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 موقع دروس اإلمارات

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
إن احلمد هلل، ضلمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

هده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، ومن سيئات أعمالنا، من ي
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن زلمًدا عبده 

  -ورسولو، أما بعد:
، وشر األمور فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اذلدي ىدي زلمٍد 

 زلدثاهتا، وكل زلدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار. 
  -ما بعد:مث أ

مع كتاب  -رمحو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري 
ْوِم، : -رمحو اهلل–الوضوء، وقد بلغنا إىل قول ادلصنف  بَاُب الُوُضوِء ِمَن الن َّ

ْعَستَ ْيِن، َأِو الَخْفَقِة ُوُضوءً  ْعَسِة َوالن َّ  .َوَمْن َلْم يَ َر ِمَن الن َّ
ثَ َنا َعْبُد اللَِّه قال:  ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َأْخبَ َرنَا َماِلٌك، َعْن ِهَشاِم ْبِن َحدَّ

ِإَذا نَ َعَس َأَحدُُكْم »قَاَل:  ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 
ْوُم، فَِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َصلَّى  َوُهَو َوُهَو ُيَصلِّي فَ ْليَ ْرُقْد، َحتَّى َيْذَهَب َعْنُه الن َّ

 .«نَاِعٌس، اَل َيْدِري َلَعلَُّه َيْستَ ْغِفُر فَ َيُسبُّ نَ ْفَسهُ 
ثَ َنا أَيُّوُب، وقال:   ثَ َنا َعْبُد الَواِرِث، َحدَّ ثَ َنا َأبُو َمْعَمٍر، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

ِإَذا نَ َعَس َأَحدُُكْم ِفي »قَاَل:  َعْن َأِبي ِقالَبََة، َعْن َأَنٍس َعِن النَِّبيِّ 
 .«اَلِة فَ ْليَ َنْم، َحتَّى يَ ْعَلَم َما يَ ْقَرأُ الصَّ 

للداللة على أن النوم  -رمحو اهلل–ىذا الباب عقده اإلمام البخاري 
اليسَت ال ينقض الوضوء، أن النوم اليسَت ال ينقض الوضوء، وال شك أن 
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ىذه الًتمجة كما قال العلماء من الًتاجم االستنباطية، وليست من الًتاجم 
هي حتتاج إىل نوع تأمل حىت يُربط بينها وبُت ما حتتها من الظاىرة؛ ف

 األحاديث. 
ْعَسِة فبوَّب البخاري ) ْوِم، َوَمْن َلْم يَ َر ِمَن الن َّ بَاُب الُوُضوِء ِمَن الن َّ

ْعَستَ ْيِن، َأِو الَخْفَقِة ُوُضوءً  ( والنعسة من الُنعاس، وىو: مقدمات النوم، َوالن َّ
وُيطلق عليِو أيًضا يف اللغة: الوسن، وُيطلق عليو أيًضا: الِسنة، ىذه ثالثة 
مًتادفات: الُنعاس، والوسن، والسنة، اليت جاءت يف القرآن؛ فكلها بنفس 

 ادلعٌت، وىو: بداية النوم، أو مقدمات النوم. 
الرأس مع الُنعاس، وال يلزم من كل نعاٍس وأما اخلفقة؛ فادلراد هبا: حركة 

أن حيصل معُو خفقان الرأس، ولكن يعٍت قد يصل اإلنسان إىل بعض 
 مراحل من الُنعاس خيفق رأسو؛ أي: يتحرك وينزل. 

وأصل ىذه ادلسألة أشرنا إليها يف السابق، من اختالف العلماء يف 
علماء ذلم يعٍت  ُحكم النوم، ىل ىو ناقٌض للوضوء أو ال؟! وذكرنا أن ال

 كالم طويل يف مسألة النوم، ورلمل أقواذلم ثالثة: 
: أنَّ النوم ال يُعد من النواقض مطلًقا؛ يعٍت: ال من قريب القول األول

وال من بعيد، كل الصور يرون أهنا ال تُعد من النواقض، واستدلوا 
على الصحابة، ختفق رؤوسهم،  بالعمومات، يعٍت دلا خرج النيب 

 وغَتىا من النصوص.  ابن عباس من شخَت النيب وحديث 
 : بعكسو؛ أن النوم ناقًض مطلًقا يف سائر صوره. والقول الثاني
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: ىو التفصيل بُت النوم ادلستغرق، وغَت ادلستغرق؛ فإذا  القول الثالث
كان النوم مستغرًقا كان ناقًضا للوضوء، وأما إذا كان غَت مستغرق؛ فال 

 ينقض الوضوء.  
حتتاج التفصيل لالستغراق وعدم االستغراق، يف كتب الفقهاء  وطبًعا

تفاصيل كثَتة جًدا، ذكروىا يف اذليئات، يعٍت فقالوا: نوم اجلالس، ونوم 
الراكع، ونوم الساجد، ونوم ادلضطجع، كلها تفاصيل، لكن يف النهاية 
ترجع إىل ىذا الضابط، أن الشخص ادلستغرق يف النوم وادلستغرق ىو الذي 

 يدري عن نفسو، وىذا مظنة احلدث، ولو أحدث ال يدري. ال 
والثاين: ىو النوم غَت ادلستغرق، ويدخل فيو الصورة اليت أرادىا اإلمام 
البخاري ىنا، وىو مقدمات النوم والُنعاس، وبدايات النوم، ولو يعٍت خفق 
رأس اإلنسان، واإلنسان يدري يعٍت ويف وعيو، فإن ىذا يدخل فيو النوم 

 غَت ادلستغرق، وال يُعد ناقًضا للوضوء. 
فقو دلا يتناولون ىذه ادلسألة، يقولون فيها عشرة وجتدون يف كتب ال

 -رمحو اهلل–أقوال، لكن حاصلها ىذه األقوال الثالثة، ىنا اإلمام البخاري 
يف ىذا السند، مجيع السند مدين مسلسل بادلدنيُت، غَت شيخو عبد اهلل بن 
يوسف، أما البقية فهم من ادلدينة، وأيًضا يف ىذا اإلسناد رواية الراوي عن 

 أبيو.
َعْن  ( وىو ىشام بن عروة بن الزبَت، قال: َعْن ِهَشامِ ذكر قال: ) 

 .َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشةَ ، ِهَشامِ 
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وىذا احُلكم الذي جاء يف ىذا احلديث، ما يتعلق بالنوم، فيِو النهي 
عن الصالة حال الُنعاس، والصالة يف حال النعاس، قد يؤدي باإلنسان إىل 
النوم احلقيقي، اإلفراط يف النوم، يعٍت االستغراق يف النوم، وإذا استغرق ُعدَّ 

ال يُعترب ناقًضا للوضوء، ناقًضا للوضوء، وأما إذا بقي يف مبادئ النوم، فإنو 
 وال يُعرب مستغرًقا. 

أنا أسألكم سؤال: ىل ديكن واحد يصلي ويستغرق يف النوم؟ شلكن وال 
ال؟ يف ناس يسجدون ما شاء اهلل، وال يقوم من السجود، يظن أنو حسن 
خادتة، مُث يرون أنو ماذا؟ يف الثُبات، وىذا حصل كثَت، فبعض الناس يعٍت 

كر الفقهاء قد ينام البعض يف الركوع، وبعضهم قد ينام نومو قوي، يعٍت ذ 
 يف السجود، وبعضهم يف التشهد، فقد حيصل مثل ىذا األمر. 

وجو الشاىد أن يعٍت ىنا النهي عن الصالة يف حال الُنعاس، وكراىية 
يعٍت ىذا الفعل، وىذا كما أشرنا فيو يعٍت إشارة إىل التفريق بُت النوم 

 . اليسَت، والنوم الكثَت
وأيًضا يف ىذا احلديث التأكيد على مسألة؛ وىي: إعطاء النفس 
راحتها، يعٍت أن اإلنسان ال يثقل على جسده، وال يثقل على نفسو؛ فمىت 
ما وجد اإلنسان من نفسو نشاطًا صلى وتعبد، وإذا وجد اإلنسان من 

 نفسو كساًل أو مجوًدا؛ فإنو ديتنع عن العبادة. 
قال العلماء: فيِو حٌث بطريٍق غَت مباشر على وأيًضا ىذا احلديث كما 

اخلشوع، وحضور القلب؛ ألن الناعس ىل يكون حاضر القلب؟ ال يكون 
حاضر القلب، فهذه اإلشارة، النهي عن الصالة يف حال الُنعاس، فيو 
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الدعوة إىل عكس ذلك، من حضور القلب، ومن حالة التهيؤ واخلشوع 
 الذي يًتتب عليو التدبر والنظر. 

مُثَّ لو سأل سائل: ىل ىذا احُلكم يعٍت خاص بالنافلة، بصالة النافلة 
وصالة الليل، كما جاء فيو بعض النصوص أم ىو عام؟ الصحيح: أنو عام، 
ىذا احلكم عام، يشمل الفرائض، ويشمل النوافل، يشمل الفرائض 

 والنوافل، أن اإلنسان ما يدخل إال وىو حاضر الذىن. 
يعٍت ذكر من األشياء اليت  «فَِإنَّ َأَحدَُكمْ »قال: وىنا يف ىذا احلديث 

فَِإنَّ َأَحدَُكْم ِإَذا َصلَّى َوُهَو نَاِعٌس، اَل َيْدِري َلَعلَُّه َيْستَ ْغِفُر »قد تًتتب 
 ومعٌت االستغفار ىنا: الدعاء، االستغفار مبعٌت الدعاء.  ؛«فَ َيُسبُّ نَ ْفَسهُ 

قول: استغفر اهلل، ويأيت مبعٌت  االستغفار يأيت مبعٌت االستغفار العام،
الدعاء، وىنا مبعٌت الدعاء، فذكر ىنا أنُو رمبا ال يستشعر ما يقول، ما 
يستشعر العبارة اليت يرددىا يف حال الُنعاس، وىذا طبًعا من حكمة 

 الشارع. 
اإلنسان إذا كان رلهًدا وُمتعًبا أحيانًا يتكلم بالكلمة خطًأ، ويعٍت يقول 

ت ىذه الكلمة من اإلجهاد والتعب؟ وىذا األمر نفسو يف نفسو: كيف قل
يُقال يف الصالة، إذا كان اإلنسان ناعًسا أو رلهًدا، فرمبا يدعو على نفسو 

 باذلالك أو غَت ذلك. 
ِإَذا نَ َعَس َأَحدُُكْم ِفي الصَّاَلِة فَ ْليَ َنْم، َحتَّى »ويف احلديث اآلخر قال: 

يث شيخ البخاري أبو معمر، عبد اهلل بن يف ىذا احلد؛ «يَ ْعَلَم َما يَ ْقَرأُ 
عمرو، ويرويو عن عبد الوارث بن سعيد مضى معنا، أيوب السختياين، 



 

  6 
 

 يف التعليق على صحيح البخاري الثاين واخلمسونالدرس 

ِإَذا نَ َعَس َأَحدُُكْم ِفي »وأبو قالبة عبد اهلل بن زيد اجلرمي، عن أنس قال: 
 .«الصَّاَلِة فَ ْليَ َنْم، َحتَّى يَ ْعَلَم َما يَ ْقَرأُ 

لسابق، وىو: اخلشوع يف الصالة، وىذه تأكيد على معٌت احلديث ا
وأيًضا أخد العلماء من فوائد ىذا احلديث: العمل باالحتياط، فإنَّ االمتناع 

؛ ألنو ال يدري ما يقول، وال يعٍت من االحتياطعن الصالة يف حال الُنعاس 
ما يردده، وال سيما ىذا يعٍت يتأكد يف صورة قيام الليل؛ يعٍت دلا يكون 

 ب أو النوم. اإلنسان مظنة التع
 ؛ قال:بَاُب الُوُضوِء ِمْن َغْيِر َحَدثٍ مث عقد اإلمام البخاري قال: 

ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمِرو ْبِن َعاِمٍر،  ُد ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَّ َحدَّ
ثَ َنا  ٌد، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ قَاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، قَاَل: ح وَحدَّ

ثَِني َعْمُرو ْبُن َعاِمٍر، َعْن َأَنِس، قَاَل: َكاَن  َيْحَيى، َعْن ُسْفَياَن، قَاَل: َحدَّ
قُ ْلُت: َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَ ُعوَن؟ قَاَل: « يَ تَ َوضَُّأ ِعْنَد ُكلِّ َصاَلةٍ » النَِّبيُّ 

 .ُيْجِزُئ َأَحَدنَا الُوُضوُء َما َلْم ُيْحِدثْ 
عقده اإلمام البخاري، باب الوضوء من غَت حدث، يف ىذا الباب 

طهارة؛ فيجدد الوضوء، مسألة جتديد الوضوء، يعٍت إذا كان اإلنسان على 
 ىذا القصد من ىذه الًتمجة، باب الوضوء من غَت حدث. 

يروي ىذا احلديث من طريقُت؛ ولذلك  -رمحو اهلل–واإلمام البخاري 
استخدم التحويل، حتويل اإلسناد، ذكر عن زلمد بن يوسف شيخ الفريايب، 
 عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر األنصاري، مث حول السند إىل
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مسدد بن مسرىد، عن حيِت بن بالل، عن سفيان عن عمرو بن عامر، 
 فاإلمام البخاري يروي ىذا احلديث من طريقُت، من إسنادين.  

يف عطف األسانيد ويف حتويل  -رمحو اهلل–وطريقة اإلمام البخاري 
األسانيد، أن يكون لنكتة إسنادية غالبة، أو أحيانًا بعض النكات اليت 
تتعلق بادلنت؛ فنجد يعٍت يف ىذا اإلسناد اإلمام البخاري أورد اإلسناد 

 العايل. 
قال: حدثنا زلمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر، عن 

: حدثنا مسدد، حدثنا حيِت، ىذا اإلسناد أنزل، يعٍت أنس، ويف الثانية قال
تالحظون لو تركزون يف السند األول، حدثنا زلمد بن يوسف حدثنا 

 سفيان. 
بُت البخاري وبُت سفيان كم؟ شخص واحد، ىو من؟ زلمد بن 

ثَ َنا َيْحَيى، يوسف، اإلسناد الثاين البخاري يقول: ) ٌد، َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ وَحدَّ
( كم واحد بُت البخاري وسفيان؟ اثنان؛ فاإلسناد الثاين أنزل، َيانَ َعْن ُسفْ 

 واإلسناد األول أعلى. 
وطريقة اإلمام البخاري أنو يقدم اإلسناد األعلى على اإلسناد النازل، 
وليس مبطرد ليس غالًبا، بل أحيانًا صلد من اإلمام البخاري يقدم اإلسناد 

ٍت اإلسناد النازل لو مزية، كأن يكون النازل على العايل، خاصًة إذا كان يع
 مسلسل بالسماع. 

وشرط البخاري يعٍت ثبوت السماع، بل البخاري يف أغلب األسانيد، 
 حيرص على إبراز جانب السماع؛ ال سيما مع وجود شبهة التدليس. 
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ويف اإلسناد الثاين ىنا ميزة على اإلسناد األول، أن ُسفيان حدَّث 
: حدثٍت، صيغة التحديث، ىذه ُتسمى صيغة بالتحديث عن سفيان، قال

 جزم.
ثَ َنا ُسْفَياُن، َعْن َعْمِرو ْبِن َعاِمرٍ وأما يف السند األول: ) ( فاستخدم َحدَّ

فيو العنعنة، طبًعا ىذا ىل يفيد؟ نعم يفيد، ىل سفيان مدلس؟ نعم 
 مدلس، تدليس األئمة.

ا على ويعٍت طبًعا حديث ادلدلسُت يف الصحيحُت، العلماء حيملوهن
االتصال؛ ألهنا إما التدليس النادر، أو تدليس األئمة، أو ما ثبت فيو 

 السماع. 
فوجو الشاىد: أن اإلمام البخاري دلا يورد إسنادين، فال بُدَّ أن ىناك 

 فوائد يف ىذه األسانيد. 
ىنا يعٍت اإلشارة إىل  «يَ تَ َوضَُّأ ِعْنَد ُكلِّ َصاَلةٍ » َكاَن النَِّبيُّ قال: 

سألة وىي مسألة جتديد الوضوء عند كل صالة، ما حكم جتديد الوضوء ادل
 عند كل صالة؟ 

مجهور العلماء على استحبابو، مجهور العلماء على االستحباب، وىو 
قول األئمة األربعة، وذىب الظاىرية إىل الوجوب، الظاىرية ذىبوا إىل 

 الوجوب، أنو جيب جتديد الوضوء عند كل صالة. 
والوجوب عند اجلمهور ال يكون إال عند وجود ماذا؟ احلدث؛ ألن 
النصوص واضحة، أن اإلجياب ال يكون إال مع وجود احلدث، أما عند كل 

 صالة، فهو على االستحباب عند اجلمهور. 
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وىل جيوز لإلنسان أن يكتفي بوضوء واحد؟ لو ذلك صحيح؛ ألنو ورد 
صلى  صة فتح مكة، أن النيب يعٍت كما سوف يأتينا إن شاء اهلل، يف ق

مخس صلوات بوضوٍء واحد؛ فيجوز أن اإلنسان يصلي أكثر من صالة 
بوضوٍء واحد؛ ولكن يعٍت جتديد الوضوء لو فضيلة عند كل صالة، أما عند 

 احلدث؛ فهو يعٍت من األمور الواجبة.
؛ وكان ىنا تفيد «يَ تَ َوضَُّأ ِعْنَد ُكلِّ َصاَلةٍ » َكاَن النَِّبيُّ قال: 

أنو يتوضأ عند كل صالة،  األغلبية، يعٍت كان األغلب من حال النيب 
كان   ولكن جاءت صور أخرى، ستمر علينا عدة أحاديث أن النيب 

 جيمع الصلوات بوضوٍء واحد. 
قُ ْلُت: َكْيَف ُكْنُتْم َتْصنَ ُعوَن؟ قَاَل: ُيْجِزُئ َأَحَدنَا الُوُضوُء وىنا قال: )

( وىذا ىو تأكيد دلا يعٍت أسلفناه، أن الوضوء ال جيب إال ُيْحِدثْ  َما َلمْ 
 عند احلدث، وأن الوضوء الواحد رلزئ لإلنسان. 

ثَ َنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد، قَاَل:  :-رمحو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري  َحدَّ
ثَِني َيْحَيى ْبُن سَ  ثَ َنا ُسَلْيَماُن ْبُن ِباَلٍل، قَاَل: َحدَّ ِعيٍد، قَاَل: َأْخبَ َرِني َحدَّ

ْعَماِن، قَاَل: َخَرْجَنا َمَع  ُر ْبُن َيَساٍر، قَاَل: َأْخبَ َرِني ُسَوْيُد ْبُن الن ُّ ُبَشي ْ
َصلَّى َلَنا َرُسوُل اللَِّه »ِإَذا ُكنَّا بِالصَّْهَباِء،  َعاَم َخْيبَ َر، َحتَّى َرُسوِل اللَِّه 

  ِويِق، فََأَكْلَنا ا َصلَّى َدَعا بِاأَلْطِعَمِة، فَ َلْم يُ ْؤَت ِإالَّ بِالسَّ الَعْصَر، فَ َلمَّ
ِإَلى الَمْغِرِب، َفَمْضَمَض، ثُمَّ َصلَّى َلَنا الَمْغِرَب  َوَشرِبْ َنا، ثُمَّ قَاَم النَِّبيُّ 

 .«َوَلْم يَ تَ َوضَّأْ 
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اب يعٍت ادلضمضة من ىذا احلديث مضى معنا يف اللقاء ادلاضي، يف ب
السويق، ومل يتوضأ، مع اختالف يسَت يف األلفاظ، ويف اإلسناد، وىنا 
سويد بن نعمان الصحايب ليس للبخاري لسويد إال حديٌث واحد وىو ىذا 
احلديث، ليس لو إال ىذا احلديث، وقد أوردُه يف مواضع كثَتة، وأسلفنا 

عٍت عدم الوضوء شلا مست يعٍت تعليق على ىذا احلديث، وفيِو كما ذكرنا ي
النار، وأشرنا يعٍت يف بابُت سابقُت: ادلضمضة من الطعام؛ ال سيما إذا  
كانت ىناك ماذا؟ دسومة، إذا ُوجدت الدسومة فإن اإلنسان يزيل أثر 

 الدسم من فمِو. 
يعٍت صلى  ووجو الشاىد ىنا من إيراد اإلمام البخاري: أن النيب 

يتوضأ لصالة ادلغرب، واكتفى بالوضوء الذي  العصر، مث يعٍت بعد العصر مل
 كان عليو يف العصر. 

إىل ادلغرب، فمضمض مث صلى لنا ادلغرب ومل  قال: مُثَّ قام النيب 
متوضًأ لصالة العصر،  يتوضأ؛ ألن الوضوء كان موجوًدا، يعٍت كان النيب 

 فلم يُعد الوضوء لصالة ادلغرب. 
شربنا، اليوم بعض األطباء يعٍت وىنا يعٍت يف احلديث قال: فأكلنا و 

يقول: صحًيا ال جُيمع بُت الطعام والشراب، ما رأيكم؟ ىذا صحيح؟ يقول 
األئمة: تشرب قبلو بعشر دقائق، أو بعده بعشر دقائق؛ لكن نص احلديث 
يفيد ماذا؟ اجلمع، اجلمع بُت الطعام والشراب، ولو كان ضارًا دلا ورد، ودلا 

 أقره الشارع. 
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(؛ فهذا فيو اجلمع بُت األكل والشرب، وبالعكس َكْلَنا َوَشرِبْ َنافَأَ قال: )
(؛ كلها تدل على اجلمع فََأَكْلَنا َوَشرِبْ َنا« )كلوا واشربوا»ىناك روايات 

بُت الطعام والشراب يف وقٍت واحد، وأما اجتهادات األطبة فهي كثَتة، 
 لكن ما جاء فيها السنة، يدل على جواز ىذا األمر. 

 .بَاٌب: ِمَن الَكَباِئِر َأْن اَل َيْسَتِتَر ِمْن بَ ْوِلهِ مُثَّ عقد ادلصنف قال: 
ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ُمَجاِهٍد،  قال: ثَ َنا ُعْثَماُن، قَاَل: َحدَّ َحدَّ

َة، ِبَحاِئٍط ِمْن ِحيطَاِن الَمِديَنِة، َأْو  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َمرَّ النَِّبيُّ  َمكَّ
بَاِن ِفي قُ ُبورِِهَما، فَ َقاَل النَِّبيُّ  بَاِن، : »َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَسانَ ْيِن يُ َعذَّ يُ َعذَّ

بَاِن ِفي َكِبيرٍ  بَ َلى، َكاَن َأَحُدُهَما اَل َيْسَتِتُر ِمْن بَ ْوِلِه، »ثُمَّ قَاَل: « َوَما يُ َعذَّ
َعا ِبَجرِيَدٍة، َفَكَسَرَها ِكْسَرتَ ْيِن، ثُمَّ دَ ، «آلَخُر َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ وََكاَن ا

ُهَما ِكْسَرًة، َفِقيَل َلُه: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِلَم فَ َعْلَت  فَ َوَضَع َعَلى ُكلِّ قَ ْبٍر ِمن ْ
ُهَما َما َلْم تَ ْيَبَسا»َهَذا؟ قَاَل:   .«ِإَلى َأْن يَ ْيَبَسا»َأْو: « َلَعلَُّه َأْن ُيَخفََّف َعن ْ

لإلشارة إىل أمهية  -رمحو اهلل–اإلمام الُبخاري  ىذا الباب عقدهُ 
بَاٌب: ِمَن االستتار والتنزه يف باب البول، والًتمجة ىنا واضحة، قال: )

 ( يعٍت: عدم االستتار من الكبائر. الَكَباِئِر َأْن اَل َيْسَتِتَر ِمْن بَ ْوِلهِ 
طبًعا الروايات، يعٍت بعض الروايات ال يستربئ، بعض الروايات ال 
يتنزه، روايات سلتلفة يف معٌت ىذا احلديث تدور حول عدم االستتار، وعدم 

 االسترباء من البول. 
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وادلعٌت الثاين الذي جاء يف أغلب الروايات، وىو عدم التنزه من البول، 
 على ثوبو، وتأيت على جسده؛ يعٍت عدم التنزه من النجاسة، النجاسة تأيت

 فيدخل يف ىذا الوعيد. 
ىنا شيخ البخاري، ابن أيب شيبة، عثمان بن أيب شيبة الكويف، عن 

َعِن ابن جرب، ) (ُمَجاِهدٍ ابن ادلعتمر، )( َمْنُصورٍ ابن عبد احلميد، ) (َجرِيرٌ )
تان من النخل، احلائط ىو: البس (ِبَحاِئطٍ  اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َمرَّ النَِّبيُّ 

ةَ وىنا الرواية على الشك ) روايات الشك يف  (ِمْن ِحيطَاِن الَمِديَنِة، َأْو َمكَّ
 البخاري كثَتة اليت فيها أو.

وجاء يف رواية أخرى اجلزم حبيطان ادلدينة دون الشك، يعٍت حبائط من 
 حيطان ادلدينة.

بَاِن ِفي ق ُ قال: )  ىذه يعٍت  (ُبورِِهَماَفَسِمَع َصْوَت ِإْنَسانَ ْيِن يُ َعذَّ
مسألة، ىل اإلنسان يسمع عذاب القرب؟ األصل: أن اإلنسان ال يسمع 

نبيو، أطلع اهلل نبيو  عذاب القرب، وىو من الغيبيات، وىنا أطلع اهلل 
على ىذه األصوات، ويعٍت ىناك نصوص كثَتة جًدا يف يعٍت مساع النيب 

 . 
فسماع اإلنسان لعذاب القرب ىذا أمر غييب، ال يثبت إال بنص، وأصرح 

؛ «لوال أال تدافنوا ألسمعتكم عذاب القبر: »دليل يف ذلك قول النيب 
يعٍت معٌت احلديث: أن الناس لو مسعوا عذاب القرب، مل يدفنوا موتاىم من 

 اخلوف الذي سيطرأ عليهم؛ ولذلك ال يسمع اإلنسان عذاب القرب. 
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بعض أىل العلم يعٍت ذكر أن بعض الناس يف بعض األزمان، مسعوا و 
صوًرا من عذاب القرب، وجاء يف كتاب ]أىوال القبور[ البن رجب ذكر 
بعض الصور من مساع عذاب القرب، وبعض ادلشايخ ادلتأخرين نقل ىذا 

 األمر؛ كالشيخ ابن باز وغَته. 
يكون ذلك أن  لكن النص يف احلقيقة يدل على عدم السماع، أو أن

اهلل سبحانو وتعاىل قد ُيسمع يف بعض األحيان؛ حلدوث العربة، وإال 
 فاألصل ادلطرد عدم مساع صوت العذاب، أو صوت عذاب القبور. 

بَاِن ِفي قُ ُبورِِهَما) قال:  : فَ َقاَل النَِّبيُّ  ،َفَسِمَع َصْوَت ِإْنَسانَ ْيِن يُ َعذَّ
بَاِن » بَاِن، َوَما يُ َعذَّ ؛ ومعٌت ىذا الكالم: «بَ َلى»ثُمَّ قَاَل: « ِفي َكِبيرٍ يُ َعذَّ
بَاِن ِفي َكِبيرٍ » بَاِن، َوَما يُ َعذَّ يعٍت: يُعذبان يف أمر ليس كبَت عند  ؛«يُ َعذَّ

الناس؛ ولكنو كبٌَت عند اهلل، أي: عظيم عند اهلل، وىذا فيو يعٍت إثبات 
 لقرب. عذاب القرب على عقيدة أىل السنة واجلماعة، إثبات عذاب ا

وفيو أيًضا اإلشارة إىل بعض أسباب عذاب القرب، عذاب القرب لو 
أسباب كثَتة جًدا، منها ما جاءت اإلشارة إليو يف ىذا احلديث، من عدم 

 التنزه، وعدم االستتار من البول، وكذلك النميمة. 
وفيو أيًضا كما ذكر العلماء صلاسة البول، فيو صلاسة البول، وفيو أيًضا 

مة من الكبائر، وفيو خطورة النميمة، والنميمة ىي: نقل الكالم أن النمي
 بُت الناس على وجو اإلفساد. 

ثُمَّ َدَعا ِبَجرِيَدٍة، َفَكَسَرَها  ، «آلَخُر َيْمِشي بِالنَِّميَمةِ وََكاَن ا»قال: 
ُهَما ِكْسَرًة، َفِقيَل َلُه: يَا َرُسو  َل اللَِّه، ِكْسَرتَ ْيِن، فَ َوَضَع َعَلى ُكلِّ قَ ْبٍر ِمن ْ
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ُهَما َما َلْم تَ ْيَبَسا»ِلَم فَ َعْلَت َهَذا؟ قَاَل:  ِإَلى »َأْو: « َلَعلَُّه َأْن ُيَخفََّف َعن ْ
 . «َأْن يَ ْيَبَسا

وضع اجلريدة على القرب، ىذه من اخلصوصيات، يعٍت ىل لإلنسان 
اليوم، يقول: أنا سأضع اجلريدة حىت خُيفف العذاب؟ أنت ما أدراك 

اهلل أطلعو على وجود العذاب، وأنت غَت مطلع على  نيب بالعذاب؟ ال
 ىذا األمر. 

طبًعا ىناك شبهة، يعٍت قالوا: أن التخفيف من العذاب يكون بالنداوة، 
يعٍت طادلا ىذه اجلريدة فيها ندى، وفيها الرطوبة، ومل تيبس؛ فيحصل فيها 

 ختفيف العذاب، وىذا طبًعا مردود يعٍت من جهات كثَتة جًدا. 
، فاإلنسان ال يعٍت األول أسلفنا أن ىذا من خصوصيات النيب 

فأحببت : »يطلع على عذاب القرب، وأيًضا بعض الروايات، قال النيب 
؛ وىذا أيًضا رد صريح على ىؤالء، أن «بشفاعتي أن ُيخفف عنهما
يف التخفيف، وىذا ليس ألي أحد، وإمنا  القضية مرتبطة بشفاعة النيب 

 . للنيب 
وأيًضا من الردود على ىذه الشبهة، يُقال: أن النداوة ال يُعرف ال شرًعا 
وال عقاًل أهنا سبب لتخفيف العذاب، يعٍت ال يوجد نص يدل على أن 
الشجر الرطب خُيفف على ادليت العذاب، ال يوجد نص، وال العقل يفيد 
ىذا األمر، أن إذا وضعت شيء رطب، أنو خُيفف على ادليت العذاب، 

قال بعض علماءنا: لو كان األمر كذلك؛ لكان أخف الناس عذابًا  حىت
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اليوم الكفار يف بالد الغرب؛ ألن مقابرىم حدائق، ومليئة باألشجار، وكل 
 قرب يعٍت يوضع عليو األشجار والورود وغَت ذلك. 
شق اجلريدة نصفُت،  وأيًضا يعٍت من وجوه الرد قالوا: أن النيب 

ة، وىذا كلو يعٍت تفصيل ذلذه ادلسألة؛ ألن البعض والشق ىذا يُذىب النداو 
يستدل هبا، يعٍت بعض الناس اليوم يزرعون على القبور بعض األشجار، 
وبعضهم جيعل بعض الورود، فإذا قيل لو يف ذلك؛ استدل هبذا احلديث، 

 وليس فيو داللة. 
، وأيًضا ىذا احلديث وأيًضا يف ىذا احلديث إثبات الشفاعة للنيب 

دل بو على عدم جواز قراءة القرآن على القرب، إذ لو كان نافًعا لقرأ ُيست
على القرب، كما يفعل بعض الناس، إذا ذىب يقول الفاحتة أو يقرأ  النيب 

ما فعل ذلك، ووضع ىذه اجلريدة اليت  بعض السور، ما الدليل؟ النيب 
 . ىي من خصوصيات النيب 
 .بَاُب َما َجاَء ِفي َغْسِل البَ ْولِ : -رمحو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري 

َوَلْم «. َكاَن اَل َيْسَتِتُر ِمْن بَ ْوِلهِ »ِلَصاِحِب الَقْبِر:  َوقَاَل النَِّبيُّ 
 .َيْذُكْر ِسَوى بَ ْوِل النَّاسِ 

ثَ َنا ِإْسَماِعيُل ْبُن ِإبْ َراِهيَم،  قال: ثَ َنا يَ ْعُقوُب ْبُن ِإبْ َراِهيَم، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ثَِني َعطَاُء ْبُن َأِبي َمْيُمونََة، َعْن  ثَِني َرْوُح ْبُن الَقاِسِم، قَاَل: َحدَّ قَاَل: َحدَّ

َجِتِه، َأتَ ْيُتُه ِبَماٍء ِإَذا تَ بَ رََّز ِلَحا» :َأَنِس ْبِن َماِلٍك، قَاَل: َكاَن النَِّبيُّ 
 .«فَ يَ ْغِسُل ِبهِ 
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بَاُب َما َجاَء ِفي َغْسِل : )-رمحو اهلل–ىذا التبويب من اإلمام البخاري 
فيو إشارة إىل أحد   -رمحو اهلل–( إًذا ىذا التبويب من اإلمام البخاري البَ ْولِ 

كتب الفقو، إشارة إىل باب إزالة النجاسات، ومنو إزالة صلاسة البول، 
 واإلمام البخاري رمحو اهلل صدَّر ىذا الباب هبذا التعليق. 

احلديث الذي مضى معنا أورده  (ِلَصاِحِب الَقْبرِ  َوقَاَل النَِّبيُّ )
م البخاري يف ادلعلقات، يعٍت أنو يُعلق معلًقا؛ ألنو أسنده، وىذه طريقة اإلما

إذا أسند يف موضٍع آخر، حلرص اإلمام البخاري على ادلغايرة إما يف السند 
(، َوَلْم َيْذُكْر ِسَوى بَ ْوِل النَّاسِ )أو يف ادلنت، وعلق اإلمام البخاري قال: 

يعٍت يقول اإلمام البخاري: أن الكالم ىنا على بول اآلدمي، الكالم ىنا 
 صلاسة بول اآلدمي.  على

وُيستفاد من ىذا التعليق الذي مضى معنا مسنًدا أيًضا، استحباب 
 التباعد عند قضاء احلاجة؛ ألن االستتار عن الناس، يقتضي ذلك. 

طبًعا خيتلف احلال سواء استخدام الكنف، أو إذا كان اإلنسان يف 
يخ اإلمام فضاء؛ فإن اإلنسان يبتعد عن أنظار الناس، ويف ىذا احلديث ش

البخاري ىو يعقوب الدورقي، عن إمساعيل بن إبراىيم بن علية، عن روح 
بن القاسم التيمي البصري، عن عطاء بن أيب ميمونة ىذا موىل أنس بن 

 مالك. 
الرباز ذكرنا ىو: اخلروج لقضاء  «ِإَذا تَ بَ رَّزَ » :قَاَل: َكاَن النَِّبيُّ 

 ، وىذا فيو االستنجاء بادلاء. «فَ يَ ْغِسُل ِبهِ َأتَ ْيُتُه ِبَماٍء »احلاجة، قال: 
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وضلُن ذكرنا سابًقا يف التعليقات أنو جيوز االستنجاء بادلاء، واالستنجاء 
باحلجارة، وذكرنا أن األفضل اجلمع بُت ادلاء واحلجارة، وعلل يعٍت العلماء 

اء ذلك باإلنقاء، أن القصد اإلنقاء، فقالوا: اإلنقاء إذا حدث اجلمع بُت ادل
 واحلجارة يكون أبلغ.

(؛ أي: بَاُب َما َجاَء ِفي َغْسِل البَ ْولِ إًذا ىذا تبويب اإلمام البخاري )
إزالة يعٍت البول، سواء كان ىذا على األرض كما سوف يأيت، أو يف الثياب 
أو يف البدن، النجاسات تُزال، وىذا الفرق يعٍت بُت النجاسة واحلدث، 

فقط، أما النجاسة ال، يعٍت رمبا تكون يف يعٍت احلدث وصف يقوم بالبدن 
 البدن أو يف الثياب أو يف البقعة ادلكان. 

مث قال اإلمام البخاري، وىذه طريقة اإلمام البخاري يعٍت إن ال يذكر 
عنوان، فيكون الباب ىذا كالفصل من الباب السابق، يعٍت األحاديث 

 تكون يف نفس ادلوضوع، أو تكون شواىد للحديث السابق. 
ُد ْبُن الُمثَ نَّىقال: ) ثَ َنا ُمَحمَّ ُد وىو البصري، ) (َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَّ قَاَل: َحدَّ

ثَ َنا اأَلْعَمشُ وىو أبو معاوية الضرير، )( ْبُن َخاِزمٍ  سليمان بن  (قَاَل: َحدَّ
وفيو ثالثة من التابعُت يروي  (َعْن طَاُوسٍ ابن جرب، ) (َعْن ُمَجاِهدٍ مهران، )

 بعضهم عن بعض، 
َرْيِن، فَ َقاَل: ) َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َمرَّ النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقب ْ

بَاِن ِفي َكِبيٍر، َأمَّا َأَحُدُهَما َفَكاَن اَل َيْسَتِتُر ِمَن » بَاِن، َوَما يُ َعذَّ ِإن َُّهَما َليُ َعذَّ
ثُمَّ َأَخَذ َجرِيَدًة َرْطَبًة، َفَشقََّها « ِميَمةِ البَ ْوِل، َوَأمَّا اآلَخُر َفَكاَن َيْمِشي بِالنَّ 

ِنْصَفْيِن، فَ َغَرَز ِفي ُكلِّ قَ ْبٍر َواِحَدًة، قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِلَم فَ َعْلَت َهَذا؟ 
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ُهَما َما َلْم يَ ْيَبَسا»قَاَل:  ُف َعن ْ وىذا احلديث كاحلديث ؛ «َلَعلَُّه ُيَخفِّ
يف الباب قبل السابق، فقط ىنا اختلف السند،  السابق الذي ذكرنا فوائده

ىنا طاووس عن ابن عباس، وىناك رلاىد عن ابن عباس، مع اختالف 
 .يسَت يف األلفاظ

ُد ْبُن الُمثَ نَّى، )حدثنا مُثَّ ذكر متابعًة قال:  ثَ َنا وَِكيعٌ قال: ُمَحمَّ  (َحدَّ
ثَ َنا اأَلْعَمشُ ) ابن اجلراح، قَاَل: َسِمْعُت  ان، ( سليمان بن مهر قَاَل: َحدَّ

، يعٍت مسعت رلاىد يروي مثل ىذا «َيْسَتِتُر ِمْن بَ ْوِلهِ »ُمَجاِهًدا ِمثْ َلُه: 
احلديث، بلفظ يستًت من بولو، يعٍت االختالف يف اللفظ، وىذه ادلتابعة 
أوردىا للتقوية، تقوية اإلسناد األول، وىذه طريقة اإلمام البخاري يف إيراد 

إما للتقوية أو للفوائد ادلوجودة من السماع وبيان  ادلتابعات وتكثَتىا،
 ادلهملُت، وتسمية بعض الرواة. 

نقف عند ىذا القدر من التعليق، ونكمل يف اللقاء القادم بإذن اهلل 
  .وصلى اهلل وسلم على نبينا زلمد 
 
 


