
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 في المسِجد" "َبال َأْنرَابي   - نه رضي اهلل-شرح حديث أبي هريرَة 
 الشيخ/ خالد بن نثمان السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:

قال:  -رضي اهلل عنو-بي ىريرة ما جاء عن أ "الحمم واألناة والرفق"في باب  -رحمو اهلل-فمما أورده المصنف 
 وأريقوا ،: دنوه-صمى اهلل نمي  وسمم-فقام الهاس إلي  ليقعوا في ، فقال الهبي  ،))بال أنرابي في المسجد

 رواه البخاري.، (1)فإهما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين(( ،هوبًا من ماءِ أو ذَ  ،اًل من ماءجْ نمى بول  سَ 
ب جنس من فإن العر  ،من سكن البادية، واألعرابي ليس بمعنى العربي :األعرابي، ))بال أنرابي في المسجد((

جمع ابي يكل حال األعر  ىعم لو من لفظو،نو ال واحد : إوقيل ،واألعراب ىم سكان البادية ،الناس يقابميم العجم
  عمى األعراب بال إشكال.

فيو أعرابي يسكن وجيمو،  لجفائولك وذ -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا أعرابي بال في المسجد مسجد النبي 
ولما عنده من نقص  ،ا في طبيعتو من الجفاءم  ، ومن سكن البادية جفا، فم  كانمعتاد عمى البول حيثما  ،البادية

 جد الذي ىو محل لمتنزيو والتطيير.العمم والجيل بال في المس
فقام الناس إليو،  ،يبول ج  ش  أن عني: بمجرد الفاء تدل عمى التعقيب المباشر، ي، ))فقام الهاس إلي  ليقعوا في ((

وفي بعض الروايات أنو قصد ناحية في المسجد،  ، يبول في المسجد!الفعل سريعة، وىذا أمر متوقع ةكانت رد
نما في ، وا  أو في وسط المسجد ،ما جمس في الروضة :يستتر، يعنيأن يعني: عمى األقل كأنو أراد إلى حد ما 

 .ناحية في المسجد
يعني: بالسب ، ))فقام الهاس إلي  ليقعوا في ((كما جاء في بعض الروايات، شرع يبول، ، (2)يبول(( جَ ))فشَ 

 ،فقاموا إليو لزجره ،لليكمل بولو، ىو ال زال يبو  ))دنوه((: -صمى اهلل عميو وسمم-والشتم والزجر، فقال النبي 
ال تقطعوا عميو بولو،  :يعني، (3)((موهرِ زْ ال تُ )) وفي رواية أخرى:، ((دنوه)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي 

-فإن من شرع في ذلك فإنو يصعب عميو قطعو، فالنبي  ،يتألم ،لماذا ال تقطعوا عميو بولو؟ ألنو قد يتضرر
كما ىي  ،يفعل ىذا، يعني: ُيكمل، واالستدامة أسيل من االبتداء أي، ))دنوه((قال:  -صمى اهلل عميو وسمم

عزكم أ-فرق بين إنسان جاء ليبول فيقال: ال، ويمنع من ىذا، وبين إنسان بدأ يبول  ىناكة، يعني: القاعدة الفقيي
 ،شرع في البول فإذا ُقطع تأذى وتألم وتضرر، ثم أيضًا المفسدة حصمت من وقوع البول في المسجد، -اهلل

                                                 
 .(8118(، رقم: )8/03: يسروا وال تعسروا )-صمى اهلل عميو وسمم-كتاب األدب، باب قول النبي  أخرجو البخاري، -1
 (919رقم: )(، 1/178بن ماجو، كتاب الطيارة وسننيا، باب األرض يصيبيا البول، كيف تغسل )اأخرجو  -1
(، ومسامم، كتااب الطياارة، بااب وجاوب  سال 8319(، رقام: )8/11أخرجو البخاري، كتااب األدب، بااب الرفاق فاي األمار كماو ) -0

 .(182(، رقم )1/108من  ير حاجة إلى حفرىا ) ي المسجد، وأن األرض تطير بالماءالبول و يره من النجاسات إذا حصمت ف



ع الضرر عميو، وىذا يدل لكن في قطعو مفسدة أخرى وىي: وقو  ،ولربما كشف العورة ،وانتياك حرمة المسجد
 .ومراعاتو ألحوال الناس -صمى اهلل عميو وسمم-عمى رأفتو 

 ،وبال زجر ،وبال ضرب ،بال تعنيف ،بعد أن ينتيي، هوبًا من ماء((أو ذَ  ،جاًل من ماءوأريقوا نمى بول  سَ ))
 .كيف ُتعالج آثار ىذه المشكمة ،عمميم كيف يصنعون ،وال شتائم ،وبال سب

الدلو، وبعضيم  :يعني ،ى واحدبعضيم يقول: ىما بمعن ،وبنُ ل والذ  ج  الس  ، بول  سجاًل من ماء(( ))أريقوا نمى
ذنوب، المقصود  :كبيرة يقال لياالدلو ال ،يقول: الدلو يكون فييا ماء، وبعضيم يقول: الذنوب ىي الدلو العظيمة

إذا ُفسر - ةالدلو كبير  ىذه :سواء قيل ،أمرىم أن يصبوا عميو الماء من دلو -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي 
  .ةأو  ير كبير  -الذنوب بيذا

، -صمى اهلل عميو وسمم-يحتمل أن يكون ذلك صدر من النبي  ((هوبًا من ماءأو ذَ  ،جاًل من ماءسَ ))قال: 
 ، أو ذنوبًا من ماء.رىم سجالً أو خي   ،يعني: كأنو إن كان ذلك بمعنى واحد

وىذا يدل عميو  ،قال واحدة -صمى اهلل عميو وسمم-قبيل الراوي، يعني: النبي  ويحتمل أن يكون ىذا الشك من
قال  -صمى اهلل عميو وسمم-، النبي (2)((أو قال ذهوبًا من ماء))مثل  ،بعض الروايات التي ىي مصرحة بيذا

 إحدى العبارتين.
، وىي بواحدة ضيا التصريح، وجاء في بعذنوبًا من ماءوجاء في بعض الروايات الجزم بواحدة، يعني: قال: 

 .لج  الس  
وىو أن يصبوا عمى بولو، مسجد النبي  ،أرشدىم إلى التصرف الصحيح -صمى اهلل عميو وسمم-الشاىد أن النبي 

، أو الرخام ،وتحت ىذه الُفرش البالط ،فييا ىذه الُفرش حيث إن ،ليس كمساجدنا ىذه -صمى اهلل عميو وسمم-
نما ، أو نحو ذلك  فإن األرض تتشرب ذلك. فإذا صب عمييا الماء ،ين والترابالطىي من وا 

ما أمرىم بأن يحفروا في ذلك حتى يصموا إلى منطقة جافة لم تصل إلييا  -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 
فقط ُيصب عميو، فدل ذلك عمى يسر الشريعة، الشريعة يسيرة  ،اكتفى بيذا التعميم ، ويمقى خارج المسجد،الرطوبة

ُيصب عميو ماء، فيذه ، [78]الحاج:  }َوَما َجَعَل َنَمْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرٍج{ا من معاني يسر الدين، سيمة وىذ
فييا  وليس ،ال ُيكمف الناس فييا العنت والتكاليف الشاقة ،لكل زمان ومكان، لكل بيئة من البيئات حالشريعة تصم

وذىب  ،ىذه النجاسة التي ىي البول كوثرتفإذا  ،ميو الماءسرىا وسيولتيا، ُيصب عالتنقير الذي ُيخرجيا عن ي
نما ذلك بغمبة الظن-عينيا بحيث ال نرى ذلك وال أثره  ولم يأمرىم أن يضعوا فإن ىذا يكفي لتطيير المكان،  -وا 

، ولو كان فدل عمى أن ىذه المكاثرة بمجردىا يحصل بيا التطيير ،عميو شيئًا يحجز الناس عنو حتى يجف
 طبًا.المحل ر 

ثم سحب الماء مرة  ،لكن لو وقع ىذا عمى ىذه الُفرش فإنيا تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى صب الماء عمييا
بعثر جاًل من ماء اآلن مثل ىذا الوضع فإن ذلك سيحتى يزول أثر النجاسة؛ ألنك لو صببت عمييا س   ،بعد مرة

 النجاسة وينشرىا بصورة أكبر.
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 .(180) (، رقم:1/101باب األرض يصيبها البىل ) ،رةأخرجه أبى داود، كتاب الطها -



 يؤخذ التعميل في ىذا الحديثو الفاء ىنا تدل عمى التعميل، ، ولم تبعثوا معسرين(( ،))فإهما بعثتم ميسرينقال: 
 :من ثالث نواح  

 االستمرار في البول. :يعني ،بترك الرجل يبول األولى:
عمموا الجاىل ، ))فإهما بعثتم ميسرين((نيي الصحابة عن تعنيفو وزجره، وىذا ىو األعمق بقولو:  الثانية: ىي

 ء قد يكون الواحد منيم معذورًا.وىؤال ،ال تعنفوا الناسو  ،وبمطف ،برفق
لك، ىذه كميا تدل عمى ىذا دون أن يطالبيم بما ىو أكثر من ذ ،صب الماء عميو بيذه الطريقة : ىيالثالثة

 المعنى.
صمى اهلل عميو -وىذا يدل عميو حديث أنس الذي أورده بعده عن النبي ، ))بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين((

 .(5)((...))يسروا وال تعسرواقال:  -وسمم
 (())يسروا -أخرجو الشيخان-متفق عميو الفي حديث أنس و  ،خبر ىنا، ))بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين(( 

 بشر الناس وال تنفرىم.، تعسروا، وبشروا وال تهفروا(( ))والوىذا يدل عمى الوجوب،  ،أمر
فالتنفير تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالسموك ، (6)مهكم مهفرين(( ))إنقال:  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

الفردي، تصرفات اإلنسان في نفسو، وتارة يكون في تصرفاتو إزاء اآلخرين، بالقول يتكمم بكالم يجرح، يعني: 
عن ىذه المشكالت، أييا  ىبمنأويوجو الخطاب لمناس، يعني: كأنو بعيد  -مثالً -أحيانًا قد يكون اإلنسان خطيبًا 

حينما تفعموا الفواحش، يعني: يوجو الخطاب ليم، ىذه الذنوب التي تصدر منكم، وىذه  ،إنكم إن فعمتم ،الناس
 .الجرائم، وأكل الربا حينما تأكمون الربا

ي اهلل نقع في ىذه اإلشكاالت، حينما نقع في مثل ىذه المقارفات، نحن حينما نعص ،أييا األحبة :قل عمى األقل
 بباب الجنة؟ جالس ؟،عن ىذا ىبمنأىل أنت  ،بدأ بنفسكا، -عز وجل-

صعبة، وال زلت أذكر أحد طمبة العمم  ،وتثقل عمى السمع ،فتوجيو الخطاب إلى السامع بأمور أحيانًا تؤذي وتؤلم
أن أكمل ما استطعت -محاضرة ألقاىا، فمفت نظري  ،عن تربية الطفل -قبل أن يخرج-أعطاني شريطًا أسمعو 

، عبارة تتكرر "فإذا كان ولدك خبيثًا نشأ عمى الخبث" ،تكرار كممة معينة، تتكرر كثيرًا في الشريط -الشريط
  ، تكررت كثيرًا في الشريط."خبيثاً  إذا كان ولدك"، اكثيرً 

ن ولدك، إذا كا :وال توجو الخطاب لو تقول ،السامع يتأذى من مثل ىذه الكممة، يمكن أن تستبدل بعبارات أخرى
أحيانًا، ىذا في الغالب يصدر من  حتى يسمموا فقطوينتظر الناس  ،وأحيانًا قد تصدر من الجوال نغمة موسيقى

 ، فحقو أن نعممو.ال ما سمعوا قط في حياتيم أن الموسيقى حرام، ىو ما يعرف ىذا وال سمع بو قطُعم   ،األعاجم
 ،م مدة أيامنو حديث عيد باإلسالم، يعني: أسمين أأن أحد ىؤالء تب ،ولعمي ذكرت لكم في بعض المناسبات

ذا الرجل حديث عيد في اإلسالم.ونحن نسمع الموسيقى، فمما ُنظر  ،وطول الصالة  وا 
                                                 

(، ومسمم، كتاب الجياد 8119(، رقم: )8/03: يسروا وال تعسروا )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، باب قول النبي  -5
 (. 1702(، رقم: )0/1099والسير، باب في األمر بالتيسير، وترك التنفير )

تمام الركوع والسجود )أخرجو البخاري، كتاب األذان -8 (، ومسمم، كتاب 731(، رقم: )1/121، باب تخفيف اإلمام في القيام، وا 
 .(288(، رقم: )1/023الصالة، باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تمام )



ومصمى النساء عندىم  ،يصميأنو قبل يومين أو ثالثة أيام ُيحدثني  ،خطباءال ،المشيورين ،حد األئمة المعروفينأ
وىم  ،إلى مسافة -ما شاء اهلل-ويوصل  ،وجمس يتبول ،أخرج إحميمو طفل، فيناك فتحات صغيرة ،فيو خشب
ذا البول  ،ما يصمون في مقدمة المسجد ،يصمون ىذا الماء من أين  أنظرعمى اإلمام، قال: أنا  -أعزكم اهلل-وا 

ذا ىو طفل جاء مع أمو في مصمى  ،تحرينا من أين جاءني ىذا ،ينزل؟ ما فيو، يقول: فمما صمينا نظرت وا 
والفرق  ،ذكرت ليم حكم بول الصبي والجارية ،وما شاء اهلل من ىناك عمى اإلمام، يقول: فماذا أصنع؟ ،نساءال

صالتي  :وقال ،عمميم أحكام بول الصبي ،فبال ، الم -صمى اهلل عميو وسمم-ضع في حجره ووُ  ،بينيما
 ، وانتيت القضية.، والحمد هللصحيحة وصالتكم صحيحة؛ ألننا لم نعمم إال بعد انقضاء الصالة

ثم بعد ذلك ُيعنف من جاء بيم تعنيفًا بكالم يجرح، أحيانًا لو سألت قد تجد ىذا  ،فأحيانًا يؤتى بأطفال يزعجون
ىو إما أن  ، ريب في البمد، أميم في المستشفى، ضاقت عميو الدنيا ،ما عنده أحد ،اإلنسان يعيش في كربة
ما أن يأخذىم معو ،يصمي عندىم في البيت  ،ال يترك الجماعة ،فاختار أن يأتي بيم إلى المسجد ،إلى المسجد وا 

  بثون، فيأتي من يعنف ىذا اإلنسان.فجعموا يع
ىذا ىو الباب الواسع الذي يحتاج  وا، لكن ما ىو مفيوم ىذا التيسير؟فأقول: إنما بعثتم ميسرين، يسروا وال تعسر 

وال يكاد يقول  ،ويفتي الناس بأمور كيفما اتفق ،الدين يدعي وصاًل بميمى، الذي يضيع حقائق إلى ضبط، فكل  
األقميات في يرضي يريد أن يرضي الجميع في ىذه القنوات الفضائية،  ،أو نحو ذلك ،ال، أو ىذا ال يجوز :ليم

ال بأس، ال حرج،  ي أىل السنة، وكل شيء عندهالبدع والضالل، وُيرضأىل ويرضي مذاىب  ،أقاسي األرض
ن كان الذي أميل إليو ،فيياالمسألة مختمف   .لكن المسألة مختمف فييا ،ال تجوزىو أن الموسيقى  وا 

نكر وأنكر عمي  من أ ،ي من الرجال كل شيء في مستشفى، أنظفيم وأقوم عمى كل شيءىذه تقول: أنا امرأة أ ل  
وىو من الجياد  ،طيبوىذا عمل  ،وتؤجرين، والحمد هلل -إن شاء اهلل-عمى خير  من معارفي وقراباتي، ال، أنت  

 :وال أحد يقول ،وال أحد يزعل ،نو ما أحد يغضبإوحيث  ،في سبيل اهلل، جياد ماذا؟ فإرضاء الناس بيذه الطريقة
يتكمم بما يريد، الذي يفتي بو عمماؤنا الكبار الذين مضوا ومن بقي  كل   يمدع ،متشدد :يم يقولوندعمتشدد، 

، اآلن الذي -رحمة اهلل عميو-، الشيخ ابن عثيمين -رحمة اهلل عميو-منيم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
 ال: لو كانوا أحياء لغيروا رأييم.نا، قعضيم لما قيل لو: ىذه فتاوى عممائيقول بمثل ىذه األشياء متشدد، ب

ى الركبة، ة المرأة من السرة إلر عو  ،، ال بأس ال حرج بين النساء؟ىذه تسأل عن لبس القصير بين النساء والتعري
 تمثيل.المرأة عنصر أساسي في ال ؟تمثيل بدون امرأة ىناك لوتمك تسأل عن التمثيل؟ يقول ليا: ى

، بمقيس امرأة -عميو الصالة والسالم-قصة سميمان ، فييا امرأة ورجل ىي عنصر أساسي من قصة آدم وحواء
  .وىكذا فيذه مشكمة، ما ىو مفيوم التيسير؟

والفقو  ،بنصوص الكتاب والسنة ،-صمى اهلل عميو وسمم-ولكن ضبط ذلك بيدي النبي  ،كل أحد يدعي أنو ُييسر
 ،فيو كل شيء مختمف ،المسألة إذًا ال حرج يكون بمجرد أنو مختمف في ىذهىذا ىو التيسير، وأما أن  ،الصحيح

ع كثير من حقائق يوضُ  ،مت معامالت كثيرة من الربا واالحتيال عمى الربام  ما في شيء ما ىو مختمف فيو، فحُ 
   ر.يلك تحت مسمى التيسالدين كل ذ



درس مستقل عن مفيوم التيسير وحقيقة التيسير في الشريعة اإلسالمية، واهلل المستعان،  -إن شاء اهلل-وسيأتي 
 ،ولكن طبيعة اإلنسان أيضًا تؤثر في ىذا، ىذا أمر ال ينكر، يعني: من الناس من يكون طبعو أصاًل ىكذا

 ،وحكمو عمى الناس ،وتقييمو لألشياء ،وفي نظره لألمور ،وفي أحكامو ،فيظير ىذا في فتاواه ،لين فيو ،مقةً خ  
لكن ىذا وىذا كل واحد يحتاج أن يضبط  ،وفتاواه تميل إلى ىذا الجانب ،فيو شدة مقةً ومن الناس من يكون خ  

 ،-ماهلل تعالى عنيرضي -كالمو بنصوص الكتاب والسنة، والفقو والفيم عمى منيج السمف الصالح 
  واهلل أعمم.

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
 


