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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
إن اضتمد هلل، ؿتمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، 
وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أن ػتمًدا عبده 

  -ورسولو، أما بعد:
، وشر األمور مٍد فإن خَت الكالم كالم اهلل، وخَت اعتدي ىدي ػت

 ػتدثاهتا، وكل ػتدثٍة بدعة، وكل بدعٍة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار. 
  -مث أما بعد:

وال  -تعاىل رزتو اهلل–نستأنف التعليق على صحيح اإلمام البخاري 
 زال اضتديث موصواًل حول أبواب كتاب الوضوء، من الصحيح. 

َوالنَّاِس  ِك النَِّبيّْ بَاُب تَػرْ : -رزتو اهلل–قال اإلمام البخاري 
 .اأَلْعَراِبيَّ َحتَّى فَػَرَغ ِمْن بَػْوِلِو ِفي الَمْسِجدِ 

ثَػَنا َىمَّاٌم، َأْخبَػَرنَا قال:  ثَػَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ُبوُل ِفي رََأى َأْعَرابِيِّا يػَ  ِإْسَحاُق، َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك، َأنَّ النَِّبيَّ 

 .«َدُعوُه َحتَّى ِإَذا فَػَرَغ َدَعا ِبَماٍء َفَصبَُّو َعَلْيوِ »الَمْسِجِد فَػَقاَل: 
وما يعقبو من األبواب،  -رزتو اهلل–ىذا التبويب من اإلمام البخاري 

رزتو –يف ذكِر تطهَت ؾتاسة البول، وقد سبق أن أشرنا أن اإلمام البخاري 
من األحاديث فيها بياُن أحكاِم  يف ىذه األحاديث، واصتملة اليت تأيت -اهلل

 إزالة النجاسات اليت منها إزالة ؾتاسة البول من األرض، وفيِو ىذا اضتديث. 
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وشيخ اإلمام البخاري ىنا موسى بن إشتاعيل البصري، يرويو عن مهام 
بن حيِت بن دينار، عن إسحاق بن عبد اهلل بن أيب طلحة، عن أنس بن 

وىذا الفعل من  (رََأى َأْعَرابِيِّا يَػُبوُل ِفي الَمْسِجدِ  َأنَّ النَِّبيَّ مالك، )
األعراب على عادهتم اليت كانت، أهنم كانوا يبولون يف األماكن الواسعة، 
إذا وجدوا يعٍت مكانًا متسًعا بالوا فيو، وكانوا ال دييزون، وال يعرفون 

 األحكام. 
 فَػَقالَ يو، )مهوا باإلنكار عل وجاء يف الروايات أن صحابة النيب 

؛ وىذا اضتديث أصٌل يف تنزيو اظتساجد من األقذار؛ «َدُعوهُ : »النبي 
فبيوت اهلل سبحانو وتعاىل تُنزه عن األقذار، والقصد من ىذه الًترتة: كيف 

رة إىل أن ؾتاسة البول تُزال ؾتاسة البول إذا جاءت على األرض؟ ففيو اإلشا
إمنا تُزال بصب اظتاء عليو، ىل ُيشًتط اضتفر؟ أن حُيفر اظتكان الذي بال فيو 
البائل من الًتاب وغَته؟ ال ُيشًتط ذلك، فهذا اضتديث فيو العموم، أن 

 األرض إذا أصابتها ؾتاسة البول، فإنو يعقبو باظتاء. 
تجمد، يعٍت إذا كان دم وىل ىذا اضُتكم يتفق مع ُحكم العزرة والدم اظت

حيض متجمد، أو العزرة الغائط، ىل لُو نفس اضتكم يف النجاسة؟ يعٍت 
 فقط نكتفي بصب اظتاء أو ال؟ 

اضُتكم خيتلف إذا كانت عُت ؾتسة كالعذرة، والدماء اظتتجمدة فإنُو 
يزيل ىذه العُت، مُثَّ يصب اظتاء، أما إذا كانت النجاسة سائلة كالبول، فإنو 

إمرار اظتاء عليو، وأيًضا ىذا اضتديث ؽتا استدل بو بعض الفقهاء يكتفي ب
على أنُو يتعُت اظتاء يف إزالة النجاسة، يعٍت ىب لو أن البول كان يف مكان، 
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وجاءت الشمس عليو، فجفَّ البول وذىب أثرُه ىل يكفي ذلك؟ أو 
 ُيشًتط أن ُيسكب عليو اظتاء؟ 

التطهر بالشمس، أو بالريح، من اشًتط اظتاء قال: ال يكفي، ال حيصل 
إذا جاءت الرياح وأزالت النجاسة، مثاًل ؾتاسة جامدة يف مكان، وجاءت 
الريح وأزالتها، ىل ُيشًتط أن يسكب عليو اظتاء؟ الصحيح أنو حيصل 
التطهر باظتاء وغَته، ظتاذا؟ ألن اضُتكم يدور مع العلة وجوًدا وعدًما؛ فلو 

حُيقق اضتكم، سواء كانت ىذه اإلزالة  زالت النجاسة بأي طريقة، فإن ذلك
باظتاء، أو كانت اإلزالة بالشمس، أو كانت بالريح، أو كانت باالستحالة،  

 كل ذلك حُيقق ىذا اضُتكم. 
فهذا القصد األساسي فيما يتعلق بإزالة النجاسة، وىناك فوائد كثَتة 

 يب جًدا يف ىذا اضتديث، منها اظتبادرة إىل إنكار اظتنكر، فصحابة الن
بادروا ظتا رأوا من يريد تلويث اظتسجد بالنجاسة، وأيًضا يف ىذا اضتديث 

كان رفيًقا هبذا الرجل، وأيًضا فيو تألُّف   الرفق باصتاىل، فإن النيب 
تعامل مع ىذا األعرايب برفق،  اصتاىل، أنُو يتألفو، ولذلك يعٍت ظتا النيب 

إمنا الرواية اليت جاءت يف  ظهر أثره ليس يف ىذه الرواية، روايات الصحيح،
لُو، قال: اللهم ارزتٍت  مسند اإلمام أزتد، أن األعرايب إثر تعامل النيب 

، طبًعا وارحم ػتمًدا، وال ترحم معنا أحًدا، ىذا أثر التعامل، تعامل النيب 
 ؛ لكن ىذا انعكاس لتعامل النيب ىذا حجر واسًعا، كما قال النيب 

 مع ىذا الرجل. 
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ىذا اضتديث كما ذكر الفقهاء، تقرير لقاعدة مهمة جًدا، وىي وأيًضا 
 دفع أعظم اظتفسدتُت، بارتكاب أيسرمها، يعٍت ىذا األعرايب بُت مفسدتُت: 
اظتفسدة األوىل: أن ُيكمل بولو يف نفس اظتكان، وأن يكون البول 
 ػتصوًرا يف مكاٍن معُت، ىذا يف حال مل يزجره أحد، ومل يشوش عليو أحد. 

ورة الثانية: أن يُزجر فيتحرك األعرايب، ويكون مظنة تلويث أكثر الص
من مكان يف اظتسجد، ورمبا أيًضا من اظتظنة انكشاف العورة، ومن أيًضا 

 اظتفاسد ُرمبا ينقطع بولُو عليو، ويسبب لو ضرر طيب. 
فانظر رتلة ىذه اظتفاسد اظتوجودة يف جهة إذا أُنكر عليو وىو يبول، 

 يبول وىو ُمنكر يف اظتسجد، فدار األمر بُت مفسدتُت:  وبُت صورة تركو
 مفسدة: فيها جزء صورة، وىي تلويث اظتسجد والنجاسة يف اظتسجد.

ومفسدة أعظم، ىي: مظنة تلويث مكان أكرب من اظتسجد، انكشاف 
العورة، انقطاع البول وحصول الضرر على ىذا األعرايب؛ لذلك قال النيب 

 :« ُذه القاعدة اظتهمة. ؛ حتقيًقا عت«َدُعوه 
عذره  وىذا أيًضا يعٍت ُيستفاد منو عذر اصتاىل باصتهل، وأن النيب 

يف ىذه الصورة، وأيًضا ُيستفاد منُو وجوب تطهَت ػتل الصالة، يعٍت مكان 
الصالة ال بُدَّ أن يكون طاىًرا، والنجاسة كما ال خيفاكم تُزال بصورىا 

 يف اظتالبس، والنجاسة يف البقعة.  الثالثة، النجاسة يف البدن، والنجاسة
فتطهَت ىذا اظتكان من إزالة النجاسة يف البقعة ويف اظتكان، وىو شرط 
يف صحة الصالة، يعٍت تطهَت اظتكان ىذا شرط حىت تصح الصالة، وقول 

ىنا يف اإلراقة، كما سوف يأيت، يُبُت أن تطهر اظتسجد من  النيب 
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« أريقوا»دعا إىل ىذا التطهَت، وقال:  النجاسة فرض كفاية؛ ألن النيب 
 ومل يبادر بنفسو إىل اإلراقة. 

إًذا القصد األساسي من ىذا التبويب كما قُلنا: كيفية إزالة ؾتاسة البول 
من األرض، وذكرنا أنو يتحقق بصب اظتاء عليو، وأنَّ ىذه النجاسة قد 

لة... أو تطهر بأمور أخرى: بالشمس إذا يبس، أو بالرياح، أو باالستحا
 غَتىا. 

بَاُب َصبّْ الَماِء َعَلى البَػْوِل ِفي : -رزتو اهلل–مُثَّ قال اظتصنف 
 .الَمْسِجدِ 
ثَػَنا َأبُو الَيَمانِ )قال:   (قَاَل: َأْخبَػَرنَا ُشَعْيبٌ اضتكم بن نافع، ) (َحدَّ

 ػتمد بن شهاب.( َعِن الزُّْىِريّْ اضتمصي بن أيب زتزة، )
ُد اللَِّو ْبُن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َأنَّ َأبَا قَاَل: َأْخبَػَرِني ُعبَػيْ  

ُىَريْػَرَة، قَاَل: قَاَم َأْعَراِبيّّ فَػَباَل ِفي الَمْسِجِد، فَػتَػَناَوَلُو النَّاُس، فَػَقاَل َلُهُم 
َعَلى بَػْوِلِو َسْجًًل ِمْن َماٍء،  َدُعوُه َوَىرِيُقوا»ى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: النَِّبيُّ َصلَّ 

َعثُوا ُمَعسّْرِينَ   .«َأْو َذنُوبًا ِمْن َماٍء، فَِإنََّما بُِعْثُتْم ُمَيسّْرِيَن، َوَلْم تُػبػْ
ثَػَنا َعْبَداُن، قَاَل: َأْخبَػَرنَا َعْبُد اللَِّو، قَاَل: َأْخبَػَرنَا َيْحَيى ْبُن قال:  َحدَّ

 .ْبَن َماِلٍك، َعِن النَِّبيّْ صّلى اهلل عليو وسلم َسِعيٍد، قَاَل: َسِمْعُت َأَنسَ 
قَاَم َأْعَراِبيّّ فَػَباَل ِفي ىذا اضتديث كاضتديث السابق، قال: )

( واأللف والالم ىنا كما ذكرنا يف أكثر من تعليق على الَمْسِجدِ 
 . األحاديث، أنو للعهد، يعٍت يف مسجد النيب 
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يعٍت تفيد العموم، وإما أن ألن األلف والالم إما أن تكون جنسية 
 . تكون عهدية، مسجد خاص مقصود، والسياق يدل أنو مسجد النيب 

 ( اظتقصود باإلنكار، تناولو الناس باإلنكار. فَػتَػَناَوَلُو النَّاسُ وقولو: )
َعَلى بَػْوِلِو  َدُعوُه َوَىرِيُقوا: »فَػَقاَل َلُهُم النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلَّمَ )

علم لتالميذه يف باب « َسْجًًل ِمْن َماٍء، َأْو َذنُوبًا ِمْن َماءٍ 
ُ
وىذا فيو توجيو اظت

وجَّو  الدعوة إىل اهلل، كيف يكون اإلنكار؟ وطريقة اإلنكار؛ فالنيب 
 الصحابة، والسجل ىنا اظتراد بو دلو اظتاء، وأيًضا الذنوب بنفس اظتعٌت. 

ئدة عظيمة وىو من معامل ىذه الشريعة، أال وىو فا مُثَّ قرر النيب 
ظتا  التيسَت، والُبعد عن التعسَت، وىذا جاء يف نصوص كثَتة، والنيب 

إىل اليمن،  -رضي اهلل عنهما–بعث معاذ بن جبل، وأبو موسى األشعري 
وىذه من  «يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا وال تختلفا»قال: 

 حيتا  إليها الدعاة اليوم، وىي أصول دعوية عظيمة، أعظم الوصايا اليت
يعٍت الشريعة قائمة على « فَِإنََّما بُِعْثُتْم ُمَيسّْرِينَ »فمنها ىذا األصل، قال: 

َعُثوا ُمَعسّْرِينَ »التيسَت، قال:   مل تُبعثوا معسرين على الناس.  «َوَلْم تُػبػْ
عبد اهلل  (َعْبَدانُ رواية )مُثَّ ذكر اإلمام البخاري متابعة عتذا اضتديث من 

ابن  (قَاَل: َأْخبَػَرنَا َعْبُد اللَّوِ العتكي، عبدان ىذا لقب، عبد اهلل العتكي )
َأْخبَػَرنَا َيْحَيى ْبُن َسِعيٍد، قَاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك، َعِن اظتبارك، )

إضافة  (؛ فهذه متابعة للحديث السابق، وفيوالنَِّبيّْ صّلى اهلل عليو وسلم
أن ىذه اظتتابعة عالية، متابعة عالية؛ ألنو بُت اإلمام البخاري، وبُت النيب 

  أربعة أنفس، فهذا اإلسناد من الرباعيات، وإسناد اضتديث السابق من
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اطتماسيات؛ فهو يفيد للحديث األمرين: اظتتابعة من جهة، واصتهة األخرى 
طريقُت: طريق أعلى  أن اإلمام البخاري لُو ىذا اللفظ من اضتديث من

 رباعي، وطريق أنزل منو ستاسي. 
 .باٌب يُهريُق الماَء على البول: -رزتو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري 

ثَػَنا ُسَلْيَمانُ قال: ) ثَػَنا َخاِلُد ْبُن َمْخَلٍد، قَاَل: َوَحدَّ َعْن التيمي، ) (َحدَّ
 األنصاري.  (َيْحَيى ْبِن َسِعيدٍ 

قَاَل: َسِمْعُت َأَنَس ْبَن َماِلٍك قَاَل: َجاَء َأْعَراِبيّّ فَػَباَل ِفي طَائَِفِة  
لََّم فَػَلمَّا فَػنَػَهاُىُم النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوسَ »الَمْسِجِد، فَػَزَجَرُه النَّاُس، 

ِمْن َماٍء فَُأْىرِيَق  َأَمَر النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَذنُوبٍ َقَضى بَػْوَلُو 
 .«َعَلْيوِ 

وىذا اضتديث فيو معٌت اضتديث السابق، من تطهَت البول وكيفيتو، وفيِو 
ذكر أن ىذا األعرايب بال يف طائفة من اظتسجد، أي: يف قطعة من 
اظتسجد، وكما أسلفت أن فيو، كما ذكر بعض الفقهاء أهنا منطقة واسعة 

اظتاء، وىذه الروايات يعٍت تفسر رحبة من اظتسجد، والذنوب ىو دلو 
بعضها البعض، تفسر بعضها البعض من جهة كيف ىم الصحابة باإلنكار 

 ؟ عليو، وماذا قال عتم النيب 
َيانِ : -رزتو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري   .بَاُب بَػْوِل الصّْبػْ

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسفَ قال: )  (َأْخبَػَرنَا َماِلكٌ قَاَل: ) التنيسي، (َحدَّ
َعْن َأبِيِو، َعْن ىشام بن عروة بن الزبَت، ) (َعْن ِىَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ ابن أنس، )
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أُِتَي َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم »ُمْؤِمِنيَن أَنػََّها قَاَلْت: َعاِئَشَة ُأمّْ ال
، فَػَباَل َعَلى ثَػْوِبِو، َفَدَعا ِبَماءٍ   .«فَأَتْػبَػَعُو ِإيَّاهُ  ِبَصِبيٍّ

ثَػَنا َعْبُد اللَِّو ْبُن يُوُسَف، قَاَل: َأْخبَػَرنَا َماِلٌك، واضتديث الثاين قال:  َحدَّ
َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعبَػْيِد اللَِّو ْبِن َعْبِد اللَِّو ْبِن ُعْتَبَة، َعْن ُأمّْ قَػْيٍس بِْنِت 

َصِغيٍر، َلْم يَْأُكِل الطََّعاَم، ِإَلى َرُسوِل اللَِّو  َأَتْت بِاْبٍن َلَها»ِمْحَصٍن، َأنػََّها 
  فََأْجَلَسُو َرُسوُل اللَِّو  ،فَػَباَل َعَلى ثَػْوِبِو، َفَدَعا ِبَماٍء، ِفي َحْجرِِه

 .«فَػَنَضَحُو َوَلْم يَػْغِسْلوُ 
اضتديث األول، طبًعا ىذا الباب عقده اإلمام البخاري؛ لبيان ُحكم 

بيان رتع صيب، وىو الرضيع، الصيب اظتراد بو: الرضيع، بول الصبيان، والص
يف ىذا السند رواية الراوي عن أبيو، نقلو ىشام بن عروة عن أبيو، يعٍت 
 ىشام يروي عن أبيو عن عائشة خالتو، فيو رواية الراوي عن خالتو أيًضا. 

« ، فهنا « فَػَباَل َعَلى ثَػْوبِوِ أُِتَي َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ِبَصِبيٍّ
ىذا اضتديث لبيان ُحكم بول الصيب من جهة، وإن كانت مسألة شبو 

 اتفاقية، وكيفية إزالة النجاسة، كيف تُزال ؾتاسة بول الصيب الصغَت.
طبًعا ذىب بعض الظاىرية، وىو داود الظاىري، إىل أن ىذا اضتديث 

هور العلماء على ؾتاسة دليل على طهارة بول الصيب، وىو قوٌل مرجوح، رت
بول الصيب، ولكن ىل ؾتاسة بول الصيب ؾتاسٌة ؼتففة؟ أم أهنا ؾتاسة 

 مثقلة؟ ىي ؾتاسة ؼتففة. 
َفَدَعا ِبَماٍء فَأَتْػبَػَعُو »وبُتَّ يف ىذا اضتديث طريقة إزالة البول، قال: 

 .«ِإيَّاهُ 
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ُو يعٍت فبُتَّ أن إزالة ؾتاسة بول الصيب يكون برش اظتاء، وىذا دليل أن
ؾتاسة ؼُتففة، يعٍت ال يُغسل، لو جاء بول الصيب على الثوب، ال بُدَّ إنك 
تغسل الثوب، غسل مع فرك حىت تزيل ىذه النجاسة، لكن لو بال الصيب 
على الثوب، يكفي عليو رش اظتاء، يعٍت حىت لو رش بيده هبذه الطريقة، 

 جاء عليو يكفيو ذلك. 
ىل ىذا اضُتكم يشمل الصبية؟ أم ىذا  «َعُو ِإيَّاهُ َفَدَعا ِبَماٍء فَأَتْػبػَ »قال: 

اضُتكم خاٌص بالصيب؟ مسألٌة خالفية، بعض العلماء يرى أنَّ اضُتكم واحد، 
يعٍت ؾتاسة بول الصيب والصبية ؼتفف، وبعض العلماء يرى أن ىذا اضُتكم 

 خاٌص بالصيب.
عام ولعل ىذا ىو األقرب، أنُو خاٌص بالصيب، ظتاذا؟ ؿتُن عندنا نص 

يف ؾتاسة البول، ىذا األصل، جاءنا نص آخر واستثٌت بول الصيب، وبُت 
لنا أن بول الصيب ؾتاستو ؼتففة، فبقي بول الصبية على األصل ماذا؟ العام، 
األصل العام، يعٍت جاء نص واستثٌت وخصص بول الصيب، بول الصبية 

 يبقى على اضتكم العام من النجاسة. 
بالصغار، وفيو  فق بالصغار، رفق النيب وأيًضا يف ىذا اضتديث الر 
 . ُحسن اظتعاشرة واللُت من النيب 

ويف اضتديث اآلخر الذي أورده اإلمام البخاري، فيِو عن أم قيس بنت 
ػتصن، وأم قيس بنت ػتصن، ىذه ُأخت عكاشة بن ػتصن، الذي ُبشر 

أن يدعو اهلل أن  باصتنة، أخت عكاشة بن ػتصن، الذي طلب من النيب 
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يكون من السبعُت ألف الذين يدخلون اصتنة بغَت حساٍب وال عذاب، 
 . واشتها جزامة، وىي معمرة، وعتا أربعة وعشرين حديثًا عن النيب 

وىذه إشارة إىل ما « َأَتْت بِاْبٍن َلَها َصِغيٍر، َلْم يَْأُكِل الطََّعامَ »قال: 
ِفي  فََأْجَلَسُو َرُسوُل اللَِّو » ذكرناه، أن الصيب اظتقصود بو: الرضيع،

فَػَباَل َعَلى ثَػْوبِِو، َفَدَعا »، قال: وىذا يدل على رزتة النيب  «َحْجرِهِ 
، وال ، يعٍت ما ضجر النيب وىذا فيو حلم النيب   «ِبَماٍء، فَػَنَضَحوُ 

 غضب وال شيء، وىذا يدل على اضتِلم. 
كما ذكرنا أن الغسل يكون   ؛ وىنا بيان الفرق،«َوَلْم يَػْغِسْلوُ »قال: 

 للنجاسة اظتثقلة، أما ىنا النجاسة اظتخففة فُيكتفى فيها بالنضح ورش اظتاء. 
 .بَاُب البَػْوِل قَاِئًما َوقَاِعًدا: -رزتو اهلل–مُثَّ قال اإلمام البخاري 

ثَػَنا آَدمُ قال:  ثَػَنا ُشْعَبةُ وىو ابن أيب إياس، )« َحدَّ ابن  (قَاَل: َحدَّ
شقيق  (َعْن َأِبي َواِئلٍ وىو سليمان بن مهران، ) (َعِن اأَلْعَمشِ اضتجا ، )
َأَتى النَِّبيُّ صّلى اهلل عليو »قَاَل ابن اليمان، ) (َعْن ُحَذيْػَفةَ الكويف، )

 .«وسلم ُسَباَطَة قَػْوٍم فَػَباَل قَاِئًما، ثُمَّ َدَعا ِبَماٍء َفِجْئُتُو ِبَماٍء فَػتَػَوضَّأَ 
اري يف ىذا اضتديث، بيان ُحكم التبوُّل قائًما، ىنا بُتَّ اإلمام البخ

والسباطة ىي: مكان رمي األوساخ، يعٍت كانوا يعتادوا أهنم جيمعون 
األوساخ يف طرف القرية، األوساخ من الثياب واألخشاب، و.. ُُتمع يف 

 قائًما.  أتى عند ىذه السباطة، فبال النيب  مكان واحد، فالنيب 
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، ىل يف ىذا بَاُب البَػْوِل قَاِئًما َوقَاِعًدااري قال: طبًعا ىنا اإلمام البخ
قاعًدا؛ ولكن  قاعًدا؟ ال؛ ليس فيو بول النيب  اضتديث: بول النيب 

 قال العلماء: ىو من باب أوىل. 
يعٍت إذا جاز البول قائًما؛ فالبول قاعًدا من باب أوىل؛ ألنو ىو األصل 

أن اإلمام البخاري كعادتو أشار يف ماذا؟ يف البول، وذكر بعض أىل العلم 
لألحاديث األخرى الصحيحة، اليت ليست على شرطو، وىذه طريقة اإلمام 
البخاري، أنو إذا كان حديث صحيح، ومل يرتِق إىل شرط البخاري، وىو 
أصح الصحيح، فإن البخاري ال يورد اضتديث، ولكن يشَت إليِو يف العنوان؛ 

 تمل ىذين األمرين. فهذه طريقة اإلمام البخاري، فهو حي
وىنا ىذا اضتديث فيِو ىذه اظتسألة، وىو: البول قائًما، ىل جيوز البول 
 قائًما؟ فيو خالف، ذكر البعض كراىية البول قائًما، وقالوا: أن النيب 

 فعلو للحاجة. 
ولفعل الصحابة؛ لكن  والقول الثاين: جواز البول قائًما؛ لفعل النيب 

 الفقهاء ذكروا أن البول قائًما لو شرطان: 
الشرط األول: أمن الرذاذ؛ يعٍت: يأمن إذا بال قائًما أن ال يرجع البول 
عليو، فقالوا: ال يبول على األرض الصلبة، وإمنا يبول على األرض الرخوة، 

ذكره اإلمام  أو خيتار يعٍت اظتكان الذي ال يًتدد ويتناثر فيو البول، وىذا
 مالك وغَته من األئمة. 
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وأيًضا الشرط الثاين: ىو السًت، أن يستًت عن الناس، ظتاذا؟ قالوا: البول 
جالًسا ىو مظنة سًت العورة أصاًل، وأما البول قائًما، فهو مظنة انكشاف 
 العورة، فقال: إذا بال قائًما؛ فإنو يتحرز، وينظر يف توفر ىذين الشرطُت. 

ىذا ما جاء يف اضتديث، حديث أم اظتؤمنُت عائشة، :من قد يرد على 
بال قائًما فال تصدقوه:، واظتعلوم عند العلماء أن من  حدثكم أن النيب 

قواعد األصول: أنو إذا تعارض اظتثبت مع النايف، نقدم اظتثبت؛ ألن اظتثبت 
 لديو زيادة علم. 

ؤمنُت عائشة بال قائًما، وأم اظت أثبت أن النيب  يعٍت ىنا حذيفة 
بال قائًما؛ فأم اظتؤمنُت عائشة موقفها النفي، وحذيفة  نفت أن النيب 

  موقفو اإلثبات، واظتثبت مقدٌم على النايف؛ ألن اظتثبت األصل فيو أن
لديو زيادة علم، أم اظتؤمنُت عائشة خترب عما اطلعت عليو داخل بيت 

يف سباطة  أى النيب الذي أثبت ىذا اضُتكم الزائد، ر  النبوة، حذيفة 
 قوم. 

فهنا العلماء يقولون: اظتثبت مقدم على النايف؛ فيبقى اضتكم على ما 
ذكرناه من جواز البول قائًما، مع النظر إىل ىذه الشروط، وأيًضا فيو  
كالفوائد السابقة، من االستعانة بالغَت يف طلب اظتاء، مُث دعا مباء، فجئتو 

 خدمة اظتفضول للفاضل. مباٍء فتوضأ، وفيو كما أسلفنا 
بَاُب البَػْوِل ِعْنَد َصاِحِبِو، َوالتََّستُِّر مُثَّ قال اإلمام البخاري رزتو اهلل: 

 . بِالَحاِئطِ 
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ثَػَنا َجرِيرٌ قال:  ثَػَنا ُعْثَماُن ْبُن َأِبي َشْيَبَة، قَاَل: َحدَّ وىو ابن عبد  (َحدَّ
َعْن الشقيق، ) (اِئلٍ َعْن َأِبي وَ ابن معتمر،  ) (َعْن َمْنُصورٍ اضتميد، )

 ُحَذيْػَفَة، قَاَل: 
فَأََتى ُسَباَطَة قَػْوٍم َعَلْيِو َوَسلََّم نَػَتَماَشى، رََأيْػُتِني َأنَا َوالنَِّبيُّ َصلَّى اهلُل »

َخْلَف َحاِئٍط، فَػَقاَم َكَما يَػُقوُم َأَحدُُكْم، فَػَباَل، فَانْػَتَبْذُت ِمْنُو، فََأَشاَر ِإَليَّ 
 .«فَػُقْمُت ِعْنَد َعِقِبِو َحتَّى فَػَرغَ َفِجْئُتُو، 

ىذا اضتديث أيًضا كاضتديث السابق يف معناُه، وفيو: التسًت، التسًت 
ظتا أراد أن  ، النيب تسًت حبائط، وزاد تسًت النيب  عند البول، فالنيب 

يتبول، فانتبذ حذيفة، ابتعد فأشار إليِو باالقًتاب، ظتاذا؟ حىت يكون حذيفة 
، فحصل استتاره باضتائط من جهة، وحبذيفة من جهٍة ا للنيب سًت أيضً 

 خلفو، فيسًت النيب  أخرى، يعٍت حذيفة ينظر إىل جهة الناس، والنيب 
 بذلك.  

وأيًضا ؾتد يف ىذا اضتديث، كراىية الكالم أثناء قضاء اضتاجة، يعٍت 
( ِإَليَّ َفِجْئُتوُ فََأَشاَر ظتا قام يتبول، فابتعد حذيفة مل يكلمو، قال: ) النيب 

اإلشارة، ومل يستخدم الكالم، ظتاذا؟ ألن الكالم مكروٌه  استخدم النيب 
 يف ىذه اضتال. 

 .بَاُب البَػْوِل ِعْنَد ُسَباَطِة قَػْومٍ : -رزتو اهلل–مُثَّ قال اظتصنف 
ثَػَنا ُشْعَبةُ قال:  ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن َعْرَعَرَة، قَاَل: َحدَّ َعْن ابن حجا ، ) (َحدَّ

 شقيق.  (َعْن َأِبي َواِئلٍ ابن اظتعتمر، ) (َمْنُصورٍ 
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ُد ِفي البَػْوِل، َويَػُقوُل:   بَِني ِإنَّ: "قَاَل: َكاَن َأبُو ُموَسى اأَلْشَعِريُّ ُيَشدّْ
فَػَقاَل: ُحَذيْػَفُة َلْيَتُو  ،"ِإْسَرائِيَل َكاَن ِإَذا َأَصاَب ثَػْوَب َأَحِدِىْم قَػَرَضوُ 

َتى َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم ُسَباَطَة قَػْوٍم فَػَباَل أَ » ، قال:َأْمَسكَ 
 .«قَاِئًما

ىنا بوَّب يعٍت اإلمام البخاري، ما يف اظتعاين السابقة، البول عند سباطة 
قوم، لكن فيِو الزيادة على ذلك ما جاء عن أيب موسى األشعري، أنو 

 يشدد يف البول. 
قصود: أنو كان يشدد يف البول قائًما، وىو وغَته قال بعض الُشراح: اظت

من الصحابة كان يرون يعٍت كراىية البول قائًما، ولعلهم مل يبلغهم فعل 
بَِني ِإْسَرائِيَل َكاَن ِإَذا ِإنَّ: "الذي نقلو حذيفة، وكان يقول:  النيب 

، يشَت إىل أن بٍت إسرائيل كانت تتحرز يف "َأَصاَب ثَػْوَب َأَحِدِىْم قَػَرَضوُ 
النجاسات، لكن ىذا كان يف مقام الغلو، بل ىي من اآلثار اليت كانت 

 على اليهود، ومعلوٌم أنَّ أىل اإلسالم وسٌط يف باب التطهَت. 
اليهود كان إذا جاءت النجاسة على الثوب، فإهنم يقرضون ىذه البقعة 

ابلهم يف التفريط النصارى، كانوا ال يبالون باظتقاريض، يقصوهنا ويرموهنا، يق
بالنجاسات، يتساىلون وال يتطهرون، فجاء أىل اإلسالم فكانوا وسطًا 
بينهم، أهنم ال يًتكون النجاسة بالكلية، وال يتلفون الثوب، وما كان يف 

 موقع النجاسة؛ وإمنا يزيلونو باظتاء. 
موجوًدا، طبًعا  فهنا أبو موسى األشعري أشار إىل التحرز الذي كان

ظتاذا ذكر ىذا التحرز أبو موسى األشعري؟ أبو موسى األشعري يقول: أن 
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البول قائًما مظنة غتيء رذاذ البول على اإلنسان، أن اإلنسان قد يأيت رزاز 
 البول. 

ؿتن نقول: األصل أن اإلنسان يعمل بالشرطُت، حيرص أن ال يأيت عليو 
رزاٌز يسَت جًدا، وىذا حيصل صح؟  الرزاز، طيب لو فعل ذلك، وجاء عليو

أنو قد يأيت عليو رزاز يسَت، حىت أنت يف قضاء اضتاجة، وغَته يف اضتمام 
أو يف بعض اظتواطن قد يأيت عليك مثل ىذا األمر، فما حكم ىذا األمر؟ 
ىذا معفٌو عنو، وىو اختيار احملققُت من العلماء: شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

م أن اليسَت من النجاسات اليسَت جًدا معفٌو عنُو اضتافظ ابن حجر، وغَتى
 يف ىذا الباب. 

وفيو كما بوَّب اإلمام البخاري، البول عند مواطن األوساخ، ألن كانت 
سباطة القوم، وفيِو بيان ما كان يكون بُت الصحابة من العلم، والنقاشات 

 وأن اإلنسان ينتهي إىل ما بلغُو من العلم. 
قد خيفى عليهم بعض األحكام، ولو كانوا  وفيو أن بعض الصحابة

على جاللة شأن، كما خفي على عمر بن اطتطاب حديث االستئذان، 
 بعض األحاديث. فيخفى على صحابة النيب 

 .بَاُب َغْسِل الدَّمِ : -رحمو اهلل–ثم قال اإلمام البخاري 
ثَػَنا ُمَحمَُّد ْبُن الُمثَػنَّىقال: ) ثَػَنا وىو اظتلقب بالزِمن، ) (َحدَّ قَاَل: َحدَّ

ثَػْتِني فَاِطَمةُ ابن عروة، ) (َعْن ِىَشامٍ ابن سعيد القطان، ) (َيْحَيى  (قَاَل: َحدَّ
 (َعْن َأْسَماءَ فاطمة ىذه زوجة ىشام، وىذا فيو رواية الراوي عن زوجتو، )

 أشتاء جدة فاطمة، وىذا فيو رواية الراوية عن جدهتا. 
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َقاَلْت: َأرََأْيَت يَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم فػَ قَاَلْت: َجاَءِت اْمَرَأٌة النَّبِ  
َتُحتُُّو، ثُمَّ تَػْقُرُصُو »َتِحيُض ِفي الثػَّْوِب، َكْيَف َتْصَنُع؟ قَاَل: ِإْحَدانَا 

 .«بِاْلَماِء، َوتَػْنَضُحُو، َوُتَصلّْي ِفيوِ 
 مُثَّ قال أيًضا اضتديث يف نفس اظتسألة: 

ثَػَنا ُمَحمٌَّد ُىوَ ) ثَػَنا َأبُو ُمَعاِويَةَ البيكندي، اْبُن َسًَلٍم  َحدَّ  (قَاَل: َحدَّ
ثَػَنا ِىَشاُم ْبُن ُعْرَوةَ الضرير، )  َعْن َأبِيِو، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: ابن الزبَت، ) (َحدَّ

َجاَءْت فَاِطَمُة بِْنُت َأِبي ُحبَػْيٍش ِإَلى النَِّبيّْ َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم 
فَػَقاَلْت: يَا َرُسوَل اللَِّو ِإنّْي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفًَل َأْطُهُر َأفََأدَُع الصًََّلَة؟ 

ا َذِلِك ِعْرٌق، َوَلْيَس ِإنَّمَ ، الَ »فَػَقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم: 
 ِبَحْيٍض، فَِإَذا َأقْػبَػَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصًََّلَة، َوِإَذا َأْدبَػَرْت فَاْغِسِلي

ثُمَّ تَػَوضَِّئي ِلُكلّْ َصًَلٍة، َحتَّى »قَاَل: َوقَاَل َأِبي: « َعْنِك الدََّم ثُمَّ َصلّْي
 .«َيِجيَء َذِلَك الَوْقتُ 

لبيان كيفية تطهَت دم  -رزتو اهلل–م البخاري ىذا التبويب من اإلما
اضتيض، وىي يعٍت من الدماء النجسة باإلرتاع، وقد أسلفنا أن الدماء 
النجسة عند اآلدمي دمان باالتفاق: دم اضتيض وما يلحق بو يعٍت النفاس 
واالستحاضة، واطتار  من السبيلُت، الدماء اليت ختر  من السبيلُت ؾتسة، 

 اع، فهي ػتل خالف كما أشرنا إليو. وأما بقية األنو 
فهنا السؤال: جاءت امرأة على اإلهبام، وذكرنا أن إهبام الصحابة ال 

َأرَأَْيَت ِإْحَدانَا يضر، ألن الصحابة كلهم عدوٌل ثقات، فهنا السؤال: )
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فيِو إشارة لكيفية تطهَت دم اضتيض من  (َتِحيُض ِفي الثػَّْوِب، َكْيَف َتْصَنُع؟
 الثوب. 
 ثالثة أمور:   النيب فبُتَّ 

 . «َتُحتُّوُ »: النبي  قَالَ  األمر األول: اضتك، 
 وىذا ىو الدلك اليسَت باظتاء. « ثُمَّ تَػْقُرُصُو بِاْلَماءِ »األمر الثاين: 
؛ وىذه األمور تشَت إىل ماذا؟ إىل «َوتَػْنَضُحُو، َوُتَصلّْي ِفيوِ »الثالث: 

أن اظتعترب يف إزالة ىذه النجاسة وغَتىا من النجاسات ىنا اإلنقاء، يعٍت 
حيصل اإلنقاء، وليس العدد، اظتهم أن حيصل اإلنقاء؛ ولذلك ذكر العلماء 
أن مثل ىذه النجاسة يُبدأ فيها باظتاء اليسَت مث تكثَت اظتاء، بدليل ماذا؟ أن 

والقرص يكون بطرف األصابع، قرص « ثُمَّ تَػْقُرُصُو بِاْلَماءِ » قال: النيب 
 يسَت باظتاء، حك يسَت باظتاء. 

مُثَّ ُيصب اظتاء؛ والسبب يف ذلك، قالوا: حىت ال تنتشر النجاسة، إذا 
صب عليها اظتاء مباشرة، فيحصل التدر  يف إزالة ىذه النجاسة، وفيو أيًضا 

 صلي اظترأة بالثوب بعد طهارهتا. قالت: وتصلي فيو، فيو جواز أن ت
وعلى العكس أنو ال جيوز للمرأة أن تصلي بالثوب الذي عليو ؾتاسة 
الدم، أو غَتىا من النجاسات، وىذا اضتديث أصل يعٍت يف إزالة 

 النجاسات عموًما، ىذا اضتديث أورده اإلمام البخاري يف دم اضتيض.
دم االستحاضة، اضتديث الثاين الذي أورده اإلمام البخاري يف 

واضتديث الثاين جاءت فاطمة ابنة أيب حبيش، يف بعض النسخ: بنت أيب 
وىذا فيو  (يَا َرُسوَل اللَِّو ِإنّْي اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفًَل َأْطُهرُ ُحبيش، فسالت 
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ظتا  جواز استفتاء اظترأة بنفسها، وأهنا تسأل عن أمور الدين؛ فبُتَّ النيب 
 ( النيب َفًَل َأْطُهرُ ظتا قالت: )( اْمَرَأٌة ُأْسَتَحاُض َفًَل َأْطُهرُ ِإنّْي قالت: )

أن ىذا ىو دم االستحاضة، ما ىو  عرف النيب  «اَل، ِإنََّما َذِلِك ِعْرقٌ »
 دم االستحاضة؟ 

دم االستحاضة عند اظترأة، ىو: الدم الذي ال ينقطع، ىذه الصورة 
 األوىل، الدم الذي ال ينقطع. 

الثانية: قال العلماء: ىو الدم الكثَت الغالب عند اظترأة، يعٍت: الصورة 
 دائًما ينزل عتا ىذا الدم، واالنقطاع حيصل يسَتًا. 

الصورة الثالثة اليت ذكرىا الفقهاء لدم االستحاضة، قالوا: ما ُتاوز 
 ستسة عشر يوم، نصف الشهر؛ فهو داخٌل يف حكم دم االستحاضة. 

حتيض، إذا اختلط عليها مسألة اضتيض، استمر يعٍت اظترأة اآلن اليت 
يعٍت مرأة عادهتا سبعة أيام، حصل عندىا اضطراب يف الدم، زادت ذتانية 
تسعة عشرة، مىت نقول للمرأة: خالص قفي وتطهري وصلي؟ إذا وصلت 
ستسة عشر، ألن بعض ستسة عشر، تنتقل الصورة من احتمال اضتيض إىل 

 فهذه الصورة صورة استحاضة.احتمال االستحاضة وىو األكثر، 
؛ طيب ظتاذا عرق؟ يعٍت نفس «ِإنََّما َذِلِك ِعْرقٌ : »قال النيب  

الشيء يعٍت اضتيض عرق، القصد ىنا أنو غَت طبيعي، االستحاضة أمر غَت 
طبيعي، اضتيض من الدماء الطبيعية اليت تأيت يف وقت معُت ولُو سبب 

اظترض، أو األشياء األخرى معُت، االستحاضة دم غَت طبيعي، ينشأ عن 
 اليت تصيب اظترأة. 
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ِإنََّما َذِلِك ِعْرٌق َوَلْيَس ِبَحْيٍض، فَِإَذا »قال:  فلذلك بُت النيب 
َأقْػبَػَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصًََّلَة، َوِإَذا َأْدبَػَرْت فَاْغِسِلي َعْنِك الدََّم ثُمَّ 

وقت اضتيض، ومعروف  وىذا بيان أن اظترأة فقط دتسك، يعٍت يف «َصلّْي
 أن اضتيض كيف تُعرف عند اظترأة. 

إما أن تُعرف بالعادة: يعٍت اظترأة يكون عتا عادة شهرية سبع أيام، مرأة 
 عندىا ستسة أيام ست أيام، خيتلف بُت النساء، إذا ما كان عندىا عادة.

الشيء الثاين: ُيسمى التمييز، دتييز الدم نفسو، دم اضتيض لو صفات  
أنو غليظ، أنُو يعٍت شديد الرائحة، أنو أسود اللون؛ فخالص يُعرف  معينة:

 أن ىذا دم اضتيض بالتمييز. 
طيب، اظترأة اللي ما عندىا عادة، وال تستطيع دتييز الدم، تنتقل إىل 
اظتقارنة، اظتقارنة مبثيالهتا، يعٍت واظتثيالت قال العلماء: قريباهتا، تنظر كم من 

باهتا، فتأخذ نفس اضتكم، يعٍت الغالب عند النساء اضتيض اظتعتادة عند قري
عماهتا خاالهتا، أن اضتيض ست أيام، خالص فتعمل على أن اضتيض ستة 

 أيام، فبهذه األمور الثالثة، طبًعا عتا تفاصيل كثَتة، تدرك اظترأة اضتيض. 
وأما إذا كانت استحاضة، وىو الدم الكثَت اظتستمر أكثر من العادة، 

 مييز؛ فاظترأة يف ىذه اضتالة تتوضأ لكل صالة. وأكثر من الت
واظتقصود لكل صالة: عند دخول « ثُمَّ تَػَوضَِّئي ِلُكلّْ َصًَلةٍ » قَاَل:

وقت كل صالة، ومن األشياء اظتشروعة أيًضا يف ىذا الباب: اصتمع؛ أنو 
جيوز للمرأة أن ُتمع بُت الصالتُت بوضوٍء واحد، إذا كانت يف 

 االستحاضة، وذلك بسبب اظتشقة اليت تكون على اظترأة. 
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 يف اللقاء لعلنا نقف عند ىذا القدر من التعليق وُنكمل إن شاء اهلل
 القادم، وصلى اهلل وسلم على نبينا ػتمد، وجزاكم اهلل خَتًا. 

 

 


