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 موقع دروس اإلمارات

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

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

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

 شريك لو، وأشهد أن حممداً عبده ورسولو.

 -أما بعد:

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

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

اإلمام البخاري، وال زال احلديث موصواًل حول أبواب كتاب الوضوء، ووقفنا عند قول 

 مع احلديث األخَت يف ىذا الباب. ادلصنف: "باب: ادلاء الذي يُغسل بو شعر اإلنسان"،

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ُعَمَر، ْبنُ  َحْفصُ  قال َحدَّ ، َعنِ  السََّفِر، أَِبي اْبنِ  َعنِ  ُشْعَبُة، َحدَّ  َعنْ  الشَّْعِبيِّ

 َكْلَبكَ  َأْرَسْلتَ  ِإَذا: »فَ َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيَّ  َسأَْلتُ : قَالَ  َحاِتٍم، ْبنِ  َعِديِّ 

 َكْلِبي أُْرِسلُ : قُ ْلتُ  «نَ ْفِسوِ  َعَلى َأْمَسَكوُ  فَِإنََّما تَْأُكْل، َفلَ  َأَكلَ  َوِإَذا َفُكْل، فَ َقَتلَ  الُمَعلَّمَ 
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 َكْلبٍ  َعَلى ُتَسمِّ  َوَلمْ  َكْلِبكَ  َعَلى َسمَّْيتَ  فَِإنََّما تَْأُكْل، َفلَ : »قَالَ  آَخَر؟ َكْلًبا َمَعوُ  فََأِجدُ 

 .«آَخرَ 

ىذا احلديث أورده ادلصنف دلا لو من العالقة السابقة من حكم ما مسَّو الكلب ادلعلَّم، ويف 

 ىذا السند:

 سعيد بن حممد، والسند كلو أئمة فضالء. ":السََّفرِ  أَِبي نِ بْ  عبد اهلل"

وىو من الصحابة ادلعمرين، وعاش مئة وشبانُت عاماً،  "،َحاِتمٍ  ْبنِ  َعِديِّ وصحابي السند: "

ودخل اإلسالم، فقال لو  ، ألنو دلا أتى إىل النيب ولعل كان ذلك من أثر دعاء النيب 

عينة زبرج من احلَتة حىت تطوف بالبيت لًتين الظياة ألن طالت بك احل "يا عدي: النيب 

أو  كفو من ذىبٍ   دبلءرجل خيرج اليف غَت جوار ولتفتحن كنوز كسرى بن ىرمز ولتجدن 

إلن طالت بك احلياة، "،طالت بك احلياة النقال: " ، فالنيب فضة فال يقبل منو أحد"

زبرج من احلَتة إىل يعٍت يف أواخر حياتو قال عدي بن حامت، قال: "وىا أنا أرى الظعينة 

 .بيت ا يف غَت جوار"، وىذه كناية عن األمن واالستقرار الذي حصل

"وإلن طالت بكم مث قال للناس:  سرى بن ىرمز"،قال: "وقد شاركت في فتح بلد كِ 

فوجو الشاىد أن لعل كما قال بعض العلماء ، قالها" الحياة، لترون الثلثة ألن النبي 

 دما سَتاه يف آخر الزمان. أن سبب تعمَته ما أخرب بو النيب 
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ويف ىذا احلديث يسأل عدي بن حامت عن ما يتعلق بأحكام الصيد بالكلب، ويذكر 

 )ضابط الكلب ادلعلَّم(، ذكروا لو ثالثة ضوابط: العلماء ىنا ضابط الكلب ادلعلَّم

أنو إذا اسًتسل، خرج واسًتسل، يعٍت إذا أُطلق وأمر بالذىاب رمو الصيد فإنو  -

 يذىب.

 وإذا ُمنع امتنع، يعٍت إذا ُزجر فإنو ديتنع. -

أال يأكل لنفسو )أال يأكل لنفسو(، يعٍت لو كان عند اإلنسان كلب واألمر الثالث:  -

لكلب من تلقاء نفسو دون أن يُرسلو صاحبو، فصيده حمرَّم ألنو صيد، وانطلق ا

صاده لنفسو، وأيضًا االنزجار، إذا زجره، زجر الكلب فإنو ينزجر، وىذا ىو عالمة 

 الكلب ادلعلَّم.

 َأْمَسَكوُ  فَِإنََّما تَْأُكْل، َفلَ  َأَكلَ  َوِإَذا َفُكْل، فَ َقَتلَ  الُمَعلَّمَ  َكْلَبكَ  َأْرَسْلتَ  ِإَذاقال: "

يعٍت الكلب دلا يصيد الفريسة ال يأكل منها )ال يأكل منها(، فإذا أكل  ":«نَ ْفِسوِ  َعَلى

من الفريسة، ىذا دليل أنو أكل لنفسو )أكل لنفسو(، وليس للصيد، فهذه من 

 .العالمات

": آَخَر؟ َكْلًبا َمَعوُ  فََأِجدُ  َكْلِبي أُْرِسلُ : قُ ْلتُ : "ذكر سؤال آخر للنبي  وأيضًا ىنا 

: إذا اختلطت الكالب، يعٍت ىو أرسل كلبو، فوجد مع كلبو كلبًا آخر، فقال النيب 

َا تَْأُكْل، َفالَ »" "؛ ألنو ال يدري ىل «آَخرَ  َكْلبٍ  َعَلى ُتَسم   وَلَْ  َكْلِبكَ  َعَلى ََسَّْيتَ  فَِإَّنَّ
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العلماء يف الفقو، الذي صاده وأمسكو ىو كلبو أم كلٌب آخر، وىنا قاعدة معروفة عند 

(، احلاضر ُقد م وادلبيح، احلاضر اجتمع إذا) ""إذا اجتمع احلاضر وادلبيح، ُقد م احلاضر

يعٍت جانب احلضر ىو الذي يُقدَّم، يعٍت مثاًل لو إنسان أطلق الرصاص على طَت، قال: 

بسم ا وأطلق على الطَت، فسقط ىذا الطَت، أول ما سقط سقط يف ادلاء )سقط يف 

ادلاء(، ىنا سقوطو يف ادلاء حيتمل أنو مات بسبب ادلاء، وحيتمل أنو مات بسبب ضرب 

الرصاص، وضربو بالرصاص والتسمية إذا مات بسببو ىذا مباح، وكونو ديوت يف ادلاء 

 يكون ميتة حمرمة فهنا اجتمع أمران:

 أمر حاضر حُيرَّم األكل. -

 وأمر ُمبيح. -

ذا أرسل مثلو ىذه الصورة، يعٍت إو ب احلضر، تقد م جانفدائمًا الشريعة من باب االحتياط 

الكلب ووجد معو كلب آخر؛ ألنو ما َسى إال على كلبو، وأيضًا نستفيد من ىذا احلديث 

أنو ال بد من التسمية على الكلب، فإذا أرسلو من غَت تسميٍة ل جيز أن يأكل من ىذا 

 .الصيد

ىو: فضيلة العلم )فضيلة العلم(، وىذه الفائدة وأيضًا ذكر العلماء فائدًة يف ىذا احلديث و 

ذكرىا ابن القيم على وجٍو من التفصيل، يف مفتاح دار السعادة، ووجو الفائدة أن ا أباح 

صيد الكلب ادلعلَّم، ول يُبح صيد الكلب غَت ادلعلَّم، ففض ل حىت على مستوى احليوانات 
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حالل، فاستفاد العلماء من ىذا احلديث ذكر  الكلب ادلعلَّم، وأما غَت ادلعلَّم فصيده غَت

 فضل العلم.

وىذا كما أسلفنا فيو أن لعاب كلب الصيد ال يأخذ حكم بقية الكالب )ال يأخذ حكم 

بقية الكالب(، والعلة يف ذلك أن ادلشقة ذبلب التيسَت )ادلشقة ذبلب التيسَت(، وألنو يشق 

دمو على الدوام ال سيما أنو مثل اآللة التحرز عنو )يشق التحرز عنو(، ألن اإلنسان يستخ

 .اليت يصطاد هبا)مثل اآللة( 

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

 "باب: من لم ير الوضوء إال من المخرجين، من القبل والدبر"

 [34:النساء]﴾اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  َأوْ ﴿وقول ا تعاىل: 

 ."يُعيد الوضوءبره الدود أو من ذكره رمو القملة: "دوقول عطاٌء يف من خيرج من 

  وقال جابر بن عبد ا: "إذا ضحك يف الصالة أعاد الصالة ول يُعد الوضوء". 

 وقال احلسن: "إن أخذ من شعره وأظفاره، أو خلع خفيو فال وضوء عليو".

 وقال أبو ىريرة: "ال وضوء إال من حدٍث".
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كان يف غزوة ذات الرقاع فُرمي رجٌل بسهٍم فنزفو الدم، فركع   ويُذكر عن جابٍر أن النيب 

 وسجد، ومضى يف صالتو".

 وقال احلسن: "ما زال ادلسلمون ُيصلون يف جراحاهتم".

 وقال طاووس وحممد بن علي وعطاٌء وأىل احلجاز: "ليس يف الدم وضوٌء".

ىف دماً ومضى يف صالتو، "، وبذق ابن أيب أو وعصر ابن عمر بثرًة فخرج منها الدم ول يتوضأ

 .وقال ابن عمر احلسن فيمن حيتجم: "ليس عليو إال غسل حماصبو

 :ىذا الباب –رحمو اهلل  –ىنا بوَّب اإلمام البخاري 

 "باب: من لم ير الوضوء إال من المخرجين من الُقُبل والُدبُر"

نواقض  يف واألصلنواقض الوضوء(،  ىذا الباب عقده اإلمام البخاري لشرح نواقض )شرح

ض والناقالوضوء أن اإلنسان إذا ثبت وضوؤه فال يرتفع إال بدليل )فال يرتفع إال بدليل(، 

حيتاج إىل دليل، ىذه قاعدة مهمة جدًا يذكرىا الفقهاء، يعٍت لو كل شخص جاء لك، 

دليل )ىات وذكر لك أمرًا من األمور وقال: "ىذا من نواقض الوضوء، نقول لو ىات ال

 النواقض ال تثبت إال بالدليل، يعٍت إذا قام الوضوء الشرعي ادلتكامل الذي الدليل(، يعٍت

جاء بالوصف، فقد قام وصف الطهارة باإلنسان، حىت نقول أن ىذا الشيء ينقض ىذا 

الوضوء الذي ثبت باليقُت رمتاج إىل دليل، فهنا بوَّب اإلمام البخاري إىل أن الناقض ىو ما 
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جُت، من القبل أو الدبر، وىذا فيو حصر لنواقض الوضوء فقط خرج من السبيلُت، من ادلخر 

 يف ىذا.

يعٍت ذبدون يف كتب الفقو البعض يذكر سبعة نواقض والبعض شبانية والبعض يقول: "ليس 

شبة ناقض إال ىذا، اخلارج من السبيلُت وغَته ال دليل عليو"، وىذا الذي ُيشَت إليو تبويب 

البخاري، طبعًا ىنا يف العنوان من ادلخرجُت "من القبل اإلمام البخاري، وصدَّر اإلمام 

 والدبر"، ىذا بدل من ادلخرجُت.

ق أن ذكرنا ، وسب"[34:النساء]﴾اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  أَوْ ﴿: تعاىل ا وقول"قال: 

أن الغائط ىو ادلكان ادلنخفض )ادلكان ادلنخفض(، ويُذكر على وجو الكناية )وجو 

 الكناية(، ويُراد بو قضاء احلاجة.

يتعلق بنواقض الوضوء، قال: "وقال عطاٌء فيمن خيرج منو من دبره مث ذكر التفصيل فيما 

الدود أو من ذكره رمو القملة يُعيد الوضوء"، طبعًا اآلية اليت ذكرىا البخاري دليل على أن 

لوضوء، ىذا ال خالف فيو، اخلارج من السبيلُت ناقض، سواء البول أو العذرة فهي ناقضة ل

لكن ذكر العلماء اخلالف يف خروج الشيء غَت ادلعتاد من السبيلُت )خروج الشيء غَت 

ادلعتاد من السبيلُت(، يعٍت لو خرج من دبره الدود، أو من قبلو شيء من ذلك، يعٍت من 

 غَت النجاسات ادلعتادة، فهل ىذا يعد من النواقض أو ال؟
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ن خروج الدود من الدبر من النواقض أو القملة من الُقُبل من النواقض، فذكر قول عطاء أ

قال: "يُعيد الوضوء"، وىذا ىو رأي اجلمهور )ىذا ىو رأي اجلمهور أنو ناقض(، وبعض 

أىل العلم خالف، يعٍت صباعة خالفوا، فقالوا: "ألن ىذا من النادر )أن ىذا من النادر(، 

أن كل ما خيرج من السبيلُت يأخذ ىذا احلكم، لكن الصحيح وال يُعطى ىذا حكم"، 

إذا كان خروج الريح الذي ليس لو جرم ناقض للوضوء فكيف خبروج الديدان والعلماء قالوا 

 أو غَتىا، فهي على الصحيح من نواقض الوضوء.

عبد اهلل: "إذا ضحك في الصلة، أعاد الصلة، ولم يُعد  نثم ذكر وقال جابر ب

ىل مسألة تتعلق بالوضوء، ىل الضحك ينقض الوضوء؟ طبعًا بُتَّ ىنا أشار إ :الوضوء"

اإلنسان  ذا ضحكك يُبطل الصالة )يُبطل الصالة(، إفصَّل يف البداية أثر جابر أن الضح

 فإنو يُعيد الصالة. متعمداً 

إذا ضحك اإلنسان ىل يُعيد الوضوء؟ الراجح أنو ال يُعيد كما نقل عن  !ضوءو طيب يف ال

جابر بن عبد ا، خالفًا للحنفية، احلنفية يرون أن القهقهة تنقض الوضوء )تنقض 

الوضوء(، واستدلوا حبديٍث مرسل جاء عن أيب العالية أورد الدار قطٍت وغَته، أن الصحابة 

أن يُعيدوا الوضوء، وقد فصَّل  ر، فأمرىم النيب ضحكوا من رجٍل أراد أن يسقط يف بئ

العالمة األلباين يف ىذا احلديث وبُتَّ ضعفو يف إرواء الغليل، أنو ال يصح، فال يوجد دليل 
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ذا تعمده اإلنسان، أما الوضوء يعٍت ىو يُبطل الصالة إ على أن الضحك ينقض الوضوء،

 فال يُعد ناقضاً لو.

من شعره وأظفاره، أو خلع خفيو فل وضوء عليو":  ثم قال: "وقال الحسن إن أخذ

وىذا ىو الصحيح، خالفًا دلن قال بغَت ىذا، يعٍت لو إنسان توضأ وبعد الوضوء ذىب إىل 

 احلالق وحلق شعره وكان قد مسح على رأسو، فهل يلزمو إعادة الوضوء؟ ال يلزمو.

طبعًا ىناك فريق من أىل العلم قالوا: "أن ىذا اجلزء الذي تطهَّر عليو قد زال )قد زال(، 

ولذلك زال عنو حكم التطهر فعليو إعادة الوضوء"، يُعدونو ناقضاً، والصحيح أنو ليس 

كخلع اخلف نفس احلكم إذا مسح اإلنسان على خفو بناقض ألن ىذا وصف قائٌم بو،  

مث جاء عند باب ادلسجد وخلع اخلف، ىل انتقض وضوءه أو  )مسح اإلنسان على خفو(،

 ل يزل عنو ىذا الوصف، قال: "فال وضوء عليو". تيممو أم ىو باٍق؟ باٍق ال شك

 وىذا يعٍت يعضد تبويب اإلمام البخاري أن وقال أبو ىريرة: "ال وضوء إال من حدٍث":

صوت أو الريح، يعٍت الوأبو ىريرة جاء عنو يف األثر أنو الوضوء إَّنا يكون من احلدث، 

 اخلارج من السبيلُت.

لدم ينقض الوضوء، ىل العلم، وىي مسألة الدم، ىل خروج امث ذكر مسألًة خالفية بُت أ

كان يف غزوة   جابر واحلديث موصول يف الصحيح يف مواضع أن النيب  قال: "ويُذكر عن
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فنزفو الدم، فركع وسجد ومضى يف صالتو، قصة معروفة يف ذات الرقاع، فًرمي رجٌل بسهم 

مث بآخر، مث بثالث، وقد أكمل صالتو والدم ينزف منو، ول يُعد بسهم احلراسة، وأنو ُرمي 

ىنا أن الدم ال ينقض  –رضبو ا  –الصالة )ل يُعد الصالة(، فاستدل بو اإلمام البخاري 

 الوضوء )أن الدم ال ينقض الوضوء(.

قال أن الدم ناقٌض للوضوء، قال أن ىذه احلالة الدم ال ديكن إيقافو )الدم ال ديكن ومن 

إيقافو(، وذكروا أيضًا أن ىذا الدم ينفصل عن اجلسد، يعٍت دلا خيرج من اإلنسان أثر 

، وىذا طبعًا من التكلف اإلصابات يف ادلعارك، فإهنا تنفصل عن اإلنسان، أي زبرج بعيداً 

ء؛ ألن اإلنسان يعرف أن الدم اخلارج ال بد أنو ينزل على اجلسد، وينزل الشديد عند الفقها

ضرورة )أن ىذا يف مقام على الثياب، فلديهم طبعاً تكلُّف، وبعضهم قال أن ىذا يف مقام ال

 الضرورة(، وأنو يف معركة وال يستطيع أن يُغَت ثيابو أو يُعيد الوضوء على إثر ذلك.

ما زال ادلسلمون زال المسلمون ُيصلون في جراحاتهم"،  أيضًا قال: "وقال الحسن: "ما

ينصرف إىل الصحابة ُيصلون يف جراحاهتم، واحلسن تابعي، وإذا قال ما زال ادلسلمون، 

)ينصرف إىل الصحابة(، أن الصحابة كانوا ُيصلون يف ادلعارك يف الدماء، يعٍت اإلصابات 

 جودة ول يكونوا يُعيدون الوضوء.مو 

ىذه  ليس في الدم وضوء"،عطاء وأىل الحجاز: "بن علي و  محمدوقال طاووس و 

 .أقوال للعلماء أنو يعٍت الدم ليس بناقض وليس على اإلنسان الوضوء إذا خرج منو الدم
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 البثرة اليت تكون يف الوجو، يعٍت احلبة اليت تكون يف الوجو. "قال وعصر ابن عمر بثرًة":

أنو ال فرق بُت ول يتوضأ، وىذا من أدلة من قال  لدم ولم يتوضأ":اقال: "فخرج منها 

، (الدم اليسَت وبُت الدم الكثَت يف احلكم، فكالمها ال يُعد من النواقض )ال يعد من النواقض

س، التحرز عنو، أما الدم اليسَت فنج يعٍت البعض قال أن الدم الكثَت يف ادلعارك يصعب

عمر يدل على أن التفريق غَت صحيح وأنو ال  يُعيد الوضوء، يُقال ذلم ىذا األثر، أثر ابن

 يُعاد الوضوء، وال ينتقض الوضوء بالدم، سواء كان الدم قليالً أو كان الدم كثَتا.

أكمل صالتو مع خروج الدم  أيضًا ذكر "وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلتو":

 من فمو.

سل ااجم غ :"وليس عليو إال غسل محاجمسن فيمن يحتجم: "وقال ابن عمر والح

إلزالة الدم، يعٍت أماكن احلجامة فقط، ول يؤمر بإعادة الوضوء )إعادة الوضوء(، وىذا يعٍت 

ىو التحقيق يف ىذه ادلسألة أنو ال يوجد دليل صريح على أن الدم ينقض الوضوء، الدم 

(، ىو لُت )الدم اخلارج من السبيلُتاخلارج من السبيالدم الذي ينقض الوضوء باإلصباع ىو 

بالنساء، النفاس واحليض واالستحاضة،  الذي ينقض باإلصباع، ويدخل فيو الدماء اخلاصة

أن الذي يقول أن الدم ناقض نقول لو:  وأما غَتىا فاألصل الرباءة، ورمن ذكرنا القاعدة

"ىات بدليل واحد يدل على أن الدم ينقض الوضوء"، طبعًا ىم يستدلون بدليل لكن ال 

دلا قال للمرأة: "اغسلي عنكي الدم"، اغسلي عنكي  ُيسلَّم ذلم من جهة اللغة، أن النيب 
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لدم، يعٍت كل الدماء الدم، فهم قالوا أن الدم ىنا األلف والالم للجنس، ويُفيد حقيقة ا

تُغسل، كل الدماء تُغسل؛ لكن ىذا يعٍت من جهة اللغة ال ُيسلَّم دلاذا؟ ألن األلف والالم 

ىنا للعهد وليس للجنس، يعٍت األلف والالم جاءت يف قصة ادلرأة اليت سألت عن الدم 

ص ، فدلَّ أن ىذا احلكم خااغسلي عنكي الدم": ")سألت عن ىذا الدم(، فقال النيب 

بدماء النساء، وال ديكن حبال من األحوال أن ُيصرف األلف والالم العهدية إىل اجلنسية، 

بُت لنا نوع األلف والالم، سياق يعٍت داللة القصة والسياق تُ وىي اليت تُعرف عند العلماء بال

ىل ىي للجنس تفيد العموم، كل الدماء، أم ىو خاص وشيء معهود، ىنا ىو شيء 

 ء اخلاصة بالنساء.عهود وىو الدمام

وأيضًا العلماء الذين رأوا أن الدم ليس بنجس وليس بناقض للوضوء استدلوا بأشياء كثَتة 

جداً منها: قاعدة ما أُبُت من حي فهو كميتو )ما أبُت من حي فهو كميتو(، وقالوا إذا الدم 

خرج من اإلنسان، ما حكم ميتة اإلنسان، إذا مات اإلنسان ىل جسمو طاىر؟ نعم 

طاىر، كذلك العضو ادلنفصل منو فهو طاىر )العضو ادلنفصل منو فهو طاىر(، يعٍت ىذه 

قاعدة فقهية، ما أُبُت من حي فهو كميتو )ما أُبُت من حي فهو كميتو(، يعٍت أي جزء يُعزل 

 أو ينفصل من حيوان أو من كائن حي يأخذ حكمو إذا كان ميتة )إذا كان ميتة(.

 ا غنمة، وقطعنا جزء من حلمها وىي حية، ىذه الغنمة لو ماتتيعٍت ىب لو أننا كان لدين

م، ما حكمها ميتتها؟ ذمسة، وربرَّم ىذه ادليتة، كذلك ىذا اللحم ادلنفصل لو نفس احلك
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وقت كونو ميتة، نفس اإلنسان، اإلنسان لو انفصل اللحم ادلنفصل لو حكم ىذا احليوان يف 

جزء من جسده، أو شيء من دمو، نقول ما حكم اإلنسان إذا مات طاىر، كذلك الدم 

طبعًا العلماء استثنوا منها و طاىر، وكذلك ىذا اللحم طاىر، ىذه قاعدة معروفة فقهية، 

  مثل البقر الوحشي، الكن أن ُيصطاد، يعٍتذا كان احليوان وحشي وال ديُ دة، إصورة الطري

فقالوا يف ىذه احلالة، يعٍت ما  ،يُركض وراءه ويُرمى ويُقطع ديكن أن ُيصطاد إال بتقطيعو، أن

بُت منو فهو حالل وليس بنجس، وكذلك ادلسك الذي ُيستخرج من الغزال بعدما ييبس أُ 

من حي فهو  أبُت ما "وينفصل عنو، ال هتمنا ىذه التفاصيل لكن ىذه القاعدة تٌبُت لنا 

كميتو"، أن الدم ادلنفصل من اإلنسان طاىر؛ ألن اإلنسان لو مات فإن جسده طاىر،  

 كذلك االشياء ادلنفصلة عنو.

رر ن يُقراد بو اإلمام البخاري أثار األخَتة أإذًا ىنا كل ما ذكره اإلمام البخاري يف ىذه اآل

الدماء ادلعروفة، الدماء دم ليس من النجاسات(، إال الأن الدم ليس من النجاسات )أن 

 اخلارجة من السبيلُت، ومنها كما ذكرنا دماء النساء.

 :-رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  ِإيَاٍس، أَِبي ْبنُ  آَدمُ  َحدَّ  أَِبي َعنْ  الَمْقُبِريُّ، َسِعيدٌ  عن ِذْئٍب، أَِبي اْبنُ  َحدَّ

 ِفي َكانَ  َما َصَلةٍ  ِفي الَعْبدُ  يَ َزالُ  الَ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيُّ  قَالَ : قَالَ  ُىَريْ َرَة،
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 ُىَريْ َرَة؟ أَبَا يَا الَحَدثُ  َما: َأْعَجِمي   رَُجلٌ  فَ َقالَ  «ُيْحِدثْ  َلمْ  َما الصََّلةَ  يَ ْنَتِظرُ  الَمْسِجدِ 

 الضَّْرطََة. يَ ْعِني الصَّْوتُ : قَالَ 

ىذا احلديث فضل انتظار الصالة )فضل انتظار الصالة(، وجاء يف ىذا احلديث ىنا ذكر يف 

أن اإلنسان لو حكم ادلصلي ما دام ينتظر ىذه الصالة، وىنا ذكر العلماء أن من تعاطى 

أسباب الصالة كان يف حكم ادلصلي، يعٍت إنسان جلس بعد صالة ادلغرب ينتظر صالة 

الوقت، طوال انتظاره كأنو ُيصلي، وىذا من جهة  العشاء، فهو يف حكم ادلصلي طوال ىذا

األجر )من جهة األجر(، وليس من جهة احلكم )ليس من جهة احلكم(، يعٍت ىل جيوز لو 

أن يتكلم؟ نعم يتكلم ألنو ليس يف صالة، ولكن لو أجر ادلصلي، لو أجر، أجر انتظار 

 الصالة، ولكن ىذا األمر مقيد.

ذا إ ":ُيْحِدثْ  َلمْ  َما الصََّلةَ  يَ ْنَتِظرُ  الَمْسِجدِ  ِفي َكانَ  َما َصَلةٍ  ِفي الَعْبدُ  يَ َزالُ  قال: "الَ 

أحدث ذىب عنو ىذا احلكم )ذىب عنو ىذا احلكم(، يعٍت انتظار اإلنسان الصالة 

فإذا أحدث يأخذ ىذا احلكم أنو يزول عنو ىذا وجلوسو يف ادلسجد مقيٌد بعدم احلدث، 

 .األجر الذي ذكره النيب 

عن احلدث فبُتَّ أنو الصوت الذي خيرج من  مث بُتَّ احلدث، أن الرجل األعجمي سأل

اإلنسان، وسؤالو عن احلدث؛ ألن احلدث أمر مشًتك، احلدث أمر مشًتك، احلدث يُطلق 

"من آوى قال:   على احلدث احلسي، ويُطلق على احلدث ادلعنوي، ولذلك النيب 
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وى من فعل بدعة أو جردية أو أحدث حدثاً يف اإلسالم، من آوى حمدثاً، يعٍت من آ، حمدثاً"

فُيطلق على اجلانب ادلعنوي، ويُطلق على اجلانب احلسي، ويف اجلانب احلسي فيو تفصيل، 

فهنا األعجمي دلا يسأل ألن ىذه الكلمة ، واحلدث األصغر قد يُراد بو احلدث األكرب

 .ود يف ىذا احلديثادلعٌت ادلقص حمتملة لعدة معاين فبُتَّ أبو ىريرة 

 :-رحمو اهلل  –ثم قال المصنف 

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  الَولِيِد، أَبُو َحدَّ َنَة، ْبنُ  ُسْفَيانُ  َحدَّ  َعنْ  َتِميٍم، ْبنِ  َعبَّادِ  َعنْ  الزُّْىِريِّ، َعنِ  ُعيَ ي ْ

 َيِجدَ  َأوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحتَّى يَ ْنَصِرفْ  الَ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّبيِّ  َعنِ  َعمِِّو،

 .«رِيًحا

الَولِيِد  ىو: "أَبُوإذًا أورد ىذا احلديث من حديث عباد بن سبيم عن عمو، وشيخ البخاري 

وىذا السند رجالو كلهم أئمة حفاظ، وفيو رواية الراوي  الملك الطيالسي":ىشام بن عبد 

 عن عمو عباد بن سبيم عن عمو.

احلديث من حديث أيب سعيد اخلدري، وفيو التأكيد على ما بوَّب ومضى معنا مثل ىذا 

عليو اإلمام البخاري أن الذي ينقض الوضوء ىو اخلارج من السبيلُت، وفيو أيضاً البقاء على 

 اليقُت )البقاء على اليقُت(.



 

  16 
 

 صحيح البخارييف التعليق على األربعون السادس و الدرس 

، أو من يشكو من وىذا احلديث فيو دفع الريبة )دفع الريبة(، وخاصة دلن لديو وسواس

فإنو ال خيرج، أو ال ينتقض وضوءه إال إذا َسع صوتًا أو وجد رحياً، يعٍت على وجو الغازات 

 اليقُت، ألن القاعدة أن ما ثبت بيقُت ال يزول إال بيقٍُت مثلو.

 : -رحمو اهلل  –ثم قال اإلمام البخاري 

ثَ َنا ثَ َنا: قَالَ  َسِعيٍد، ْبنُ  قُ تَ ْيَبةُ  حدَّ  الث َّْوِريِّ، يَ ْعَلى أَِبي ُمْنِذرٍ  َعنْ  اأَلْعَمِش، َعنِ  َجرِيٌر، َحدَّ

 َرُسولَ  َأْسَألَ  َأنْ  فَاْسَتْحيَ ْيتُ  َمذَّاءً  رَُجًل  ُكْنتُ  َعِلي   قَالَ : قَالَ  الَحَنِفيَِّة، اْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ 

 «الُوُضوءُ  ِفيوِ : »فَ َقالَ  َفَسأََلوُ  اأَلْسَودِ  ْبنَ  الِمْقَدادَ  فََأَمْرتُ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ 

 اأَلْعَمِش. َعنِ  ُشْعَبُة، َوَرَواهُ 

ابن علي بن أيب طالب، من ىو  الَحَنِفيَِّة": اْبنِ  ىذا اإلسناد مرَّ معنا رجالو وذكرنا "ُمَحمَّدِ 

 سيب من بٍت حنيفة، وفيو:

الذي خيرج بعد أن علي بن أيب طالب يقول أنو كان رجاًل مذَّاء، وادلذي ىو السائل الرقيق 

للشهوة؛ ألنو قد خيرج من اإلنسان بسبب أنو خيرج  الشهوة، عقب الشهوة، وىذا شرط

 مرض فإذا خرج دلرض فإنو ال يُلتفت إليو.
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وذكر العلماء أن الناس يتفاوتون يف ىذا األمر، من الناس من ال دُيذي أصالً، ال يأتيو ادلذي 

من ادلذي فيو مبالغ، يعٍت كما جاء عن  يسَت، ومنهم لديو مذيأصاًل، ومن الناس من 

 أنو كان رجالً مذاًء.  علي بن أيب طالب

 وىذا فيو احلياء. فَاْسَتْحيَ ْيُت":قال: "

وىذا فيو التوكيل يف اإلفتاء )التوكيل يف اإلفتاء(  َفَسأََلُو": اأَلْسَودِ  ْبنَ  الِمْقَدادَ  قال: "فََأَمْرتُ 

 لكن اإلنسان حيرص أن يوكل الثقة الذي يعرف يعٍت كيف يسأل وكيف يطرح ىذا السؤال.

واحلديث يُبُت حكم ادلذي، وأنو أحد األمور اليت زبرج من السبيلُت وأن فيو الوضوء، 

ادلذي من اإلنسان، فإن اإلنسان يغسل  والعلماء يقولون: "ادلذي بُت البول وادلٍت، وإذا خرج

ذكره وأنثييو، ويتوضأ"، يتوضأ، وإذا جاء ادلذي على الثياب، فإنو ينضح الثياب بادلاء، يعٍت 

 يرشو بادلاء، وال يلزم فيو الغسل كما قال العلماء، أنو خمفف.

م، نقف عند ىذا القدر من التعليق على صحيح اإلمام البخاري، ونستأنف اللقاء القاد

نسأل ا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل إنو ويل ذلك والقادر عليو، وصلى 

 .ا على نبينا حممد، وجزاكم ا خَتاً.

 

 


