث األخرى تشَت إىل ىذه احلديث، أو يف احلديث وما وااله من األحاديث، ف

 ادلسألة.

 وىذه المسألة وىي استقبال القبلة بغائٍط أو بول فيو أقوال معروفة مشهورة، أشهرىا:

حترمي استقبال واستدبار القبلة بغائٍط أو بول مطلقًا يف البنيان ويف  القول األول: -

 لقول األول.غَت البنيان، يعٍت داخل احلمامات أو يف الرب، يف اخلالء، ىذا ا

عكسو دتاماً، وىو جواز استقبال القبلة بغائٍط أو بول، سواء يف  القول الثاني: -

 البنيان أو يف الفضاء، يعٍت جواز األمرين.

ىو التفريق، وىو جواز استقبال القبلة بغائٍط أو بوٍل يف البنيان  والقول الثالث: -

إلمام البخاري )أشار إليو دون الفضاء )دون اخلالء(، وىذا القول الذي أشار إليو ا

 اإلمام البخاري(.

ىو ادلغايرة بُت االستقبال وبُت االستدبار، قالوا: "جيوز االستدبار  والقول الرابع: -

 وال جيوز االستقبال"، جيوز االستدبار وال جيوز االستقبال يف الغائط أو البول.

اإلمام البخاري ىذا ىو قول وىذه األقوال ىي األشهر عند الفقهاء والقول الذي ذكره 

اجلمهور )ىذا ىو قول اجلمهور(، بو قالت احلنابلة والشافعية وادلالكية، والقول بادلنع ادلطلق 

 وىي من األقوال القوية أيضاً، وىو قول أبو حنيفة وانتصر لو شيخ اإلسالم ابن تيمية.
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جيوز استقبال القبلة  أن تبويب البخاري ىنا إشارة إىل قول اجلمهور أنو ال وجو الشاىد:

 بغائٍط أو بوٍل يف الفضاء، وجيوز يف حال وجود البنيان يف الُكُنف ويف احلمامات.

اْبُن  آدم، و " ىنا في اإلسناد الذي أورده اإلمام البخاري مضى معنا رجال ىذا السند:

 وىو زلمد بن شهاب. أَِبي ِذْئٍب":

 ابعي.عطاء بن يزيد ادلدين الت "أبو يَزِيَد": وىنا:

معروف الصحايب األَْنَصارِيِّ خالد بن زيد، شهد بدرًا والعقبة، وىو  و "أبو أَيُّوَب":

عنده،  دلا قدم ادلدينة، دلا قدم ادلدينة نزل النيب  الصحايب الذي نزل عنده النيب 

 واإلسناد كلو مدين عدا آدم، وفيو أيضاً رواية التابعي عن التابعي.

يعٍت لقضاء حاجتو، والغائط ىو ادلكان ادلنخفض )ىو  َحدُُكُم الَغاِئَط":"قَاَل: ِإَذا أََتى أَ 

ادلكان ادلنخفض(، وكانت العادة أهنم يقضون حاجتهم يف ادلكان ادلنخفض، فجرى على 

وجو التكنية )جرى على وجو التكنية(، يعٍت إذا جاء الغائط وىو ادلكان ادلنخفض الذي  

 كان يُقضى فيو احلاجة.

َلَة َواَل يُ َولَِّها َظْهَرهُ "قَاَل: إِ  ": وىذا ىو وجو َذا أََتى َأَحدُُكُم الَغاِئَط، َفاَل َيْستَ ْقِبِل الِقب ْ

 يف الشطر األول من ىذه الًتمجة. –رمحو ا  –استدالل اإلمام البخاري 
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دينة، يعٍت شرقوا أو غربوا، ىذا باعتبار ماذا؟ ادلدينة، باعتبار ادل قال: "َشرُِّقوا َأْو َغرِّبُوا":

ختتلف ادلناطق ىناك يف ادلدينة قال: "شرقوا أو غربوا"، حبيث أن الشرق والغرب يف ادلدينة 

 ليس فيها جهة القبلة أو عكسها، وختتلف ادلناطق.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 "باب: من تبرز على لبنتين".

ثَ َنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف، قَالَ  ِد قال َحدَّ : َأْخبَ َرنَا َماِلٌك، َعْن َيْحَيى ْبِن َسِعيٍد، َعْن ُمَحمَّ

ِو، َواِسِع ْبِن َحبَّاَن، َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر، أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل:  ْبِن َيْحَيى ْبِن َحبَّاَن، َعْن َعمِّ

َلَة َواَل بَ ْيَت الَمْقِدِس، فَ َقاَل ِإنَّ نَاًسا يَ ُقوُلوَن ِإَذا قَ َعْدَت َعَلى َحاَجِتَك َفاَل َتْستَ ْقبِ  ِل الِقب ْ

َعْبُد اللَِّو ْبُن ُعَمَر: َلَقْد اْرتَ َقْيُت يَ ْوًما َعَلى َظْهِر بَ ْيٍت لََنا، فَ َرأَْيُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهللُ 

َوقَاَل: َلَعلََّك ِمَن الَِّذيَن «. َعَلى لَِبَنتَ ْيِن، ُمْستَ ْقِباًل بَ ْيَت الَمْقِدِس ِلَحاَجِتوِ »َعَلْيِو َوَسلََّم 

ُيَصلُّوَن َعَلى َأْورَاِكِهْم؟ فَ ُقْلُت: اَل َأْدِري َواللَِّو. قَاَل َماِلٌك: يَ ْعِني الَِّذي ُيَصلِّي َواَل يَ ْرَتِفُع 

 َعِن اأَلْرِض، َيْسُجُد َوُىَو اَلِصٌق بِاأَلْرِض.

السابقة؛ ألن ىذا احلديث وىو  ىذا التبويب من اإلمام البخاري ىو عطٌف على ادلسألة

حديث ابن عمر من األحاديث ادلخصصة حلديث أيب أيوب األنصاري، حديث أيب أيوب 

 ينقل لنا ما فعلو النيب  األنصاري فيو هنٌي عن استدبار القبلة، وىذا احلديث ابن عمر 
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يث سلصٌص ( من استقبال بيت ادلقدس حلاجتو، فقال العلماء: "ىذا احلد)ما فعلو النيب 

 للحديث السابق"، ومثلو حديث جابر عند أيب داوود، يعٍت الذي جاء فيو "هنى النيب 

عن استقبال القبلة"، قال: "فرأيتو قبل أن ديوت بعام يستقبلها"، وحديث جابر قوي يف 

 التخصيص ألنو قبل وفاتو بعام.

 وطبعاً ىنا جمهور العلماء لماذا ذىبوا إلى ىذا األمر؟

قالوا أن حديث أبو أيوب عام، وىذه سلصصة ألن محل العام على ادلخصص من طرق 

اجلمع )من طرق اجلمع(، والعلماء لديهم قاعدة: "أنو ال ُيصار إىل الًتجيح مع إمكانية 

اجلمع"، ال ُيصار إىل الًتجيح مع إمكانية اجلمع، دلاذا؟ ألن يف حال اجلمع نُعمل كل 

ديث(، ويف حال الًتجيح هنمل بعض األحاديث، واألوىل ىو األحاديث )نُعمل كل األحا

اإلعمال )ىو اإلعمال(؛ ولذلك يقول العلماء: "إذا دار الكالم بُت اإلعمال واإلمهال 

 فاألوىل اإلعمال".

 لماذا أقول ىذا الكالم؟

(، وحديث ابن )قولألن من جنح إىل القول بالتحرمي مطلقاً، قالوا: "أن حديث أبو أيوب 

م على الفعل، نقول ذلم: )فعل(عمر  م على الفعل"، القول مقدَّ "، فيقولون: "القول مقدَّ

م على الفعل، ىذه من قواعد الًتجيح )من قواعد  "ال"، استخدام ىذه القاعدة: القول مقدَّ
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الًتجيح(، وال ُيصار إىل الًتجيح مع إمكانية اجلمع، وحنن ىنا نستطيع أن جنمع بُت 

ام على اخلاص يف ىذه األحاديث، حديث جابر، وحديث ابن األحاديث، فنحمل الع

 عمر، وحديث أبو أيوب األنصاري.

التربز ىو قضاء احلاجة )ىو قضاء احلاجة(، إذًا ىنا  قال: "باب: من تبرَّز على لبنتين":

"باب: من تربَّز على لبنتُت"، واللبنات: ىي الطوب،  -رمحو ا  –بوَّب اإلمام البخاري 

 ذي تُبٌت فيو اجلدران.الطوب ال

ِد ْبِن َيْحَيى": ىو زلمد بن حيي ْبِن َحبَّاَن األنصاري  ورجال السند قد مروا معنا إال "ُمَحمَّ

 النجاري ادلازين، ثقٌة، كثَت احلديث.

ِو":  عمو ىو واسع بن حبان األنصاري النجاري. "َعْن َعمِّ

 نيسي من مصر، من تنيس مصر.ورجال السند كلهم مدنيون عدا عبد ا بن يوسف فإنو ت

قال: "َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعَمَر، أَنَُّو َكاَن يَ ُقوُل: ِإنَّ نَاًسا يَ ُقوُلوَن ِإَذا قَ َعْدَت َعَلى َحاَجِتَك 

َلَة َواَل بَ ْيَت الَمْقِدِس": ِإنَّ نَاًسا"، طبعاً ىم ابن عمر يتكلم على  قولو: " َفاَل َتْستَ ْقِبِل الِقب ْ

والناس ىم من؟ الصحابة، فبعض الصحابة كانوا يقولون، وىم أبو ىريرة وأبو أيوب زمانو، 

 األنصاري، ومعقل األسدي، كانوا يرون عدم االستقبال واالستدبار عموماً.
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مث ذكر ابن عمر فقال عبد ا بن عمر: "َلَقْد اْرتَ َقْيُت" ويف بعض الروايات "رقيت"، 

 ية األحاديث.وسوف تأيت الروايات األخرى يف بق

قال: "َلَقْد اْرتَ َقْيُت يَ ْوًما َعَلى َظْهِر بَ ْيٍت لََنا، فَ َرأَْيُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم 

وىنا صعود ابن عمر كان حلاجة، ورؤيتو  «:َعَلى لَِبَنتَ ْيِن، ُمْستَ ْقِباًل بَ ْيَت الَمْقِدِس ِلَحاَجِتوِ »

على ىذه الصورة، فلم يُرد أن يفوت  حة سريعة، يعٍت رأى النيب كانت إدلا  إىل النيب 

ىذ احلكم، ونقل ىذا احلكم، فبُتَّ ىذا احلكم ألنو مهم جدًا يف معرفة مسألة االستقبال 

 واالستدبار.

بنتُت: حىت لقال: "فَ َرأَْيُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى لَِبَنتَ ْيِن، ُمْستَ ْقِباًل": 

يرتفع عن األرض، وىذه ىي العادة؛ ألن اإلنسان يتجنب تردد البول عليو )تردد البول 

عليو(؛ ولذلك العلماء دلا بيَّنوا جواز البول قائماً، قالوا: "ُيشًتط للبول قائماً شرطان، الشرط 

 لبة؟ األول: السًت، والشرط الثاين: أن تكون األرض رخوًة ال صلبة"، دلاذا ال تكون ص

حىت ال يًتدد البول على اإلنسان، ال يرجع عليو، وجند أيضًا يف كتب الفقو أن مجهور 

 العلماء على النهي عن البول اجتاه الريح، مجهور ادلذاىب األربعة يرون ىذا النهي، دلاذا؟

يقولون أنو مظنة ماذا؟ ارتداد البول على اإلنسان، فهذا أيضًا من ادلقاصد وىو االرتفاع عن 

 األرض.
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ثم ذكر فائدة أخرى، قالو عبد اهلل لواسع ابن حبان، قال: "َلَعلََّك ِمَن الَِّذيَن ُيَصلُّوَن 

يعٍت يكون على ىيئة افًتاش السبع، يعٍت اإلنسان إذا سجد كأنو نائم على َعَلى َأْورَاِكِهْم": 

وىناك  األرض، واألصل أن اإلنسان يُباعد بُت أعضاء جسمو، يُباعد بطنو عن فخده،

مباعدة، وىناك التجنيح: وىو أن تكون اليدين بعيدة، وأن يكون صدر اإلنسان مرتفعًا عن 

عن افًتاش السبع، أن ُيصلي اإلنسان وىيئتو ىيئة السبع،  األرض، ولذلك هنى النيب 

طبعًا السِبع أو السُبع كال الضبطُت صحيح، فيكون ملتصق باألرض، تراه كأنو نائم، يعٍت 

 ق يف األرض، والبطن ملتصق بالورك واجلسم كلو، ىنهاه عن ىذا األمر.بطنو الص

يعٍت نبهو على ىذا األمر، حىت ال يقع يف ىذا  قال: "فَ ُقْلُت: الَ َأْدِري َواللَِّو. قَاَل َماِلٌك":

 النهي مالك، وإمام دار اذلجرة اإلمام.

يعٍت  ْرِض، َيْسُجُد َوُىَو اَلِصٌق بِاأَلْرِض":قال: "يَ ْعِني الَِّذي ُيَصلِّي َواَل يَ ْرَتِفُع َعِن األَ 

 صورة النهي اليت ينبغي أن يتجنبها اإلنسان.

لعلنا نقف عند ىذا القدر، نسأل ا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصاحل إنو ويل 

 ذلك والقادر عليو، وصلى ا وسلم على نبينا زلمد وجزاكم ا خَتاً...

 


