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 موقع دروس اإلمارات

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

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

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

 شريك لو، وأشهد أن حممداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

وكل حمدثٍة ، وشر األمور حمدثاهتا، فإن خَت الكالم كالم ا، وخَت اذلدي ىدي حممٍد 

نستأنف التعليق على صحيح مث أما بعد بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار، 

 وال زال حديثنا موصوالً حول كتاب الوضوء. –رمحو ا  –اإلمام البخاري 

 : -رحمو اهلل  –وقد وصلنا إلى قول البخاري 

 البراز". "باب: خروج النساء إلى

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ُبَكْيٍر، ْبنُ  َيْحَيى قال َحدَّ ثَِني: قَالَ  اللَّْيُث، َحدَّ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ُعَقْيٌل، َحدَّ

 ِإَذا بِاللَّْيلِ  َيْخُرْجنَ  ُكنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيّ  َأْزَواجَ  َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  ُعْرَوَة، َعنْ 

َيحُ  َصِعيدٌ  َوُىوَ  الَمَناِصعِ  ِإَلى تَ بَ رَّْزنَ  : َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى لِلنَِّبي   يَ ُقولُ  ُعَمرُ  َفَكانَ " َأف ْ

 َسْوَدةُ  َفَخَرَجتْ  ،" يَ ْفَعلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َيُكنْ  فَ َلمْ  ِنَساَءَك، اْحُجبْ 

َلة   َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َزْوجُ  زَْمَعَة، بِْنتُ   اْمَرأَة   وََكاَنتِ  ِعَشاء ، اللََّياِلي ِمنَ  لَي ْ
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َناكِ  َقدْ  َألَ : ُعَمرُ  فَ َناَداَىا َطوِيَلة ،  فَأَنْ َزلَ  الِحَجاُب، يَ ْنِزلَ  َأنْ  َعَلى ِحْرص ا َسْوَدُة، يَا َعَرف ْ

 .الِحَجابِ  آيَةَ  اللَّوُ 

لإلشارة إىل جواز خروج النساء لقضاء  –رمحو ا  –ىذا التبويب من اإلمام البخاري 

ف يف البيوت، يعٍت يف بداية احلاجة، وكان ذلك كما أشرنا يف اللقاء ادلاضي قبل اختاذ الُكنُ 

كانت احلمامات غَت موجودة يف البيوت؛ ألهنم كانوا يكرىون الرائحة اليت تصدر   األمر

وذلم منطقة، والنساء يدًا منها، وحيصل األذى، فكان الرجال يذىبون لقضاء حوائجهم بع

 ذلم أماكن خاصة يذىبون فيها لقضاء احلاجة. أيضاً 

بالفتح: ىو ادلكان الواسع )ىو  "البَ َراز" ،"باب: خروج النساء إلى البراز"وىنا التبويب: 

بالكسر، والِباز بالكسر من ادلبارزة عند  "إلى الِبراز"ويف بعض النسخ ادلكان الواسع(، 

فل الطعام، أي الغائط الذي خيرج من اإلنسان، فعلى اإلطالقُت العرب، ويأيت مبعٌت سُ 

 متوجٌو يف لغة العرب.يكون صحيح، بالفتح الَِباز، أو الِباز كالمها صحيح 

 وىذا اإلسناد قد مرَّ معنا رجالو، وفيو:

بعضهم البعض )الزىري يروي عن ُعروة(، وكالمها من  اثنُت من التابعُت يروون عن -

 طبقة التابعُت.
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وفيو أيضًا رواية األقران الليث عن عقيل، كالمها يف نفس السن ويف نفس الطبقة،  -

 واألخذ عن الشيوخ.

بِاللَّْيِل":  َيْخُرْجنَ  ُكنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيّ  َأْزَواجَ  "َأنَّ  :تقول أم المؤمنين عائشة

واخلروج بالليل أسًت للنساء يف ذلك الوقت، وجاء يف حادثة اإلفك يف الرواية "مل يكن 

 .خيرجن إال بالليل"، فكان األصل وادلعتاد خروج النساء يف الليل دون النهار

 أي إذا ...، وىذه كناية إذا أردنا قضاء احلاجة. ":تَ بَ رَّْزنَ  ِإَذا"

صة، جرت العادة عندىم خلروج ادلناصع: مواضع يف آخر ادلدينة خمص ":الَمَناِصعِ  ِإَلى"

، صعيٌد أفيح، والصعيد "أَف َْيحُ  َصِعيدٌ  َوُىوَ ، وشرحو ىنا الراوي: "فيها لقضاء احلاجة النساء

 ىي األرض اليت ليس فيها نبات )األرض ادلستوية عادًة(، واألفيح ىو: الواسع.

كان عمر بن اخلطاب   ":ِنَساَءكَ  اْحُجبْ : َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى لِلنَِّبي   يَ ُقولُ  ُعَمرُ  َفَكانَ "

  حريصاً، وكان خياف الفنت، فأراد أن يُراجع النيب  يف ىذا األمر، يعٍت طلب من النيب

 .أن خترج النساء باحلجاب، أو أن خيرجن بسًتىن حىت ال يُعرفن 

مراجعة العامل(، وأن ىذه ادلراجعة ال تكون على وجو التعنت وىذا طبعًا فيو مراجعة العامل )

  حرصًا ونصيحةً  )ال تكون على وجو التعنت(، فهنا عمر بن اخلطاب راجع النيب 

 ".ِنَساَءكَ  فقال: "اْحُجبْ ورسولو، 



 

  4 
 

 يف التعليق على صحيح البخاريالثاين والرابعون الدرس 

ىذا الرأي،  يعٍت مل ير النيب  ":يَ ْفَعلُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َيُكنْ  فَ َلمْ " قال:

وىذه ادلراجعة كما قال العلماء: "فيو مراجعة األدىن لألعلى"، ألن عمر بن اخلطاب دون 

 يفعل. ، فلم يكن رسول ا يف مسائل العلم النيب 

َلة   َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َزْوجُ  زَْمَعَة، بِْنتُ  َسْوَدةُ  َفَخَرَجتْ قال: "  اللََّياِلي ِمنَ  لَي ْ

َناكِ  َقدْ  َألَ : ُعَمرُ  فَ َناَداَىا َطوِيَلة ، اْمَرَأة   وََكاَنتِ  ِعَشاء ، وىذا فيو جواز   ":َسْوَدةُ  يَا َعَرف ْ

 كالم الرجل مع ادلرأة للحاجة عند أمن الفتنة.

نوع من  اإلغالظ إذا قصد اخلَت؛ ألن ىذه العبارة كما قال العلماء فيووأيضًا فيو جواز 

 –يعٍت سودة أم ادلؤمنُت كانت طويلة، فعرفها عمر  ،"َسْوَدةُ  يَا َعَرف َْناكِ  َقدْ  َأالَ اإلغالظ "

ومل يقل عمر ىذا الكالم لسودة إال بقصد أن ترجع سودة من الطول،  –رضي ا عنها 

 هبذا األمر، وحىت يكون ذلك سبباً لنزول احلجاب )سبباً لنزول احلجاب(. فُتخِب النيب 

فأنزل ا آية  ":الِحَجابِ  آيَةَ  اللَّوُ  فَأَنْ َزلَ  الِحَجاُب، يَ ْنِزلَ  َأنْ  َعَلى ِحْرص اقال: "

احلجاب، وىذه من ادلواطن اليت حصل فيها ادلوافقة، يعٍت ذكر العلماء عشرة مواضع وافق 

برأي معُت مث ينزل  فيها عمر القرآن )وافق فيها عمر القرآن(، يعٍت كان ُيشَت على النيب 

اً : "ملهمًا مسدداً"، ملهمكما قال النيب   القرآن موافقًا لرأي عمر، وكان عمر 

، يعٍت نزول القرآن برأيو وما دعا )يدل على فضل عمر( مسددا، وىذا يدل على فضل عمر

 من حجاب نسائو. إليو النيب 
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وكما قلنا ىذا إن دل على شيء فإمنا يدل على حرص عمر على اخلَت يف ىذا الباب، وكان 

ال يرى التحجب، أن تلبس احلجاب للخروج يف الليل؛ ألن الليل فيو كفاية يف  النيب 

 السًت، وحفظهم.

  :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

ثَ َناقال  ثَ َنا: قَالَ  زََكرِيَّاءُ  َحدَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  أَبِيِو، َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  ِىَشامِ  َعنْ  ُأَساَمَة، أَبُو َحدَّ

: ِىَشامٌ  قَالَ  «َحاَجِتُكنَّ  ِفي َتْخُرْجنَ  َأنْ  ُأِذنَ  َقدْ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َعنِ 

 .البَ َرازَ  يَ ْعِني

 احلافظ الثقة أبو حيِت. بن يحيى اللؤلؤي": ىنا "زََكرِيَّاءُ 

 .أَبِيِو" َعنْ  ُعْرَوَة، ْبنِ  "ِىَشامِ ذا اإلسناد رواية االبن عن أبيو ويف ى

أذن  ": فالنيب َحاَجِتُكنَّ  ِفي َتْخُرْجنَ  َأنْ  ُأِذنَ  وىذا الحديث كالحديث السابق: "َقدْ 

للنساء اخلروج لقضاء حاجاهتن، قد تريد حاجة من احلاجات، وأذن ذلن أن خيرجن إىل 

صالة العيد، وغَتىا من النصوص؛ لكن ىذا األمر كما قال العلماء لو من الضوابط 

من األمن على النفس، وكان األمان يف زمن الصحابة أعظم من األمان يف ىذه  واآلداب

دلرأة ها من الفتنة، وىذا الباب األصل يف ااألزمنة، وأيضاً أمن الفتنة، أن تأمن ادلرأة على نفس

، وخروجها يكون للحاجات أو للضرورات، [33:األحزاب]﴾بُ ُيوِتُكن   يف  َوقَ ْرنَ ﴿لزوم البيت 
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ويكون وفق الضوابط الشرعية، وللعلماء رسائل خاصة ُكتبت يف ىذا الباب، يعٍت ضوابط 

"ادلرأة عورة فإذا خرجت : خروج ادلرأة حىت ال تكون فتنة لنفسها أو لغَتىا كما قال النيب 

ولذلك ادلرأة مأذون ذلا يف اخلروج  أن يُزين ذلا أو يُزين للناس؛ "، يعٍت إمااستشرفها الشيطان

 ها أو احلاجات أو الضرورات، ويكون وفق الضوابط الشرعية.دلصاحل

 ثم قال اإلمام البخاري:

 "باب: التبرز في البيوت"

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  الُمْنِذِر، ْبنُ  ِإبْ َراِىيمُ  قال َحدَّ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  اللَِّو، ُعبَ ْيدِ  َعنْ  ِعَياٍض، ْبنُ  أََنسُ  َحدَّ

 فَ ْوقَ  اْرتَ َقْيتُ : قَالَ  ُعَمَر، ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ  َحبَّاَن، ْبنِ  َواِسعِ  َعنْ  َحبَّاَن، ْبنِ  َيْحَيى ْبنِ 

 يَ ْقِضي َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ  فَ َرأَْيتُ  َحاَجِتي، لِبَ ْعضِ  َحْفَصةَ  بَ ْيتِ  َظْهرِ 

َلِة، ُمْسَتْدِبرَ  َحاَجَتوُ   .الشَّْأمِ  ُمْستَ ْقِبلَ  الِقب ْ

 ْبنُ  "ِإبْ َراِىيمُ ىذا احلديث رواتو مدنيون، وعندنا يف بداية السند شيخ البخاري مضى معنا 

 الُمْنِذِر".

ثقٌة عامل، وىو فرٌد يف ىذا االسم، أنس بن ِعَياٍض أبو حمزة الليثي":  ْبنُ  ثم "أََنسُ 

 عياض.
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عاصم بن عمر بن اخلطاب، الل ِو" بالتصغَت، ابن حفص بن  ُعبَ ْيدِ "وأيضًا يف ىذا السند 

 حفاد عمر بن اخلطاب، أبو عثمان ادلدين.يعٍت من أ

 ورواة ىذا السند مدنيون، وفيو ثالثة من التابعُت كلهم يروي عن بعضهم البعض.

، وقد ورد بروايات خمتلفة، "من تِبز على لبنتُت :باب"وقد مضى معنا ىذا احلديث يف 

 واإلمام البخاري كما أسلفنا يُقطع احلديث على األبواب ليستدل بو على عدة أمور.

 ".بابٌ ثم قال أيضا : "

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ِإبْ َراِىيَم، ْبنُ  يَ ْعُقوبُ  َحدَّ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َيْحَيى، َأْخبَ َرنَا: قَالَ  َىاُروَن، ْبنُ  َيزِيدُ  َحدَّ

: قَالَ  َأْخبَ َرهُ  ُعَمرَ  ْبنَ  اللَّوِ  َعْبدَ  َأنَّ  َأْخبَ َرهُ  َحبَّاَن، ْبنَ  َواِسعَ  َعمَُّو، َأنَّ  َحبَّاَن، ْبنِ  َيْحَيى ْبنِ 

ا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولَ » فَ َرأَْيتُ  بَ ْيِتَنا، َظْهرِ  َعَلى يَ ْومٍ  َذاتَ  َظَهْرتُ  َلَقدْ   قَاِعد 

 .«الَمْقِدسِ  بَ ْيتِ  ُمْستَ ْقِبلَ  لَِبَنتَ ْينِ  َعَلى

حافٌظ متقن، روى عنو الذىلي،  َىاُروَن": ْبنُ  "يَزِيدُ  :يف ىذا اإلسناد ،وىو نفس احلديث

 وخلٌق كثَت، وقد عمي يف آخر حياتو.

ة السند أئمة أجالء، وفيو ثالثة من التابعُت يروي بعضهم عن بعض، وذمد أن اإلمام وروا

ألن ىذا احلديث ذا احلديث، دلاذا  عنوانًا ذلالبخاري ىنا أفرد ىذه الًتمجة، يعٍت مل يضع 

 ، فليس فيو زيادة أو إضافة وإمنا ىو مبعٌت احلديث السابق.)مرتبٌط بسابقو( مرتبٌط بسابقو



 

  8 
 

 يف التعليق على صحيح البخاريالثاين والرابعون الدرس 

 :-رحمو اهلل  –ثم بوَّب اإلمام البخاري 

 "باب: الستنجاء بالماء".

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  الَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنُ  ِىَشامُ  الَولِيدِ  أَبُو قال َحدَّ  َواْسُموُ  ُمَعاٍذ، أَِبي َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّ

 َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َكانَ  يَ ُقولُ  َماِلٍك، ْبنَ  أََنسَ  َسِمْعتُ : قَالَ  َمْيُمونَةَ  أَِبي ْبنُ  َعطَاءُ 

 .«ِبوِ  َيْستَ ْنِجي يَ ْعِني َماٍء، ِمنْ  ِإَداَوةٌ  َمَعَنا َوُغاَلٌم، أَنَا َأِجيءُ  ِلَحاَجِتِو، َخَرجَ  ِإَذا» َوَسلَّمَ 

ىذه ادلسألة، وىي جواز  أراد بو بيان –رمحو ا  –ىذا التبويب من اإلمام البخاري 

 واألذى عن السبيلُت من النجوى. االستنجاء بادلاء، واالستنجاء ىو إزالة اخلبث

 وىل يكون الستنجاء بالماء؟ أو يكون الستنجاء بالحجارة؟

ىنا دلاذا بو ب ىذا التبويب  ردًا على من قال أن االستنجاء ال يكون إال باحلجارة )ال 

يكون إال باحلجارة(، وىذا رأي سعيد بن ادلسيب )سعيد بن ادلسيب( دلا ُسئل عن 

االستنجاء بادلاء، فقال: "ىو وضوء النساء"، ىو وضوء النساء؛ ألنو يرى أن النساء من 

، أنو كان خيرج جارة؛ ولكن ىذا القول فيو ضعف لفعل النيب الصعب أن يستخدمن احل

  يف قضاء احلاجة، ويستنجي بادلاء.

 طبعا  المسألة فيها تفصيل: 



 

 9 
 

 موقع دروس اإلمارات

إلنسان يف قضاء احلاجة ادلاء االستنجاء إما أن يكون بادلاء وحده، يعٍت يستخدم ا -

 وحده.

 وإما أن يستخدم احلجارة وحدىا يف إزالة األذى. -

وإما أن جيمع بُت احلجارة وادلاء )بُت احلجارة وادلاء(، وىذا أفضل )وىذا أفضل(،  -

، ورد  "ألنو مل يثبت عن النيب قال: "طبعَا بعض العلماء قال: "ىذا بدعة"؛ 

عليهم العلماء بأن األفضلية جاءت لتحقيق ادلقصد، يعٍت استخدام احلجارة، أو 

ل من النجاسة، فإذا اجتمع اإلزالة باحلجارة ادلاء، القصد منو اإلنقاء، إنقاء ا

وادلاء، كان أنقى للمحل، وىذا ىو األقرب، أن اجلمع بُت احلجارة وادلاء أفضل 

يعٍت االستنجاء بادلاء وحده، واالستنجاء باحلجارة وحدىا، والصور كلها جائزة، 

 واجلمع بُت ادلاء واحلجارة.

رد على من قال أنو ال يصح االستنجاء إال لكن ىذا التبويب كما أسلفت القصد منو ال

 باحلجارة، وأنو ال يصح االستنجاء بادلاء، أو خصص االستنجاء بادلاء للنساء.

التابعي، كان من التابعُت وكان  ":َمْيُمونََة البصري أَِبي ْبنُ  َعطَاءُ  ُمَعاذٍ  "أبوفي ىذا السند 

 .يرى القدر، يعٍت نفي القدر

)من واإلسناد كلو بصريون، واإلسناد من العوايل، من األسانيد العالية؛ ألهنا من الرباعيات 

 أربعة رجال )أربعة رجال(. بُت البخاري وبُت النيب الرباعيات( 
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 ":َمَعَنا َوُغاَلمٌ  أَنَا َأِجيءُ  ِلَحاَجِتِو، َخَرجَ  ِإَذا» َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َكانَ وقولو: "

وىذا فيو خدمة الصاحلُت )خدمة الصاحلُت(، وفيو استعانة الرجل بغَته )استعانة الرجل 

، يعٍت لو طلب منو أن )ما مل يكن ذلك ثقياًل عليو( بغَته( ما مل يكن ذلك ثقياًل عليو

لو خصوصية،  حُيضر ادلاء أو أن خيدمو يف شيء، ومل يكن ثقياًل عليو، طبعًا النيب 

الصحابة كانوا حيرصون على خدمتو بشىت الطرق، ففيو االستعانة بالغَت يف الوضوء، وطلب 

 اإلعانة من الغَت ما مل يكن يف ذلك ثقل وتثقيل عليهم.

واإلداوة ىو اإلناء من اجللد )اإلناء من اجللد(  ":ِإَداَوةٌ  َمَعَنا ،َوُغاَلمٌ  أَنَا َأِجيءُ  قال: "

  الذي يكون فيو ادلاء، الذي كان ُيستخدم يف الزمن السابق.

ادلاء  وىذا وجو الشاىد بأهنم كانوا حُيضرون للنيب  ":ِبوِ  َيْستَ ْنِجي يَ ْعِني َماٍء، ِمنْ "

 .فيستنجي بو النيب 

كان يتباعد، يعٍت ذكروا من سنن قضاء احلاجة   وأيضًا أشار بعض العلماء أن النيب 

التباعد، أنو كان خيرج خارج بعيدًا عن البيوت، وىذه من سنن قضاء احلاجة، البعد عن 

 .أنظار الناس

 قال بعد ذلك:

 "باب: من ُحمل معو الماء لطهوره".



 

 11 
 

 موقع دروس اإلمارات

 وقال أبو الدرداء: "أليس فيكم صاحٌب النعلين، والطهور، والوساد".

ثَ َناقال  ثَ َنا: قَالَ  َحْرٍب، ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّ  أَِبي ْبنُ  َعطَاءُ  ُىوَ  ُمَعاذٍ  أَِبي َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّ

 َخَرجَ  ِإَذا» َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ  يَ ُقولُ  أََنس ا، َسِمْعتُ : قَالَ  َمْيُمونََة،

 .«َماءٍ  ِمنْ  ِإَداَوةٌ  َمَعَنا ِمنَّا، مٌ َوُغالَ  أَنَا تَِبْعُتوُ  ِلَحاَجِتِو،

ىذا التبويب من اإلمام البخاري فيو إشارة إىل ادلعٌت السابق، وىو محل ادلاء إىل مكان قضاء 

عن أيب احلاجة )محل ادلاء إىل مكان قضاء احلاجة(، وصد ره اإلمام البخاري بأثِر معل ق 

، من بن زيد(، من أجالء صحابة النيب  )عوديرر بن زيد الدرداء، أبو الدرداء ُعودي

األنصار، وىذا القول ادلعل ق ىنا أورده اإلمام البخاري تامًا يف كتاب ادلناقب )تامًا يف كتاب 

، وابن ادلناقب(، ولو قصة: أن علقمة، علقمة ىو تلميذ ابن مسعود )تلميذ ابن مسعود(

 درس يف العراق.يمسعود كان يف العراق، يعٍت 

استفاد من عمر بن اخلطاب، وذىب إىل العراق ومنها نشأت مسعود ابن  معروف أنطبعًا 

 مدرسة الفقهاء )نشأت مدرسة الفقهاء(، اليت بعد ذلك أخذ منها احلنفية(.

لما علقمة كان يف العراق، فسافر إىل بالد الشام )إىل بالد الشام(، فأن  فوجو الشاىد:

وقال: "اللهم  ريباً، فدخل ادلسجد ودعا ا ، أول ما دخل كان غوصل إىل بالد الشام

ىيئ يل جليسًا صاحلاً"، اللهم ىيئ يل جليسًا صاحلاً"، وىذا أمر مهم جداً، أن اإلنسان 
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بأن يوف ق للرفقة الصاحلة، واجلليس الصاحل، والصاحب ادلعُت على طاعة ا  يدعو ا 

لقرآن ومصاحبتو لعبد ا بن مسعود ، يعٍت أنظروا علقمة على جاللة قدره وعلمو يف ا

يف  يسأل ا أن يوفقو إىل جليس صاحل، فاإلنسان حيتاج إىل من يُعينو على طاعة ا 

 .سَته إىل ا 

"كأن ا أجاب دعائي"، يعٍت قال: "رأيت  فلقيو أبو الدرداء )لقيو أبو الدرداء(، فقال:

شيخًا ذا حلية"، وكان أبو الدرداء، فقال: "من أين"، فذكر أنو جاء من العراق، فقال لو 

والطهور والوساد "، يقصد أليس فيكم عبد ا  ىذه العبارة "أليس فيكم صاحب النعلُت

ا بن مسعود كان مصاحباً بن مسعود )أليس فيكم عبد ا بن مسعود(، دلاذا  ألن عبد 

مطهرتو للوضوء، وحيمل للنيب  ، ماذا يفعل  حيمل للنيب ، وكان خيدم النيب للنيب 

  وسادتو، وحيمل للنيب  نعالو؛ ولذلك ىو الذي وصف نعال النيب وحيمل للنيب ،

 .سواكو 

وخدمتو  نيب فقال لو ىذا الكالم باعتبار ما كان من عبد ا بن مسعود يف مالزمة ال

وادلطهرة اليت يوضع فيها وحيمل لو النعال والوسادة  ومحل ىذه األمور، أنو كان ُيصاحب 

 .ادلاء يتطهر فيها النيب 

طبعًا ىذا دلاذا ذكره متوافق مع الًتمجة  ألنو قال: "باب: من مُحل معو ادلاء لطهور"، وعبد 

 للوضوء. عندما خيرج النيب  ا بن مسعود كان حيمل الطهور، مطهرة النيب 
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احلديث السابق، رواتو بصريون، وىو من الرباعيات، وفيو نفس معٌت احلديث واحلديث ك

، ومعو إداوة ماء حىت يستنجي مع النيب  السابق أنو كان خيرج أنس وىو خادم النيب 

 .بو النيب 

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 الماء في الستنجاء""باب: حمل العنزة مع 

ثَ َنا قال ثَ َنا: قَالَ  َبشَّاٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ثَ َنا: قَالَ  َجْعَفٍر، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّ

 َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ  يَ ُقولُ  َماِلٍك، ْبنَ  أََنسَ  َسِمعَ  َمْيُمونََة، أَِبي ْبنِ  َعطَاءِ 

 النَّْضرُ  تَابَ َعوُ  «بِاْلَماءِ  َيْستَ ْنِجي َوَعنَ َزة ، َماءٍ  ِمنْ  ِإَداَوة   َوُغاَلمٌ  أَنَا فََأْحِملُ  الَخاَلَء، َيْدُخلُ »

 .زُج   اَعَلْيهِ  َعص ا: الَعنَ َزةُ  ُشْعَبةَ  َعنْ  َوَشاَذاُن،

، بأنو كان حيمل يف اخلروج لقضاء احلاجة أو الوضوء ىنا أشار إىل ما كان من حال النيب 

يعٍت يف طرفها دمسك صغَت، مع ادلاء يف االستنجاء، ، "اليت كانت مثل الرمح الَعَنزة "العصا

يستخدم  وىو متوافق مع الباب السابق إال أن فيو زيادة الَعَنزة "العصا"، وكان النيب 

العصا كالسًتة كما جاء يف حديث ابن عباس، يعٍت جيعل السًتة أمامو وُيصلي يف الصحراء 

 .إىل جانب ادلاء الذي كان يأخذه معو 

 ا:وىذا السند قد مرَّ معنا، رواتو أجالء، وىن
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متكررين  وكالمها ذلم لقب معروف، وىم َجْعَفٍر" ْبنُ  "ُمَحمَّدُ يروي عن  َبشَّاٍر" ْبنُ  "ُمَحمَّدُ 

معنا يف صحيح البخاري، حممد بن بشار لقبو بُندار )بُندار(، وحممد بن جعفر لقبو ُغندر 

ادثُت، بُندار يعٍت مج اع، كان كثَتًا مجع احلديث، كان )ُغندر(، وطبعًا ىذه من ألقاب 

 مج اعاً للحديث.

و "ُغندر" معنا أي ادلشاغب، يعٍت الذي ُيشغِّب على الشيخ، وقد ُوصف الكثَتون هبذا 

، يعٍت حممد بن بشار مع حممد بن جعفر السندالوصف؛ لكن ىؤالء اجتمعوا يف ىذا 

 احلديثية ادلشهورة.أصحاب األلقاب 

 َيْدُخلُ » َوَسلَّمَ  ْيوِ َعلَ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  َكانَ "فذكر أنس نفس السياق السابق، أن 

 .يعٍت عنزة النيب  ":َوَعنَ َزة   َماءٍ  ِمنْ  ِإَداَوة   َوُغاَلمٌ  أَنَا فََأْحِملُ  الَخاَلَء،

أي يستخدم ادلاء يف االستنجاء، كل ىذه األبواب تؤكد ادلعٌت السابق،  ":بِاْلَماءِ  َيْستَ ْنِجي"

 بادلاء، إنقاء ال بادلاء.وىو جواز االستنجاء 

 يعٍت  ":ُشْعَبةَ  َعنْ  َوَشاَذاُن، النَّْضرُ  تَابَ َعوُ ذكر بعض المتابعات لهذا السند، قال: " ثم

عن ُشعبة ثالث رواة يروون ىذا احلديث، النظر وشاذان وحممد بن جعفر، كلهم يروون عن 

 شعبة، وىذه اإلشارة يذكرىا اإلمام البخاري للتعضيد أو لقوة الروايات.
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وىذا من تفسَت الغريب )من تفسَت الغريب(  ":زُج   اَعَلْيهِ  َعص اقال: " "،الَعنَ َزةُ وأشار ىنا "

ويفعلو البخاري أحياناً، يعٍت الزج "احلديدة اليت تكون على طرف الرمح"، فالبخاري أحياناً 

 يشرح غريب األلفاظ ادلوجودة، ويف بعض األحيان ال ُيشَت ذلا إذا كانت دارجة.

 :–رحمو اهلل  –لبخاري ثم قال اإلمام ا

 "باب: النهي عن الستنجاء باليمين".

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  َفَضاَلَة، ْبنُ  ُمَعاذُ  قال َحدَّ ، ُىوَ  ِىَشامٌ  َحدَّ  َكِثيٍر، أَِبي ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  الدَّْستُ َواِئي 

 ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أَبِيِو، َعنْ  قَ َتاَدَة، أَِبي ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ  َعنْ 

 َولَ  بَِيِميِنِو، ذََكَرهُ  َيَمسَّ  َفالَ  الَخاَلءَ  أََتى َوِإَذا اإِلنَاِء، ِفي يَ تَ نَ فَّسْ  َفالَ  َأَحدُُكمْ  َشِربَ 

 .«بَِيِميِنوِ  يَ َتَمسَّحْ 

، أنو ال يستنجي ىذا الباب عقده ادلصنف لبيان شيء من النهي ادلتعلق يف باب االستنجاء

 باليمُت؛ ألن اليمُت مكر م، اليمُت للتكرًن وللفضائل، فال ُيستخدم إلزالة األقذار.

 ".َفَضاَلَة البصري الزىراني ْبنُ  وىذا اإلسناد فيو "ُمَعاذُ 

أبو إبراىيم، روى لو اجلماعة، وأبو قتادة الصحايب  ":قَ َتاَدةَ  أَِبي ْبنِ  اللَّوِ  َعْبدِ وأيضا  فيو "

ادلعروف، اشتهر بكنيتو، وحصل خالف طويل يف امسو، قيل امسو النعمان، وقيل احلارث، 
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وقيل عمرو، يعٍت ىذه أشهر األقوال إىل غَتىا من األقوال يف تعيُت امسو، واألغلب على أنو 

 عمرو الُسَلمي من بٍت سلمة.

"، ُىوَ  ِىَشامٌ ىنا قال: " –رحمو اهلل  –ونجد أن البخاري  واإلمام البخاري يف  الدَّْستُ َواِئي 

النادر يُبُت من ىو الراوي، طبعًا دلاذا ذكر اإلمام البخاري ذلك  ألن لينا ىشام بن حبان 

والتالميذ، فإذا قيل ىشام  ومشًتكُت يف الشيوخوىشام الدستوائي وكالمها يف طبقة واحدة، 

ىشام الدستوائي وىشام بن حبان، فهنا أراد البخاري أن يُبُت أن ىشام  حيتمل أحدمها،

أهنما ثقتان من البصرة، احتاد الشيوخ، يف مها يشًتكان قصود ىنا ىو الدستوائي؛ ألن كالادل

  يذ، فيحتاج إىل البيان والتحديد، وفيو رواية الراوي عن أبيو.احتاد التالم

 ِفي يَ تَ نَ فَّسْ  َفالَ  َأَحدُُكمْ  َشِربَ  ِإَذا: »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسولُ  قَالَ  "قال: 

ىذا فيو النهي عن النفس يف اإلناء، والعلماء ذكروا عدة أشياء يف تعليل ىذا  ":اإِلنَاءِ 

 النهي، دلاذا هُني عن التنفس يف اإلناء 

ن؛ ألن خروج النفس يكون فقيل ألجل احلفاظ على اإلنسان من الشرق، أن يشرق اإلنسا

شيء من فم وأيضًا ذكروا خروج  ،باالجتاه ادلعاكس مع شرب ادلاء، قد يشرق اإلنسان

اإلنسان إىل ادلاء دما يضر اإلنسان، قالوا خروج ما يضر اإلنسان، طبعًا ىناك دراسات اليوم 

حديثة يف أن النفس قد ُيسبب خروج بعض ادليكروبات الضارة على اإلنسان، والشارع 
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وفيو حكمة، فال جيوز التنفس يف اإلناء، وال جيوز النفخ يف حكيم، يعٍت ما ُيشرع أمر إال 

 و النفخ، كالمها منهي عنو.إلناء، سواء تنفس أا

دلا أشرنا إليو من  ":بَِيِميِنوِ  يَ َتَمسَّحْ  َولَ  بَِيِميِنِو، ذََكَرهُ  َيَمسَّ  َفالَ  الَخاَلءَ  أََتى َوِإَذاقال: "

 تكرًن اليمُت )من تكرًن اليمُت(.

 فهذا فيو النهي عن مس الذكر باليمُت. بَِيِميِنِو": ذََكَرهُ  َيَمسَّ  َفالَ  إذا قال ىنا: "

 طبعاً الفقهاء اختلفوا ىل ىذا النهي خاص يف حال قضاء احلاجة أم ىو عام 

 يعٍت تنزيو اليمُت عن مس الذكر.فذىب البعض إىل العموم،  -

 وذىب البعض إىل أنو خاٌص يف وقت قضاء احلاجة. -

ىو يف قضاء احلاجة وليس يف  الثاين ىو األرجح(، أن السياق أمناوالثاين ىو األرجح )

 العموم.

)النهي عن االستنجاء  وىذا فيو النهي عن االستنجاء باليمُت بَِيِميِنِو": يَ َتَمسَّحْ  َولَ  قال: "

 الكنايات." من باب استخدام يَ َتَمس حْ  استخدم "باليمُت(، ىو 

 ثم الباب الذي بعده وىو مقارٌب لهذا الباب، قال:

 ".بيمينو إذا بال"باٌب: ل يُمسك ذكره 
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 يف التعليق على صحيح البخاريالثاين والرابعون الدرس 

ثَ َناقال  ثَ َنا: قَالَ  يُوُسَف، ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ، َحدَّ  َعْبدِ  َعنْ  َكِثيٍر، أَِبي ْبنِ  َيْحَيى َعنْ  اأَلْوزَاِعي 

 َفالَ  َأَحدُُكمْ  بَالَ  ِإَذا: »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبي   َعنِ  أَبِيوِ  َعنْ  قَ َتاَدَة، أَِبي ْبنِ  اللَّوِ 

 .«اإِلنَاءِ  ِفي يَ تَ نَ فَّسْ  َولَ  بَِيِميِنِو، َيْستَ ْنِجي َولَ  بَِيِميِنِو، ذََكَرهُ  يَْأُخَذنَّ 

بق، إال ألجالء، وىذا احلديث كاحلديث السار رجالو ورواتو، كلهم من األئمة اىذا السند م

باليمُت عند التبول، فهذا يُفيد العموم، أن ي عدم مسك الذكر أن فيو ختصيص الزيادة وى

و كان احلاجة، سواء كان يف االستنجاء أ اإلنسان ال ُيشرع لو أن ديسك ذكره يف حال قضاء

 َوالَ " أي يف حال البول، "بَِيِميِنوِ  ذََكَرهُ  يَْأُخَذن   َفالَ  يف التبول، فاحلكم واحد؛ ألنو قال: "

 " مر  معنا ىذا.اإِلنَاءِ  يف  يَ تَ نَ ف سْ  َوالَ  "مينو، ": أي يف االستنجاء بيَيْستَ ْنِجي

نقف عند ىذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، سائلُت ادلوىل أن يرزقنا وإياكم 

العلم النافع والعمل الصاحل، إنو ويل ذلك والقادر عليو، وصلى ا وسلم على نبينا حممد 

 ..وجزاكم ا خَتاً.

 

 


