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ملخص البحث
هذا البحث يتناول دراسة حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد النبوي وقد ورد هذا الحديث مسندا من طريق ستة من الصحابة رضوان الله عليهم ،ومرسلاً من طريق ستة من التابعين. وقد قام الباحثان بجمع طرقه المختلفة وتخريجها وبيان غريب ألفاظها وبيان الفوائد التربوية والقضايا الفقهية والدعوية المستنبطة من هذا الحديث . حيث إن هذا الحديث مليء بهذه القضايا ، ولعل أعظم هذه الفوائد ما تعلق بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في  تغيير المنكر ومعالجة الأخطاء ، ومنهجه في الرفق واللين والتيسير وبيان وظيفة المسجد وما يصلح أن يكون فيه . 














المقدمة
          الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد …
فإنَّ الاشتغال بالسنة النبوية المشرفة من أفضل العلوم بعد كتاب الله عز وجل ، حيث إنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم ، وحيث إنها مليئة بالقضايا التربوية والفقهية والدعوية وغيرها، لذلك أراد الباحثان خدمة السنة النبوية وذلك من خلال انتقاء حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ،والعمل على جمع طرقه المختلفة، وتخريج هذه الطرق ما أمكن، ومن ثم بيان غريب ألفاظها والقضايا التربوية والدعوية التي يمكن استنباطها منها ،وبيان القضايا الفقهية التي يمكن استخلاصها من طرق هذا الحديث وأخيراً ذكر الأبواب التي ترجم بها علماء الحديث لهذا الحديث فهي تدل على فقههم منه  وفوائد الحديث العامة . وقد وقع اختيار الباحثين على حديث هام جداً مليء بالقضايا التربوية والدعوية والفقهية التي تعود على الناس بالخير، وتعلم الدعاة إلى الله تعالى كيفية التعامل مع الناس أي فنّ الدعوة إلى الله تعالى .
وهذ الحديث هو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد النبوي .
وقد قسَّم الباحثان الموضوع إلى قسمين : 
القسم الأول: ويشمل تخريج الحديث ومعانيه اللغوية وفوائده التربوية .
القسم الثاني: ويشمل القضايا الفقهية والدعوية وذكر تراجم علماء الحديث له وما يرشد إليه الحديث.
القسم الأول : تخريج حديث الأعرابي الذي بال في المسجد
روى هذا الحديث عن النبي  ستة من الصحابة، وأرسله عن النبي  ستة من التابعين : 
الصحابة هم : أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله ابن مسعود وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم .
التابعون الذين أرسلوا الحديث هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعطاء بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،وعبد الله بن معقل بن مُقَرِّن ، وطاووس بن كيسان ، وأبو البَخْتَري (() هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم ، الكوفي الفقيه ، حدَّث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري        رضي الله عنهم .وثقه يحيى بن معين وأبوزرعة الرازي . قتل سنة اثنين وثمانين . انظر ترجمته في الجرح                      والتعديل 4/54، وسير أعلام النبلاء 4/279.) .
سيقوم الباحثان بتخريج الحديث من جميع طرقه بدءاً برواية أبي هريرة ثم أنس بن مالك ثم             عبد الله بن عباس ثم عبد الله بن عمرو بن العاص ثم واثلة بن الأسقع ثم عبد الله بن مسعود  ثم الروايات المرسلة  . 
والمنهج يقوم على اختيار رواية صحيحة تجمع أكبر قدر ممكن من ألفاظ النبي  ، واعتبارها أصلاً ثم يكون التخريج وصياغته حسب التقدم الزمني للمصنفين عدا الكتب الستة فرتبناها حسب الصحة ، مع المقارنة بين الألفاظ والإشارة إلى الزيادات في الروايات –إن وجدت -  : 

أولاً : رواية الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه 
قال الإمام أبو داود في سننه : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَةَ فِي آخَرِينَ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَصَلَّى،  قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : رَكْعَتَيْنِ،  ثُمَّ قَالَ :  اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا،  فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : "  إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ " أَوْ قَالَ: "  ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ " (() سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول  1/103 رقم 380 . قال الألباني : إسناده صحيح . صحيح سنن أبي داود 1/103.) .
أولاً : تخريج الحديث
رواه عن أبي هريرة ثلاثة من التابعين هم : 
 سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سلمة – عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف-  :
أ-  من أخرجه من طريق سعيد بن المسيب : 
أخرجه البخاري (() صحيح البخاري كتاب الوضوء باب صَبِّ الماء على البول في المسجد 1/92 رقم 220.)، والترمذي (() سنن الترمذي كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في البول يُصِيب الأرض 1/275 رقم 147 . وقال الترمذي : حسن صحيح .)، والنسائي (() سنن النسائي كتاب السهو باب الكلام في الصلاة   3/14 رقم 1217 .)،والشافعي(() كتاب الأم للشافعي كتاب الطهارة باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها 1/101،والمسند للشافعي ص 20-21 .)،والحميدي(() مسند الحميدي 2/419 رقم 938 .)،وأحمد(() مسند أحمد 2/239 حديث رقم 7214 .)، وأبو يعلى الموصلي (() مسند أبي يعلى الموصلي 10/278 رقم 5876.)، وابن الجارود (() المنتقى لابن الجارود  كتاب الطهارة باب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات ص 85 حديث رقم 141. )، وابن خزيمة (() صحيح ابن خزيمة  1/150 رقم 296)، والدارقطني (()العلل الواردة في الأحاديث النبوية  7/294.)، والبيهقي (()السنن الكبرى كتاب الصلاة باب طهارة الأرض من البول  2/601 رقم 4240، ورقم 4241.) ،والبغوي (() شرح السنة كتاب الطهارة باب البول يصيب الأرض 1/370 رقم 291.) . جميعهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه ما عدا رواية البخاري،و الشافعي، وأبي يعلى،               وابن خزيمة، والدارقطني مختصرة .


ب- : من أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : 
 أخرجه البخاري (() صحيح البخاري كتاب الأدب باب قول النبي  : " يسروا ولا تعسروا " 4/1930 رقم 6128.)،والنسائي (() السنن الصغرى كتاب الطهارة باب ترك التوقيت في الماء1/48-49 والسنن الكبرى1/75 رقم 54. )، وعبد الرزاق (() المصنف لعبد الرزاق الصنعاني باب البول في المسجد 1/423 رقم 1658.) ، وأحمد (() مسند أحمد 2/282  رقم 7740 .)، وابن خزيمة (() صحيح ابن خزيمة 1/150 رقم 297.)، وابن حبان (() انظر الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان كتاب الطهارة باب ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماءُ الطاهر حتى أزال عينها طَهَّرَها 4/245 رقم 1400 . ) ، والدارقطني (() العلل الواردة في الأحاديث النبوية 7/294 .)، والبيهقي (() السنن الكبرى كتاب الصلاة باب طهارة الأرض من البول 2/428 رقم 4038 .)، وابن عبد البر (() التمهيد لابن عبد البر 9/158رقم 759.) في التمهيد .جميعهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة مرفوعاً ، وإحدى روايتي البخاري أورده معلقاً بصيغة الجزم عن الليث بن سعد عن يونس عن الزهري به. جميعهم أوردوه مختصراً ما عدا الدارقطني فأورده بنحوه . 

ج-  : من أخرجه من طريق أبي سلمة – عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف –
أخرجه البخاري(() صحيح البخاري كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم 4/1901 قم 6010.)، وأبو داود(() سنن أبي داود كتاب الصلاة باب الدعاء في الصلاة 1/233 رقم 882.)، والنسائي(() سنن النسائي كتاب السهو باب الكلام في الصلاة  3/14 رقم 1216 . )،وابن ماجه(() سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟ 1/176 رقم 529 .)، وأبو بكر بن أبي شيبة(() المصنف كتاب الطهارة باب من كان يغسل البول من المسجد 1/177 رقم 2032.) ،  وأحمد (() مسند أحمد 2/283 .) ، وابن حبان (() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الرقائق باب ذكر الزجر عن سؤال العبد ربه ألا يرحم معه غيره … ، و كتاب الطهارة باب ذكر البيان بأنَّ المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه من البول … 3/267 رقم 987و  4/248 رقم 1402.)، والدارقطني (() العلل الواردة في الأحاديث النبوية  7/294 .).جميعهم من طريق محمد بن عمرو بن عمرو بن علقمة ما عدا رواية البخاري والنسائي والرواية الأولى لابن حبان فمن طريق الزهري كلاهما _ يعني محمد بن عمرو والزهري -عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً ، وفي رواية البخاري، وأبي داود والنسائي وإحدى روايتي أحمد ، والدارقطني التصريح بأن الأعرابي قال : اللهم ارحمني ومحمداً… " وهو في الصلاة ، وفي رواية ابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن حبان لم يذكروا الصلاة ، وذكروا زيادة عما ورد في الروايات السابقة ونص الرواية كما أوردها ابن ماجه ونحوها أوردها أحمد بن حنبل وابن حبان : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  جَالِسٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : "  لَقَدْ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا " ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ . فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ : فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ  ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِه" (() سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟ 1/176 رقم 529 .) وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة فمختصرة .
ثانياً : المفردات الغريبة
-	أَعْرَابِيًّا : الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عجماً (() فتح الباري 1/323.) .
-	المسجد : أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم  (() عمدة القاري 1/124.) .
-	تَحَجَّرْتَ وَاسِعا : أي ضَيَّقْتَ ما وَسَّعَه الله وخَصَّصت به نَفْسك دون غيرك (()النهاية في غريب الحديث 1 /342.).
-	فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ: جاء تفسير هذا في رواية أخرى بقوله : " فتناوله الناس " أي بألسنتهم ، وفي أخرى " فثار إليه الناس " وفي أخرى فقاموا إليه " وفي أخرى " فزجره الناس " وفي أخرى " فصاح الناس به " قال ابن حجر : " فظهر أن تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي ولمسلم من طريق أنس فقال الصحابة : مه مه " (() فتح الباري 10/439.).
-	 سَجْلاً : السَّجل الدلو الملأى ماء ويجمع على سجال (()النهاية في غريب الحديث 2 /343.) ، وقال أبو حاتم السجستاني : هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة . وقال ابن دريد : السجل دلو واسعة . وفي الصحاح : الدلو الضخمة (() فتح الباري 10/439، وانظر أساس البلاغة للزمخشري ص339-340.) .
-	ذَنُوبًا : الذنوب الدلو العظيمة ، وقيل: لا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء (()النهاية في غريب الحديث 2/170.).
-	احتظرت : الحظْر : المنع ومنه قوله تعالى: " كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا(() سورة الإسراء آية رقم 20.). وكثيرا ما يرد في الحديث ذِكْر المحظور , ويُراد به الحرام . وقد حَظَرْتُ الشيء إذا حَرَّمْتًه . وهو راجع إلى الَمْنع (()النهاية في غريب الحديث 1 /405) .
-	فَشَجَ يَبُولُ : تفاجَّ وفرَّق ما بين رجليه ليبول (() انظر الجامع في غريب الحديث 3/215.) .
-	فَقِه : قال ابن الأثير : الفقه في الأصل: الفهم ، واشتقاقه من الشَّق والفتح. يقْال: فَقِه الرجُل بالكسر-  يفقه فِقْهَاً: إذا فهم وعلم , وفَقُه بالضم يفقُه : إذا صار فقيهاً عالماً . وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة , وتخصيصاً بعلم الفروع منها (()النهاية في غريب الحديث 3 / 465) .
-	يُؤَنِّبْ : التأنيب : اللوم والتوبيخ (() النهاية في غريب الحديث 1/17.) .
ثالثاً : الفوائد التربوية (() أفاد الباحثان هذه الفوائد التربوية في هذا الحديث بطرقه المختلفة ، من أحد الأساتذة التربويين جزاه الله خيراً .) 
من خلال النظر الثاقب في طرق هذا الحديث يمكن  استنباط العديد من الفوائد التربوية ويمكن إجمالها في النقاط التالية : 
1-	الحضور المبكر من المعلم مما يكون له دور كبير وتأثير في الاقتداء به من قبل المتعلم ويؤخذ ذلك من قوله " أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس " .
2-	دقة ملاحظة المعلم والمتعلم معاً ويؤخذ ذلك من الرواية الأولى " فصلى ركعتين " 
3-	سيطرة المعلم على سلوك المتعلم داخل حلقة العلم يستفاد ذلك من قوله:" فأسرع الناس إليه "
4-	فاعلية المعلم في معالجة الموقف التعلُّمي يستفاد ذلك من قوله " فنهاهم النبي صلى الله       عليه وسلم " .
5-	تحديد الأهداف بدقة يستنبط ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم  : " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين " ، ومن قوله صلى الله عليه وسلم " لقد احتظرت واسعاً " .
6-	حسن التصرف والمراقبة والتوجيه للموقف التعليمي يستنبط من قوله " صبوا عليه سجلاً                من ماء " .
7-	حسن التصرف والقدرة على مواجهة المواقف الطارئة بكل شجاعة يستفاد ذلك من قوله" فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم  وقال : "إنما بعثتم ميسرين … " .
8-	مشاركة المعلم المتعلم بشعوره وعاطفته نحو تغيير القيم الإيمانية يستفاد ذلك من فعل النبي  صلى الله عليه وسلم  حين قال الأعرابي " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  ".
9-	 قوة العلاقة بين المعلم والمتعلم يخدم تحقيق الهدف بسرعة. يستفاد ذلك من قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم : " بأبي وأمي " .
10-	حسن التلطف مع المتعلم والرفق به .يستنبط ذلك من قول الأعرابي واصفاً تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معه : " فلم يؤنب ولم يسب ".

ثانياً : رواية الصحابي الجليل أنس بن مالك
  قال الإمام مسلم في صحيحه : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (وَهُوَ عَمُّ إِسْحَقَ ) قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ . فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ِ صلى الله عليه وسلم : مَهْ مَهْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم :" لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ " فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ . ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم  دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ : " إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ"  أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ (() صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 1/236 رقم 285.). 
أولاً : تخريج الحديث
روى هذا الحديث عن أنس بن مالك ثلاثة من التابعين هم: إسحاق بن أبي طلحة وثابت البُنَاني  ويحيى بن سعيد الأنصاري :

أ : من أخرجه من طريق إسحاق بن أبي طلحة :
 أخرجه البخاري (() صحيح البخاري كتاب الوضوء باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد 1/92 رقم 219  .)،وأحمد (() مسند أحمد 3/191 .)، وأبو عوانة (() مسند أبي عوانة 1/214.) ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري (() الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الشافعي ( ت 318هـ )  2/175)،والطحاوي (() شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي ( ت 321هـ ) 1/13.) وابن حبان (() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الطهارة باب ذكر البيان بأنَّ قول المصطفى  " دعوه " أراد به الترفق لتعليمه ما لم يَعْلَم من دين الله وأحكامه 4/246 رقم 1401) ،  وأبو نعيم الأصبهاني (() المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم 654.)، والبيهقي (()السنن الكبرى كتاب الصلاة باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي ،  وباب طهارة الأرض من البول 2/578 رقم 4142، 4143، و2/600 رقم 4238.)، وابن عبد البر (() التمهيد 9/157 رقم 759.).  جميعهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك مرفوعاً . رواية البخاري وأبو بكر محمد بن إبراهيم ، وابن عبد البر وإحدى روايات البيهقي : مختصرة ، وباقي الروايات بنحوه .
ب : من أخرجه من طريق ثابت بن أسلم البناني : أخرجه البخاري (() صحيح البخاري كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله 4/1905 رقم 6025 .) ، ومسلم (() صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول … 1/236 رقم 284.) ،          والنسائي (() سنن النسائي كتاب الطهارة باب ترك التوقيت في الماء  1/47 والسنن الكبرى له  1/74 رقم 51 .) ، وابن ماجه (() سنن ابن ماجه  كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ؟ 1/176 رقم 528.) ، في سننه ، وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما (() مسند أحمد 3/226 ، ومسند أبي يعلى الموصلي 6/181 رقم 3467.)، وابن خزيمة (() صحيح ابن خزيمة 1/150 رقم 296 .) في صحيحه ، وأبو عوانة (() مسند أبي عوانة 1/214،215 .)، وأبو نعيم (() المستخرج على صحيح مسلم 1/343) والبيهقي (() السنن الكبرى للبيهقي  كتاب الصلاة باب طهارة الأرض من البول 2/600 رقم 4237 .). جميعهم من طريق حمَّاد بن زيد عن ثابت بن أسلم البُنَاني عن أنس بن مالك مرفوعاً وفي رواية البخاري وأحمد " فقاموا إليه " وفي رواية مسلم الثانية – وهي مختصرة – والنسائي " فقام عليه بعض القوم "، وفي رواية ابن ماجه ،وأبي يعلى ،وابن خزيمة، وأبي نعيم والبيهقي " فوثب إليه بعض القوم " ، وفي رواية أبي عوانة ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دعوه لا تزرموه " قال – يعني أنس بن مالك - : فتركوه حتى بال وفرغ ) . 
ج  : من أخرجه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري:
أخرجه البخاري(() صحيح البخاري كتاب الوضوء باب صبِّ الماء على البول في المسجد وباب يُهَريق الماء                         على البول 1/92، 93 رقم 221 .)،ومسلم (() صحيح مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات …1/236 تابع لرقم 284 .)،والنسائي (() سنن النسائي كتاب الطهارة باب ترك التوقيت في الماء 1/47، 48، والسنن الكبرى 1/74 رقم 52، 53 .)، والشافعي(() الأم باب ما يُطَهِّر الأرض وما لا  يُطَهِّرها  1/102، والمسند ص 20.)، وعبد الرزاق الصنعاني(() المصنف كتاب الصلاة باب البول في المسجد 1/424 رقم 1660 .)، وأحمد(() مسند أحمد 3/110،114،167.)،والدارمي(() سنن الدارمي كتاب الصلاة باب البول في المسجد 1/136 رقم 743. )،وأبو يعلى(() مسند أبي يعلى الموصلي 6/328 رقم 3652.)، وأبو عوانة (() مسند أبي عوانة 1/213،214 .) ، والطحاوي (() شرح معاني الآثار 1/13.) ، وأبو بكر محمد
 ابن إبراهيم النيسابوري (() الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف 2/175 رقم 745.) ، وأبو نعيم (() المسند المستخرج 1/343رقم 653 .)، والبيهقي (() السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة باب طهارة الأرض من البول 2/600رقم 4234،  4235، 4236.) ، وابن عبد البر (() التمهيد 9/157 رقم 759 . ) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك مرفوعاً ، في إحدى روايتي البخاري:" جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم  فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه " وفي إحدى روايتي النسائي:" فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : " اتركوه فتركوه حتى بال "،وفي الرواية الثانية لمسلم،وإحدى روايتي أحمد " قام إلى ناحية في المسجد فصاح به الناس" وفي رواية عبد الرزاق،والدارمي،وأبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، والبيهقي" فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  فَكَفَّهم عنه"،وفي رواية الشافعي وأبي عوانة " فعجَّل الناس عليه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  عنه "، وفي رواية أبي يعلى" فأراد أصحابه أن يمنعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعوه فأمر بماء فصب عليه ".

ثانياً : المفردات الغريبة
 - مه مه : اسم مبني على السكون بمعنى اسكت (() الجامع في غريب الحديث 5/222.).
- لا تُزْرِمُوهُ: الزَّرم :القطع. وأزرم بوله: قطعه. وزرم البول نفسه: انقطع(() كتاب العين للفراهيدي ص410.) والمعنى: لا تقطعوا  عليه بوله (() انظر النهاية في غريب الحديث 2/301، وفتح الباري 10/449.) .
-	فَشَنَّهُ: الشَّن: الصب المنقطع والسَّن: الصَّبُّ المتصل، ومنه حديث ابن عمر " كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه" أي يجريه عليه ولا يفرقه (() النهاية في غريب الحديث 2/507.)،وشَنَّ عليه الماء:صبه مفرقاً (() أساس البلاغة ص404.).
-	طائفة المسجد : أي ناحيته، والطائفة القطعة في الشيء (() فتح الباري 10/436.) 
-	فأهريق عليه : هراقت السحابة ماءها تُهريق فهي مهريقة والماء مهراق ، والهاء مفتوحة في كله لأنها بدل من همزة أراق ، وهرقت مثل أرقت ، ومن قال : أهراق فقد أخطأ في القياس (() كتاب العين للفراهيدي ص1010). 
ثالثاً : الفوائد التربوية
1-ملازمة المتعلم للمعلم للاستفادة القصوى و دور الصحبة في خدمة العملية التعليمية .           وهاتان تؤخذان من قوله : " بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
2-سرعة استجابة المتعلم دليل على حب المعلم . يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم  : " لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال " 
3- دور المعلم في معالجة الموقف التعليمي بكل جرأة وفطنة يستفاد ذلك من قوله : ثم إن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  دعاه فقال له : " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر"
4- طاعة المعلم تساعد على تحقيق الأهداف التعليميه والتربوية .يؤخذ ذلك من قوله : فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من ماء فشَنَّه عليه .
5- ضرورة الملاحظة والمتابعة للموقف التعليمي .
6-أهمية التعلم عن طريق المجموعات ( تقسيم الطلاب إلى مجموعات رباعية ، خماسية … )هاتان النقطتان تؤخذان من قوله : فقام عليه بعض القوم ، وقوله : فوثب إليه بعض القوم.
7-دور المراقبة والمتابعة والملاحظة لسلوك المتعلم في العملية التعليمية والتعلمية . يؤخذ ذلك من قوله  صلى الله عليه وسلم: " دعوه لا تزرموه " .
8- تعزيز السلوك الإيجابي ومحاربة السلوك السلبي يستنبط ذلك من قوله : فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اتركوه فتركوه حتى بال " ، وفي الرواية الأخرى: فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  فكفهم عنه ، وفي الرواية الأخرى : فعجَّل الناس عليه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثالثاً : رواية الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال أبو يعلى الموصلي في مسنده : حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثنا أبي           عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : أتى النبي  صلى الله عليه وسلم  أعرابيٌ فبايعه في المسجد ثم انصرف فقام ففشج فبال فَهَمَّ الناس به فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : " لا تقطعوا على الرجل بوله" ثم دعا به فقال : " ألست بمسلم؟ " قال: بلى. قال : " فما حملك أن بلت في المسجد؟ " فقال: والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعدات فبلت فيه .فأمر النبي  صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على بوله (() مسند أبي يعلى الموصلي 4/431 رقم 2557. وقال الهيثمي  : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد 2/10.) .
أولاً : تخريج الحديث
أخرجه الطبراني من طريق إسماعيل بن أبي أويس به بنحوه حيث قال في روايته " ففحَّج " بدل " ففشج " (() المعجم الكبير 11/220 رقم 11552.).
ثانياً : المفردات الغريبة
- ففشج:أي فرق ما بين رجليه (() انظر الجامع في غريب الحديث 3/215.) .
- ففحَّج: قال ابن الأثير : والفَحَج : تَبَاعَدَ ما بين الفَخِذَين ،وفيه انَّه بَال قائما فَفَحَّجَ رِجْليه أي  فَرَّقَهما وباَعد ما بينهما (()النهاية في غريب الحديث ج: 3 ص: 415.) . 
- الصُّعُدات :جمع صعيد وهي الطُّرق (() انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 3/29.) .
ثالثاً : الفوائد التربوية
1-	ملائمة المكان لملائمة الهدف ، واختيار المكان العظيم للهدف العظيم . يؤخذ ذلك من قول الراوي : أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيٌ فبايعه في المسجد.
2-	 التلطف بالمتعلم ومراعاة أحواله أي احترام مشاعر الآخرين وتقدير أحاسيسهم . يؤخذ ذلك  من قوله:  ثم دعا به . 
3-	حرص المعلم على استعمال أساليب متنوعة في إيصال الفكرة . يؤخذ ذلك من قوله         صلى الله عليه وسلم  : " ألست بمسلم " ؟
4-	تقدير أهمية الدافع والحاجة ، وهو من قبيل التحفيز الذهني للمتعلم . يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم:" فما حملك أن بلت في المسجد " ؟ 
5-	تقدير حاجات المتعلم الضرورية ومراعاة الجانب الإنساني . يؤخذ ذلك من قول الأعرابي : والذي بعثك بالحق ما ظننت إلا أنه صعيد من الصعدات .
6-	على المعلم أن يضع الخطط العلاجية لظروف المتعلم ، وأن يحسن التصرف في المواقف الطارئة . يؤخذ ذلك من : أمر النبي صلى الله عليه وسلم  بذنوب من ماء فصب عليه . 

رابعاً: رواية الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال الإمام البخاري : حَدَّثَنَا  مُوْسَى بن إسماعيل وشِهَاب قالا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رجلٌ:  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَحْدَنَا .فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "  لَقَدْ حَجَبْتَهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ"  (() الأدب المفرد باب دعاء الأخ بظهر الغيب ص 219 رقم 626. وقد حسن إسناده كل من الهيثمي والشيخ شعيب الأرنؤوط . انظر مجمع الزوائد 10/150، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 2/266 في الحاشية .) .
أولاً : تخريج الحديث
أخرجه أحمد (() مسند أحمد 2/170، 196، 221.)،وابن حبان (() انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان  كتاب الرقائق باب ذكر الزجر عن أن يدعوَ المرء لنفسه بالخير وحده دون أن يَقْرن به غيره  3/266 رقم 986 .). كلاهما من طريق حماد بن سلمة به بنحوه  .
ثانياً : المفردات الغريبة
-	حَجَبْتَهَا:قال ابن فارس في مادة حجب : الحاء والجيم والباء أصل واحد ، وهو المنع . يقال حجبته عن كذا أي منعته (() معجم مقاييس اللغة 2/143.) والمعنى أي منعتها عن ناس كثير وهي أوضح من رواية " تحجرت واسعاً" وهي بمعناها .
ثالثاً: الفوائد التربوية
1-تعزيز قيمة الشعور بالانتماء للمجموعة الواحدة .
2- تعزيز مفهوم الإيمان بالجنة والنار .
3-يبين أهمية الدعاء وسرعة الإجابة .
خامساً : رواية الصحابي عبد الله بن مسعود 
قال الإمام الدارقطني : حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، نا أبو هشام الرفاعي   محمد بن يزيد،  نا أبو بكر بن عياش ،حدثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد ال          له قال : جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحتفر، فصب عليه دلواً من ماء ، فقال الأعرابي : يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يعمل عملهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "  المَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَّ " (() سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب في طهارة الأرض من البول 1/101 رقم 471. وقال الدارقطني : سمعان مجهول.) .


أولاً : تخريج الحديث
أخرجه الدارقطني وزاد فيه ( أن الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال له صلى الله عليه وسلم: " وما أعددت لها" ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق نبياً ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام ، إلا أني أحب الله ورسوله ، قال صلى الله عليه وسلم: " فإنك مع من أحببت " ثم ذكر قصة بوله في المسجد مختصرة ) (() سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب في طهارة الأرض من البول 1/101 رقم 472 .)  ، وابن الجوزي من طريق الدارقطني به مختصراً  (() التحقيق في أحاديث الخلاف ج: 1 ص: 78 رقم 60.) ، وأخرجه أبو يعلى الموصلي ، والطحاوي كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش به. رواية أبي يعلى بمثله ورواية الطحاوي مختصراً (() مسند أبي يعلى الموصلي 6/310 رقم 3626، وشرح معاني الآثار 1/14.) (() قال أبو زرعة : " هذا الحديث منكر وسمعان ليس بالقوي " انظر الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 4/316 ، وقال  ابن الجوزي  :  " أبو هشام الرفاعي ضعيف" انظر التحقيق في أحاديث الخلاف 1/ 78. قال البخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه . وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لا أصل لهذا الحديث . وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه سمعان بن مالك وهو ضعيف " مجمع الزوائد 2/11. وقال ابن حجر : أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره . انظر فتح الباري 1/325. وبناء على ما تقدم فالحديث إسناده ضعيف .).
ثانياً : المفردات الغريبة
-	فاحتفر : أي حفر مكان البول وهي زيادة تدل على إزالة تراب الأرض زيادة في تطهير المكان وتدل عليه الرواية التالية المرسلة : " خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ ، فَأَلْقُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً " (() وهي رواية عبد الله بن معقل بن مقرِّن ستأتي في ص  16 من هذا البحث.) .
ثالثاً : الفوائد التربوية
1-	أهمية الحوار والمناقشة والسؤال في التعلم . يؤخذ ذلك من الروايتين.
2-	إثارة حس المتعلم عن طريق الإكثار من الأسئلة التشويقية والاستنتاجية .
3-	دور القدوة الصالحة وأثرها في الناس. يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم : " المَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبَّ"
4-	تأثير الصحبة على المتعلم يؤخذ ذلك من القول السابق ومن قوله صلى الله عليه وسلم :            " فإنك مع من أحببت " 
5-	حرص المتعلم على التعلم والتأدب مع المعلم .يستفاد ذلك من قول الأعرابي في الرواية الأولى : يا رسول الله المرء يحب القوم … ، ومن سؤاله عن الساعة وقوله : والذي بعثك بالحق نبياً .
6-	تعزيز مفهوم الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم .يؤخذ ذلك من قول الأعرابي : إلا أني أحب الله ورسوله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإنك مع من أحببت " .  
سادساً : رواية الصحابي واثلة بن الأسقع : 
قال الإمام ابن ماجه في سننه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، هُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ،أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ،عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ،فَقَالَ:اللَّهُمَّ ! ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ، وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا. فَقَالَ:" لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا وَيْحَكَ ! أَوْ وَيْلَكَ! " قَالَ: فَشَجَ يَبُولُ. فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :  " دَعُوهُ " ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ (() سنن ابن ماجه كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل ؟ 1/176 رقم 530.) (() قال البوصيري : إسناد حديث واثلة بن الأسقع فيه عبد الله الهذلي ، قال الحاكم : يروي عن أبي المليح عجائب وقال البخاري : " منكر الحديث . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 1/132 . وقال ابن حجر عن عبيد الله بن أبي حميد الهذلي : متروك الحديث . تقريب التهذيب ص 370. وعليه فالحديث إسناده ضعيف جداَ .). 
أولاً: تخريج الحديث
أخرجه الطبراني (() المعجم الكبير 22/77 .) من طريق عبيد الله الهذلي به بنحوه  .
ثانياً: المفردات الغريبة
-	وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ : الإشراك بمعنى المخالطة والإدخال . أي لا تدخل في رحمتك غيرنا        ( الأعرابي ومحمد صلى الله عليه وسلم )
-	وَيْحَكَ ! أَوْ وَيْلَكَ: ويْحَ كَلمةُ تَرَحُّمٍ وتَوَجُّعٍ تقالُ لِمن وَقَع في هَلَكةٍ لا يَسْتَحِقُّها وقد يُقال بمعنى المَدْح والتَّعَجب وهي مَنْصُوبة عَلَى المَصْدر وقد تُرْفَع وتُضَافُ ولا تُضافُ يقال  وَيْحَ   زَيدٍ ووَيْحاً له وويْحٌ له (()النهاية في غريب الحديث  5 / 234.).
والوَيْلُ : الحُزْنُ والهَلاك والمشَقَّة من العذاب وكلُّ من وَقَع في هَلَكة دَعا بالوَيْل (()النهاية في غريب الحديث 5 /235.).
ثالثاً : الفوائد التربوية
1-التفاعلية في الموقف التعليمي من المعلم والمتعلم .
2- احتواء الموقف التعلمي وعدم الانفعال من المعلم.
3-الارتباط العاطفي للمتعلم بمكان التعلم ، وتعزيز الشعور بفعل المعلم ومشاركة المتعلم ذلك.
سابعاً : الروايات المرسلة
وقد روى ستة من التابعين هذا الحديث عن النبي  وهم : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعطاء بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وعبد الله بن معقل بن مُقَرِّن ، وطاووس بن كيسان ، وأبو البَخْتَري (() هو سعيد بن فيروز الطائي . تقدمت ترجمته في ص 3  من هذا البحث في الحاشية .) .
الأولى : رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه القوم فانتهروه وأغلظوا له . فقال النبي  : " دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" . ثم قام النبي   والأعرابي خلفه فبينا هم يصلون إذ قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا فلما انصرف رسول الله   قال له : " لقد تحجرت واسعا" (() المصنف لعبد الرزاق  1/423رقم  1658.).
الثانية : رواية عطاء بن يسار 
أخرجها عبد الرزاق الصنعاني عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه أصحاب النبي  فقال : " لا تعجلوه ". فلما فرغ. أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فأهريق على بوله (() المصنف لعبد الرزاق 1 / 425 رقم 1661.) .
الثالثة : رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
أخرجها عبد الرزاق الصنعاني أيضاً وهي نفس رواية عطاء بن يسار حيث قال عقب إيراد رواية عطاء بن يسار : قال إبراهيم – يعني ابن محمد - وأخبرني كثير بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مثله (() المصدر السابق نفسه . ومعنى مثله أي مثل المتن السابق .) . 
  الرابعة  : رواية عبد الله بن معقل بن مقرن عن النبي  : 
قال الإمام أبو داود : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ -  يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، قَالَ : قام أعرابيٌّ إلى زاوية من زوايا المَسْجِد فاكْتَشَفَ ، فبالَ فيها ، فقال النَّبِيِّ  : "  خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ التُّرَابِ ، فَأَلْقُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً " (() المراسيل لأبي داود السجستاني ص 76 رقم 11، و سنن أبي داود كتاب الطهارة باب الأرض يصيبها البول 1/103 تابع لرقم 380 .) .
أولاً: تخريج الحديث
أخرجه الدارقطني (() سنن الدارقطني كتاب الطهارة باب في طهارة الأرض من البول 1/101 رقم 473 .)، والبيهقي(()السنن الكبرى كتاب الصلاة باب طهارة الأرض من البول  2/601 رقم 4242 .)، وابن الجوزي(() التحقيق في أحاديث الخلاف  1 /78 رقم 60 .).جميعهم من طريق أبي داود به بنحوه(() وهذا الحديث مرسل حيث  قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . سنن أبي داود 1/103 تابع لرقم 380 ، وقال الدارقطني : " عبد الله بن معقل تابعي ، وهو مرسل . سنن الدارقطني 1/101 .) .

ثانياً: المفرادات الغريبة
-	فاكْتَشَفَ :قال ابن فارس في مادة كشف : الكاف والشين والفاء أصل صحيح يدل على سَرْو الشيء عن الشيء ، كالثَّوب يُسْرَى عن البدن، ويقال: كَشَفت الثوبَ وغيره أكشفه (() معجم مقاييس اللغة 5/181.) والمعنى أي تكشف لإرادة قضاء الحاجة .

الرواية الخامسة : من طريق طاووس بن كيسان
أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال بال أعرابي في المسجد فهم به القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوا من ماء علموا ويسروا ولا تعسروا " (() مصنف عبد الرزاق 1 / 424  1662.) . 
تخريج الحديث
أخرجه عبد الرزاق والطحاوي (() مصنف عبد الرزاق  1 / 424 رقم 1659.) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس به بنحوه .

الرواية السادسة : من طريق أبي البَخْتَرِيّ ( سعيد بن فيروز الطائي ) .
أخرجها أبو نعيم الأصبهاني (() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 10/395 . وقال أبو نعيم الأصفهاني : عمرو بن سعيد هو أخو سفيان بن سعيد لا أعلم رواه عن الأعمش بهذا اللفظ غيره.) قال: حدثنا أبي ثنا محمد بن يحيى بن منده ثنا أحمد بن معاوية ثنا حسين بن حفص ثنا إبراهيم يعني ابن طهمان عن ابن سعيد وهو عمر بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة الحمصي عن أبي البختري قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فأخذوه فسبوه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصبَّ على مكان البول الماء .ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنكم بعثتم هداة ولم تبعثوا مضلين كونوا معلمين ولا تكونوا معاندين أرشدوا الرجل". قال ثم جاء من الغد فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا. قال:ففعلوا به مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنكم بعثتم هداة ولم تبعثوا مضلين كونوا معلمين ولا تكونوا معاندين أرشدوا الرجل "  .

إزالة التعارض بين الروايات
إن رواية عبد الله بن مسعود المسندة وروايتي عبد الله بن مقرن وطاووس المرسلتين فيها إشارة إلى أخذ التراب الذي أصابته نجاسة – أي حفر الأرض -، وباقي الروايات لم تشر إلى ذلك . ولذلك قام بعض العلماء بإزالة هذا التعارض الظاهري حيث  قال ابن قتيبة الدينوري : قالوا : حديثان متناقضان قالوا: رويتم عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن الأعرابي بال في المسجد فقال النبي  صلى الله عليه وسلم : " صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء" ثم رويتم عن جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال في هذه القصة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء .قالوا : وهذا خلاف الأول. قال أبو محمد- ابن قتيبة الدينوري-:  ونحن نقول إن الخلاف وقع في هذا من قبل الراوي، وحديث أبي هريرة أصح لأنه حضر الأمر ورآه وعبد الله بن معقل بن مقرن ليس من الصحابة ولا ممن أدرك النبي  صلى الله عليه وسلم  فلا نجعل قوله مكافئا لقول من حضر (() تأويل مختلف الحديث ج: 1 ص: 241.).
قلنا : الأحاديث المتصلة الصحيحة خالية من الإشارة إلى قضية الحفر ،وأما رواية عبد الله بن مسعود والتي فيها التصريح بالحفر فهي ضعيفة  ورواية عبد الله بن معقل بن مقرن وطاووس فهما مرسلتان وجمهور العلماء على عدم الاحتجاج بالمرسل فكيف وقد خالفتا الروايات الصحيحة الموصولة، وقد أكد على ذلك المبارك فوري (() تحفة الأحوذي  1 / 393.) حيث قال : الأحاديث المرفوعة المتصلة الصحيحة خالية عن حفر الأرض وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر حفر الأرض فمنها ما هو موصول فهو ضعيف لا يصلح للاستدلال ومنها ما هو مرسل فهو أيضا ضعيف عند من لا يحتج بالمرسل وأما من يحتج به فعند بعضهم أيضا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي … واحتج من قال: إن الأرض تطهر بصب الماء عليها بحديث الباب وهذا القول هو أصح الأقوال وأقواها من حيث الدليل … وأما قول من قال إنها لا تطهر إلا بالحفر ونقل التراب فمستنده الروايات التي وقع فيها ذكر الحفر وقد عرفت ما في تلك الروايات من المقال ثم هي إن دلت على أن الأرض النجسة لا تطهر إلا بالحفر ونقل التراب فهي معارضة بحديث ابن عمر المذكور وبحديث الباب هذا ما عندي والله أعلم.

القسم الثاني : المسائل والقضايا الفقهية والدعوية
هذا الحديث غنى بالمسائل الفقهية والدعوية، وقد أحصى الباحثان سبعاً من المسائل المتعلقة بعضها بهدى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرفق واللين والتيسير وعدم التعسير ، وبعضها يتعلق بكيفية تطهير الأرض وما يجوز فعله وما لا يجوز فعله في المساجد . 
وهذه المسائل سنتناولها بصورة مختصرة تتناسب مع الحديث والبحث وهذه المسائل هي :
المسألة الأولى : المقصود بالأعرابي والخلاف في اسمه 
الأعرابي واحد الأعراب وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عجماً .
وقد جاء في كثير وصحيح الروايات بلفظ " أعرابي " دون ذكر اسمه ، في حين جاء النص على اسمه في روايات دون السابقة في القوة بكثير ، ولذا وقع الاختلاف بين العلماء في اسمه على أكثر من رأي وهذا حاصلها مع ذكر الروايات التي وقع ذكر الاسم فيها . 
القول الأول: إنه الأقرع بن حابس التميمي نقله ابن حجر (() فتح الباري 1/323-324.)عن أبي بكر التاريخي عن عبد الله ابن نافع المزني .  
القول الثاني : إنه ذو الخويصرة اليماني وكان رجلاٌ جافياً ..... (() المرجع السابق نفسه.) . 
واسم ذو الخويصرة حرقوص بن زهير . قال ابن حجر (() المرجع السابق نفسه.) : وهو ( أي الحديث ) في جمع مسند ابن اسحق لأبي زرعة الدمشقي من طريق الشاميين عنه بهذا السند لكن قال في أوله : اطلع ذو الخويصرة التميمي وكان جافيا . والتميمي هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رؤوس الخوارج " .
القول الثالث : إنه عيينة بن حصن . نقل هذا القول عن أبي الحسين بن فارس (() المرجع السابق نفسه.) .
القول الرابع : إنه ذو الخويصرة أو الأقرع بن حابس .
قال ابن حجر في حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال : اللهم ارحمني ومحمداً " وقد تقدمت الإشارة إليه في كتاب الوضوء وأنه الذي بال في المسجد وأنه ذو الخويصرة اليماني وقيل الأقرع بن حابس "  (() المرجع السابق 10/439.) . 
القول الخامس : إنه رجل يماني صالح ، ويلقب بذي الخويصرة ، وهو غير ذي الخويصرة التميمي الشقي رأس الخوارج (() فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 1/606، وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 1/388-389.) . 
وهذا القول هو الراجح ويؤيده قبول هذا الأعرابي للموعظة وسماعه وإذعانه للنبي صلى الله عليه وسلم  وطلبه للرحمة من الله عزوجل بخلاف رأس الخوارج الذي استمر على الجفاء والقسوة حتى خرج منه الخوارج وقادهم إلى قتال المسلمين والله أعلم . 
دفع توهم في المقصود بالأعرابي: - 
قال ابن حجر " قوله : أن رجلاً من أهل البادية في رواية الزهري عن أنس عند مسلم أن رجلاً من الأعراب ، وفي رواية اسحق بن أبي طلحة عن أنس عنده بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم  خارجين من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد ، وقد بينت في مناقب عمر أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بال في المسجد ، وأن حديثه بذلك مخرج عند الدار قطني وأن من زعم أنه أبو موسى وأبو ذر فقد وَهِم (( ) الفتح 10/ 500 . ) .
وقال الزرقاني في شرح الموطأ : وتوقف الحافظ ولى الدين في أنه ذو الخويصرة اليماني فقال: كيف يستقيم ذلك؟ وذو الخويصرة منافق ، وهذا مسلم حسن الإسلام لرواية ابن ماجه وابن حبان عن أبي هريرة ففيها فقال الأعرابي بعد أن فقه في الإسلام: فقام إلىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  بأبي وأمي فلم يؤنبني ولم يسبني وهو يدل على سلامة صدره وعدم إحاطته بهذا الحكم حين صدر لا على نفاقه ، وكذا يدل عليه رواية الدار قطني عن ابن مسعود جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم  شيخ كبير فقال يا محمد متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ ، قال: لا والذي بعثك بالحق ما أعددت لها من كبير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله قال:" فإنك مع من أحببت" قال: فذهب الشيخ فأخذه البول في المسجد فمر عليه الناس فأقاموه فقال صلى الله عليه وسلم : " دعوه عسى أن يكون من أهل الجنة فصبوا على بوله الماء"  قال ابن العربي: فبين أن البائل في المسجد هو السائل عن الساعة المشهود له بالجنة (()شرح الزرقاني على موطأ مالك ج1 ص190 –191.) .
المسألة الثانية:ما يجوز فعله في المسجد وما لا يجوز 
بَيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم  في هذا الحديث بعض ما لا يجوز فعله في المسجد فقال " إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر " .
وبَيَّن كذلك أهم ما يجوز فعله في المسجد فقال " إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن " 
فقوله " إن هذه المساجد " الإشارة للتعظيم ، وإنما جمع لئلا يوهم تخصيص الحكم بمسجده عليه الصلاة والسلام . 
وقوله " لا تصلح " أي لا تليق . 
وقوله " لشيء من هذا البول " الإشارة للتحقير . 
وقوله " والقذر ، وهو بفتح الذال المعجمة ما ينفر منه الطبع كالنجاسات والأشياء المنتنة، فذكره بعد البول يكون تعميماً بعد التخصيص(( ) انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للتبريزي  ج2 ، ص 181-182 .  ).
  هذا في الجانب السلبي مما يمنع فعله في المسجد أما في الجانب الإيجابي مما يفعل في المسجد فقوله " إنما هي " أي المساجد موضوعة شرعاً وعرفاً. 
وقوله " لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن " تخصيصه بالذكر لشرفه (  ) .
وقد فصَّل العلماء القول فيما يجوز فعله في المسجد وما لا يجوز ، فقال الإمام النووي فيما لا يجوز فعله : " فيه صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وما في معنى ذلك " (( ) شرح النووي على صحيح مسلم 3/193.)  ، ومما ذكره فيما يجوز فعله في المسجد : النوم ،والاستلقاء، والوضوء ... (( ) انظر المصدر السابق نفسه.) . 
المسألة الثالثة : كيفية تطهير الأرض النجسة وهل يتعين الماء في تطهير الأرض.
 في هذا الحديث من الفقه أن الماء إذا غلب على النجاسة و لم يظهر فيه شيء منها              فقد طهرها ، وأنه لا يضر ممازجة الماء لها إذا غلب عليها ، سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً . 
واختلف العلماء في ذلك : 
	 فذهب مالك في رواية المدنيين عنه أن الماء الذي تحله النجاسة إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر قليلاً كان الماء أو كثيراً . وبه قال النخعي والحسن وابن المسيب وربيعة وابن شهاب وفقهاء المدنية .

 وذهب الكوفيون إلى أن النجاسة تفسد قليل الماء وكثيره ، إلا الماء المستبحر الكثير الذي لا يقدر أحد على تحريك جميعه قياساً على البحر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  " هو الطهور ماؤه الحل ميتة ".
 وذهب الشافعي إلى أن الماء إن كان دون قلتين نجس وإن لم يتغير ، وإن كان قلتين فصاعداً لم ينجس إلا بالتغير . وبه قال أحمد وإسحق . 
 ولابن القاسم عن مالك أن قليل النجاسة يفسد قليل الماء وإن لم تغيره،ولم يعتبر القلتين،وحديث الأعرابي في المسجد يرد حديث القلتين، لأن الدلو أقل من القلتين وقد طهر موضع بول الأعرابي ، ويرد أيضاً على أبي حنيفة أصله في اعتبار الماء المستبحر . 
 وقال النسائي : لا يثبت في انتجاس الماء إلا حديث بول الأعرابي في المسجد ، إلا أن أصحاب الشافعي لما لزمتهم الحجة به فزعوا إلى التفريق بين ورود الماء على النجاسة ، وبين ورود النجاسة على الماء ، فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين ، ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار.
 وقال ابن القصار: وهذا لا معنى له ، لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير ، فكذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا أن يتغير ، إذ لا فرق بين الموضعين . قال : ومما يرد اعتبار الكوفيين والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الذنوب على بول الأعرابي في المسجد ، وقد علمنا أنه إنما أراد تطهير المكان بهذا المقدار من الماء ، ولا يطهر إلا بزوال النجاسة ولم تزل إلا بغلبة الماء الذي هو دون المقدار الذي يعتبره أبو حنيفة والشافعي ، والمعلوم أن هذا المقدار من الماء لا يزيل النجس إلا وقد حل فيه النجس أو بعضه ، وإذا حصل فيه النجس لم يكن بد أن يحكم له بالطهارة لأنه لو لم يطهر لكان نجساً ، ولو كان نجسا لما أزال النجاسة عن الموضع ، لأنه كلما لاقى النجس الماء نجسه فأدى ذلك إلى أن لا تزول النجاسة ولا يطهر مكان (( ) انظر شرح ابن بطال على صحيح البخاري 1/ 334 ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ، 1/390 -393 ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للتبريزي 2/ 180 - 181،  شرح الطيبى على مشكاة المصابيح للطيبي  2/ 130 -131   )  .
هل يتعين الماء في تطهير الأرض ؟
     واختلفوا في  تطهير الارض من البول والنجاسة ، فقال مالك والشافعي وأبو ثور : لا يطهرها إلا الماء ، واحتجوا بحديث بول الأعرابي. 
وروي عن أبي قلابة والحسن البصري وابن الحنفية أنهم قالوا:جفوف الأرض طهورها،وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.قالوا:الشمس تزيل النجاسة فإذا ذهب أثرها صلِّ فيها ولا تتيمم .
وقال الثوري : إذا جف فلا بأس بالصلاة فيه . وعند مالك وزفر : لا يجزئه أن يصلي عليها، إلا أن مالكاً قال يعيد في الوقت وكذلك قال إذا تيمم به (( ) شرح ابن بطال على صحيح البخاري 1/ 335 .  ).
    المسألة الرابعة : معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للأخطاء.
أولاً معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ الصحابة : 
هذا الحديث من الأمثلة العملية التي تدل على تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم           للأخطاء (( ) الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الحديث. د. وليد عويضة ، ص 64 . ) ، حيث إن الأعرابي لما بال في المسجد ثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء أو سجلاً من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين . 
حيث أرشدهم إلى إصلاح الخطأ بإهراق الماء على بول الأعرابي ، وعلل قوله لهم دعوه ، بأنهم بعثوا ميسرين ، ولم بيعثوا معسرين . 
وكأن المسأله هكذا : اتركوا هذا الأعرابي يبول ، ولا تعسروا عليه بولته ، ويكفيكم أن تهريقوا على بوله ذنوبا من الماء فيطهر المكان الذي بال فيه . 
وهذا اختيار للحكم الأيسر دائماً ، حيث ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما(( ) الحديث متفق عليه حيث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب إقامة الحدود … حديث رقم 6786، ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب مباعدته لآثام واختياره من المباح أسهله حديث رقم 2327 .  ) . 
وفي هذا الحديث: المبادرة إلى تغيير المنكر والرفق في ذلك، وأنه لا يؤخرعند الإطلاع عليه ، وتعليم الجاهل لاستعمال التيسير وترك التعسير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصحابة : "إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين" (( ) طرح التثريب للعراقي  2 / 126  وانظر الأساليب النبوية ص 65 . ). 
ثانياً : معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ الأعرابي : 
على مصحح الخطأ أن يكون هادئاً في التعامل مع المخطئ خصوصاً عندما يؤدي إصلاح خطئه والاشتداد في نهيه إلى توسيع نطاق المفسدة (( ) الأساليب النبوية في معالجة الأخطاء  د. وليد عويضة  ص 252 .  ) . 
ويتبين هذا من خلال مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لخطأ الأعرابي الذي بال في المسجد . 
وفي هذا الحديث فائدتان : - 
الأولى : أن الأسلوب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مواجهة الخطأ تعليم الجاهل باستعمال التيسير وترك التعسير ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين "(( ) انظر طرح التثريب للعراقي  2 /126 . ).
وهذا الأسلوب الحكيم في المعالجة من النبي صلى الله عليه وسلم ترك أثراً بالغاً في نفس ذلك الأعرابي. يتضح هذا من قول الأعرابي بعد تلك الحادثة كما روى ابن ماجه في سننه وبسنده عن أبي هريرة قال:فقال الأعرابي بعد أن فقه: فقام إليّ بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال:" إنَّ هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله والصلاة ، ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله "(( ) سنن ابن ماجه  كتاب الطهارة وسننها باب الأرض يصيبها البول كيف يغسل1 / 176 رقم  529 .  ). 
الفائدة الثانية : ما ذكره ابن حجر في فوائد هذا الحديث ومنها الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا ، ولا سيما إن كان مما يحتاج إلى استئلافة . 
وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه ، وفيه أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ، ولما تقرر عندهم إيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء (( ) فتح الباري لابن حجر ، ج1 ، ص 324 – 325 . ) .
المسألة الخامسة : الرفق واللين في الهدي النبوي .
يشترط فيمن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط خمسة (( ) منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع  د. محمد السيد يوسف ، ص 334 -  336  . )وهي : العلم ،  والاخلاص ، والرفق ، والصبر  والحلم ، والقدوة الحسنة . 
وخلق الرفق هو من الصفات الكريمة التي يجب أن يتحلى بها من يتصدى لدعوة الناس إلى الخير ، ونهيم عن الشر ، ليكون التأثير أبلغ والاستجابة أقوي. وهذا الخلق من أميز ما يجب أن يظهر به الداعية في طريق الاصلاح والتبليغ والدعوة إلى الله تعالى . 
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويحث عليها فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق( ( ) الرفق لين الجانب وهو خلاف العنف . النهاية لابن الأثير 2 / 246 .  ) ، ويعطى على الرفق ما لا يعطي على العنف (( ) يعطى على الرفق مالا يعطي على العنف معناه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده ، وقيل : المراد يثيب عليه ما لا يثيب على غيره . قال ابن حجر والأول أوجه  انظر فتح الباري ج 10 ، ص 449   ) ، وما لا يعطي على ما سواه (( ) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب  فضل الرفق حديث رقم  2593 .  ). 
والرفق لا يكون في شئ إلا حسنه وجمَّله ، ولا ينزع من شيء إلا قبحة كما بين النبي        صلى الله عليه وسلم ذلك فيما روته عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شئ إلا شانه(( ) شانه: أي عابه . انظر النهاية لابن الأثير  2 / 521 . ) (( ) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل الرفق حديث رقم  2094  . ) . 
وفي هذا الحديث اتبع النبي صلى الله عليه وسلم الرفق مع الأعرابي أكثر من مرة تارة في تركه يبول ، ونهى الصحابة عن إزرامه فقال لهم:" دعوه ولا تزرموه ". وتارة في توجيهه بعدم البول في المسجد بعد ذلك وتارة أخرى في نهيه عن تحجير رحمة الله عزوجل مما كان له أبلغ الأثر في نفس الأعرابي . 
المسألة السادسة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة عظيمة جداً في الإسلام ، فهو من الأصول العظيمة للإسلام . وأساس وملاك الشريعة الإسلامية،وهو من خصال الإيمان التي لا يتم ولا يكمل إلا بإقامته . 
وقد فصل القرآن الكريم والسنة النبوية والعلماء في معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حكمهما وأهميتهما في حفظ الأمة الإسلامية من الهلاك ، وكونهما شرطاً من شروط التمكين والنصر للأمة ، وفي ارتباط خيرية الأمة بالقيام بهما، والمواصفات والشروط والآداب التي يجب توافرها في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وفي المنكر الذي يجب تغييره (( ) انظر إحياء علوم الدين للغزالي 2/269، ومنهج القرآن في إصلاح المجتمع د.محمد السيد يوسف ص 317 – 336 ، والأساليب النبوية في معالجة الأخطاء د. وليد عويضة، رسالة دكتوراه، ص 204 – 269 حيث ذكر آداب معالجة الأخطاء وقسمها إلى قسمين:  آداب متعلقة بصفات مصحح الخطأ وآداب متعلقة بأسلوب مصحح الخطأ . ) .
وفي هذا الحديث بعض قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي : 
القاعدة الأولى : المبادرة إلى تغيير المنكر وعدم تأخيره : 
ففي هذا الحديث – كما يقول ابن حجر (( ) فتح الباري 1/ 224 -225 .  ) – إن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ، ولهذا بادروا إلى الانكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه ، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
القاعدة الثانية : الأخذ بالعموم في تغيير المنكر وغيره من الأحكام إلى                      أن يظهر الخصوص :  
ومعنى ذلك أن المسلم يلزمه أن يبادر إلى تغيير المنكر،وبيان الأحكام الشرعية المقررة بصفة عامة إلى أن يتبين له أن هذه الحالة مخصوصة،أو أنَّ هذا الحكم خاص ببعض الناس. 
قال ابن دقيق العيد : والذي يظهر أن التمسك يتحتم عن احتمال التخصيص عند المجتهد ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأنَّ علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف عن البحث عن التخصيص ، ولهذه القصة أيضا إذ لم ينكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لِمَ نهيتم الأعرابي؟ ، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة ، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ، وتحصيل أعظم المصلحتين لترك أيسرهما (( ) المرجع السابق نفسه.  ). 
القاعدة الثالثة : إزالة المفاسد عند زوال المانع من إزالتها  : 
ومعنى ذلك أنه قد توجد موانع معينة من إزالة المنكر عند وقوعه ، فإذا زالت هذه الموانع وجب إزالة المنكر فورا . قال ابن حجر " فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع . لأمرهم عند فراغه بصب الماء لإزالة النجاسة ، لان الجفاف بالريح والشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو "( ( ) المرجع السابق 1/ 225 .  ) .
القاعدة الرابعة : سبب تركهم له يبول في المسجد :
قال ابن حجر : إنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة ، فلو منع لزادت ، إذ حصل تلويث جزء في المسجد، فلو منع لدار بين أمرين : إما أن يقطعه فيتضرر ، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى في المسجد (() المرجع السابق 2/323-324.) . 

المسألة السابعة : التيسير وعدم التعسير في الهدي النبوي .
جاءت الشريعة الإسلامية تدفع الآصار والأغلال عن الأمة الإسلامية ،وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الأولين بهذه الأوصاف المميزة حيث قال الله تعالى:" يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ " (()الأعراف آية 157 .) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم معرفا برسالته : " بعثت بالحنفية السمحة " (() مسند أحمد حديث رقم 21788.) . فهي حنفية في العقيدة، سمحة في التكاليف والأحكام .
وإنما خصها الله بالسماحة والسهولة واليسر، لأنه أرادها رسالة الناس كافة، والأقطار جميعاً والأزمان قاطبة ورسالة هذا شأنها في العموم والخلود لا بد أن يجعل الله الحكيم في ثناياها التيسير والتخفيف والرحمة ما يلائم اختلاف الأجيال، وحاجات العصور وشتى البقاع (( ) العبادة في الاسلام  د. يوسف القرضاوي ص 195 . ). 
وهذا واضح في شريعة الإسلام عامة وفي العبادات خاصة قال تعالى :" وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " (() سورة الحج آية 76.).
وقال تعالى في ختام آية الصوم : " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ " (() سورة البقرة آية 185.). 
وغير ذلك من الآيات التي تدل على رفع الحرج عن هذه الأمة . 
يقول بعض المفسرين (() انظر تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل 1/26.)عند الآية الأخيرة " يريد الله بكم اليسر"أي تشريع السهولة بالترخيص   للمريض والمسافر ، ويقصر الصوم على شهر " ولا يريد بكم العسر " في جعله عزيمة على الكل وزيادته على الشهر " .
وكما دعا القرآن للتيسير دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً بمقاله وحاله ففي الصحيحين أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسي حين بعثهما إلى اليمن:  " يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا "(() صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم 3560، وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب مباعدته لآثام … حديث رقم 2327.) ومن أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ        بِهَا  (() صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الدين يسر حديث رقم 39.
(6) مسند أحمد حديث رقم 15506.
(7) مسند أحمد حديث رقم 20146.
(8) انظر فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي ت 1031 المكتبة التجارية الكبرى – مصر الطبعة الأولى 1356هـ) ومن أقواله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا …(() صحيح البخاري كتاب الإيمان باب الدين يسر حديث رقم 39.) وروى عنه الإمام أحمد مرفوعاً "إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ "(() مسند أحمد حديث رقم 15506.)،وروى أيضاً مرفوعاً:"إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يُسْرٍ" ثَلَاثًا يَقُولُهَا(() مسند أحمد حديث رقم 20146.). 
وقد دعا علماء الإسلام أيضاً في أقوال كثيرة لهم إلى هذا التيسير وبينوا حقيقته حيث              قال الحرالي : " اليسر عمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم ، والعسر ما يجهد النفس  ويضر الجسم " (() انظر فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي 2/236.) . 
ولو دخلنا إلى شئ من التفاصيل في هذا الموضوع لوجدنا أن هذه الشريعة بنيت على التيسير في مجالات كثيرة:
	 فمن التيسير الذي بنيت عليه أنها شرعت الرخص في مقابلة العزائم كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان ( إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب  أن تؤتى عزائمة ) (() انظر صحيح ابن حبان 2/69 رقم 354.).

ومن هذا التيسير أنها أباحت المحظورات عند ضغط الضرورات . 
ومن هذا التيسير أنها شرعت التدرج في الأمور والوصول إلى الأهداف خطوة خطوة . 
ومن هذا التيسير أنها شرعت ارتكاب أهون االشَّرَّيْن وأخف الضررين .
ومن هذا التيسير أنها أجازت للإنسان في حالة الإكراه ما لا يجوز في حالة الاختيار (() انظر السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها للدكتور يوسف القرضاوي 31 -32 . ، حيث فصل هذه المجالات وضرب لها أمثلة .).
وأما عن الحرص على التيسير لدى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان في جميع الأمور في مجال الدعوة وفي مجال العلم وفي مجال التبليغ وفي مجال التربية                       وفي سائر المجالات . فقد كان من منهجه عليه الصلاة والسلام في تبليغ العلم وروايته وتمام النصيحة للمسلمين حرصة على التسهيل والتيسير وابتعاده ونهيه عن التشديد والتعقيد والتنطع في العبادة والتضييق في الأحكام . 
ويضرب العلماء لما سبق مثلا بحديث الباب هذا الذي ندرسه ، وهو حديث الأعرابي  وغيره من الأحاديث .
وهذا مجال واحد في مجالات منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية والإرشاد ، كما أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية(()الكشاف المبين في مناهج المحدثين. للدكتور أحمد أبو حلبية  ص 18.) .
التراجم التي وضعها العلماء لهذا الحديث بكل طرقه
ترجم العلماء لهذا الحديث بتراجم متعددة وفي مجالات شتى كما اتضح ذلك في تخريج الحديث ، ومن هذه التراجم ما تعلق بتطهير الأرض، والثياب، والبدن، والمسجد ، ونجاسة البول والروث؛ ومنها ما يتعلق بالصلاة ، ومنها ما يتعلق بالدعاء ، ومنها ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالناس والرفق واللين في التعامل معهم . ومن باب الفائدة نذكرها تفصيلا على النحو التالي: 
طهارة الأرض : 
باب الأرض يصيبها البول (() سنن أبي داود 1/103.) .
 باب ما جاء في البول يصيب الأرض (() سنن الترمذي 1/275.) .
باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها (() الأم للشافعي 1/101.) .
	باب البول يصيب الأرض (() شرح السنة للبغوي 1/370.) .
باب طهارة الأرض من البول (() السنن الكبرى للبيهقي 2/601.) .
باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل (() سنن ابن ماجه 1/176.) .
باب ذكر البيان بأن النجاسة المتفشية على الأرض إذا غلب عليها الماء الطاهر حتى أزال عينها طهَّرَها (() صحيح ابن حبان 4/245.) .
باب ترك التوقيت في الماء (() سنن النسائي 1/48-49.) .
2- طهارة الثياب والبدن
باب التنزه في الأبدان والثياب عن النجاسات (() المنتقى لابن الجارود ص 85.) .
3- نجاسة البول والروث 
باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي (() السنن الكبرى للبيهقي 2/578.) .
4- طهارة المسجد
باب تطهير المساجد (() المصدر السابق 2/10.) .
باب البول في المسجد (() المصنف لعبد الرزاق الصنعاني 1/423.) .
باب من كان يغسل البول من المسجد (() المصنف لأبي بكر بن أبي شيبة 1/177.) .
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها (() صحيح مسلم 1/236. وقد وضع تراجم أبوابه الإمام النووي .) .
باب يهريق الماء على البول في المسجد (() صحيح البخاري 1/93.) .
باب صبِّ الماء على البول في المسجد (() صحيح البخاري 1/92.) .


الصلاة والدعاء :
باب الكلام في الصلاة (( ) سنن النسائي 3/14.) .
باب الدعاء في الصلاة (() سنن أبي داود 1/233.) .
باب دعاء الأخ بظهر الغيب (() الأدب المفرد للبخاري ص219.) .
باب من سأل الله خيراً فلا يصرفه عن غيره (() مجمع الزوائد للهيثمي 10/150.) .
خلق الرحمة بالناس والبهائم :
باب رحمة الناس والبهائم (() صحيح البخاري 4/1901.) .
التيسير وعدم التعسير 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " يسروا ولا تعسروا " (() صحيح البخاري 4/1930.) .
التعامل مع فاعل المنكر
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه (( ) صحيح ابن خزيمة 1/149.)
 باب ذكر الزجر عن أن يدعو المرء لنفسه بالخير وحده دون أن يقرن به غيره (()صحيح ابن حبان 3/266.) .
باب ذكر الزجر عن سؤال العبد ربه ألا يرحم معه غيره (() صحيح ابن حبان3/267.) .
باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد (() صحيح البخاري 1/92.) 
باب ذكر البيان بأن المصطفى صلى  الله عليه وسلم نهى الأعرابي الذي وصفناه عن البول في المسجد بعد استعماله ما وصفنا (() صحيح ابن حبان 4/248.) .
باب ذكر البيان بأنَّ قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " دعوه " أراد به الترفق لتعليمه ما لم يَعْلم من دين الله وأحكامه (() صحيح ابن حبان 4/246.) .
باب الرفق في الأمر كله (() صحيح البخاري 4/1905.) .

ما يرشد إليه الحديث
في هذا الحديث " بكل رواياته وطرقه " من الفوائد ما يأتي : 
1-	إن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة ، ولهذا بادروا إلى الإنكاربحضرته صلى الله عليه وسلم  قبل استئذانه ولما تقررعندهم أيضاً في طلب الأمر بالمعروف          والنهي عن المنكر (() فتح الباري 1/324-325.) .
2-	استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن دقيق العيد :         " والذي يظهر أن التمسك يتحتم عن احتمال التخصص عند المجتهد ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف عن البحث عن التخصيص ولهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم : لم نهيتم الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما ، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (() المرجع السابق نفسه .) .
3-	عدم تخصيص الدعاء في حال الجهر به .
4-	جواز الجلوس في المسجد للمُحْدث (( ) انظر  شرح النووي على صحيح مسلم 3/193.) .
5-	فيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو (() فتح الباري 1/325.).
6-	فيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة ويلتحق به غير الواقعة لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة ، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضاً لعدم الفارق (() المرجع السابق نفسه .) .
7-	ويستدل به أيضاً على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقف طهارة الأرض على الجفاف وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق (() المرجع السابق نفسه .) .
8-	فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه في غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداً ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه .
9-	 رأفة النبي  وحسن خلقه.
10-	فيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار .
11-	فيه أن الأرض تطهر بالماء.
12-	إكساب المتعلم خبرة جديدة .
13-	الرأفة بحال المتعلم .
14-	مخاطبة الإنسان على قدر عقله .
15-	الرأفة بحال المتعلم .
16-	المعاملة الحسنة من المعلم تنعكس إيجاباً على المتعلم .
17-	تصحيح القيم والاتجاهات الخاطئة يحتاج إلى صبر وحكمة مع المتعلم.
18-	الاهتمام بالجانب التطبيقي إلى الجانب النظري للإسلام .
الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على من جعله الله رؤوفاً رحيماً فكان هديه الرفق واللين في التعامل مع الخلق ، وبعد …
فقد توصل الباحثان في دراسة هذا الحديث إلى النتائج التالية : 
1-	روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم  ستةٌ من الصحابة رضوان الله عليهم هم :      أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود                   وواثلة بن الأسقع .منها ثلاث روايات صحيحة وهي رواية أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ، ومنها رواية حسنة وهي رواية عبد الله بن عمر ، ومنها روايتان ضعيفتان هما رواية عبد الله بن مسعود ورواية واثلة بن الأسقع .
2-	أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ستةٌ من التابعين هم : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعطاء بن يسار ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، وعبد الله بن معقل بن مُقَرِّن ، وطاووس بن كيسان ، وأبو البَخْتَري.
3-	 لم يثبت حفر الأرض التي أصابها نجاسة حيث إن الأحاديث الصحيحة الموصولة ومعظم الأحايث المرسلة جاءت خالية من الإشارة إلى ذلك .
4-	تضمن الحديث بطرقه المختلفة ما يقرب من خمسين فائدة تربوية تتعلق بالمعلم والطالب والعملية التعليمية .
5-	تضمن الحديث سبعة مسائل وقضايا في الفقه والدعوة منها ما يتعلق بالمقصود بالأعرابي والخلاف في اسمه،وما يجوز فعله في المسجد وما لايجوز، وكيفية تطهير الأرض النجسة، ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم للأخطاء ، والرفق واللين وفي الهدي النبوي ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض قواعده،والتيسير وعدم التعسير في الهدي النبوي .
6-	 ذكر ما يرشد إليه الحديث ، وذكر تراجم العلماء لهذا الحديث في أبوابه المتعددة وفي مجالات شتى حيث منها ما يتعلق بتطهير الأرض والثياب والبدن والمسجد ونجاسة البول والروث ، ومنها ما يتعلق بالصلاة والدعاء ، ومنها ما يتعلق بخلق الرحمة بالناس والبهائم والتيسير وعدم التعسير .وهذا يدل على أهمية هذا الحديث وكثرة فوائده .
7-	عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في معالجة المشكلات التي تعترضه أثناء دعوته حيث استطاع أن يصل أن يغير من طباع وسلوك الأعرابي، وأن يصل بأصحابه إلى اتباع أفضل وأنجع الوسائل في معالجة الخطأ الذي يحصل أمامهم . 

توصيات 
يوصى الباحثان طلبة العلم الشرعي إلى تناول السنة النبوية في موضوعات شتى للوصول إلى قواعد ومقررات علمية تعين على بناء الصرح المعرفي في شتى المجالات .
يوصى الباحثات الدعاة إلى الله تعالى والمسؤولين بأن يتبعوا أسلوب الرفق واللين في التعامل مع الناس فإن ذلك يؤدي إلى نتائج إيجابية ، والابتعاد عن الشدة والغلظة والتعسير فإن ذلك يؤدي إلى ردة فعل عكسية .
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