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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، اللهم  ،هلل والحمد ،"�سم هللا

 .اغفر لنا ولشیخنا وللحاضر�ن والمستمعین
 في محرره: -رحمه هللا تعالى-قال اإلمام ابن عبد الهادي  

 :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-�اب التیمم عن جابر بن عبد هللا 
ا وجعلت لي األرض مسجدً  ،نصرت �الرعب مسیرة شهر ؛م �عطهن أحد قبليا لأعطیت خمسً «

 ،ولم تحل ألحد قبلي ،وأحلت لي الغنائم ،فأ�ما رجل من أمتي أدر�ته الصالة فلیصل ،اوطهورً 
 .متفق علیه ،»و�عثت إلى الناس عامة ،و�ان النبي یبعث إلى قومه خاصة ،وأعطیت الشفاعة

 ."»اوجعل التراب لي طهورً « :ِليوروى اإلمام أحمد من حدیث عَ  
وعلى آله وصحبه  ،وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد ،الحمد هلل رب العالمین

 ،أجمعین، أما �عد
َفَتَیمَُّموْا { ،التیمم عرفوه في اللغة �أنه القصد "�اب التیمم" :-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

وفي االصطالح في الشرع عند الفقهاء  ،اا طیبً �عني اقصدوا صعیدً  ]٤٣[سورة النساء: }َصِعیداً 
 .ا عن الماء عند عدمه أو عدم القدرة علیهاستعمال التراب لمسح الوجه والیدین عوًض 

أعطیت « :قال -صلى هللا علیه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنهما-عن جابر بن عبد هللا " 
�عني �حذف الفاعل  ،ا للعلم �الفاعلیبنى للمجهول أحیانً والفعل  ،أعطیت مبني للمجهول "»اخمسً 

أو للخوف علیه إلى غیر ذلك من األغراض التي ذ�رها  ،للعلم �ه أو للجهل �ه أو للخوف منه
هو الذي أعطاه هذه الخصال  ،-جل وعال-وهنا حذف للعلم �ه فالمعطي هو هللا  ،أهل العلم

 .والخصائص
ألنه جاء  ؛والتحدید �الخمس ال مفهوم له ،أو الخصائص �عني من الخصال »اأعطیت خمسً « 

 ،وخصائص هذه األمة �ثیرة ،�ثیرة -علیه الصالة والسالم-فخصائص النبي  ،الز�ادة علیها
فإما  ،فالخصائص أكثر من خمس ،الخصائص للسیوطي في ثالثة مجلدات ،وأُلِّف فیها المؤلفات

نه أعطي إ :أو �قال ،تمام بهذه الخمس والعنا�ة بهاوااله ،ن التحدید �العدد للتقر�بإ :أن �قال
لم یتكلم في المهد « ،ز�د في الخصائص �عد ذلك �ما �قال في نظائره ،ثم ز�د له فیها ،الخمس

ثبت أكثر من  »سبعة �ظلهم هللا في ظله« ،وثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثالثة ،»إال ثالثة
 .ذلك

فیه من سوء األدب أن  ،ثم یزاد علیه ،�عدد -ه الصالة والسالمعلی-المقصود أنه قد �خبر النبي  
لم یتكلم في المهد إال «وقد قاله �عضهم في حدیث  ،في هذا الحصر نظر :�قول �عض الشراح

هذا سوء  ،سبعة ،ألنه ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثالثة ؛في هذا الحصر نظر :قال ،»ثالثة
 ألن الذي ذ�ر العدد من هو؟!  ؛-صالة والسالمعلیه ال-سوء أدب مع النبي  ،أدب
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 .من ال ینطق عن الهوى 
علیه الصالة -هذه من خصائصه  ،�عني من األنبیاء ،»ا لم �عطهن أحد قبليأعطیت خمسً « 

وهو الخوف والفزع  ،هذه هي األولى »نصرت �الرعب« ،دون من سواه من األنبیاء -والسالم
ألن  ؛شهر �الوسائل الموجودة وقت هذا الكالم وهي اإلبلمسیرة  »�الرعب مسیرة شهر« ،والذعر

 ،الخیل الجیاد سرعتها غیر سیر اإلبل المحملة التي هي وسیلة عموم الناس ،السیر �ختلف
فالمقصود �المسیرة هنا و�ل ما جاء التحدید فیه �المسافة عن  ،والطائرات أسرع ،والسیارات أسرع

ألنها هي الوسیلة الموجودة  ؛إنما هو �سیر اإلبل المحملة �الوقت -علیه الصالة والسالم-النبي 
الخوف والفزع والذعر مسیرة شهر من بینه  »نصرت �الرعب« ،في ذلك الوقت لدى عامة الناس
 ،لتتفق الروا�ات ؛وهو محمول على الذهاب واإل�اب ،شهر�ن :و�ینه شهر في �عض الروا�ات

ألن  ؛أقوى ما �عینه على النصر على األعداء من -علیه الصالة والسالم-وهذه الخصیصة له 
ولذا اآلن في الحروب تبث اإلشاعات التي تثیر  ،الذعر والفزع إذا حل �القلب ما ثبت اإلنسان

ل من  ،لیسهل القضاء على الخصم ؛الرعب والفزع ولذا �قرر أهل العلم منع المرجف والمخذِّ
مثل  ،یبث فیهم الخوف والفزع والهلع ،ینألنه �فت في عضد المقاتل ؛الخروج مع الجیش للغزو

 .�منعه اإلمام ،هذا �منع
وألمته من هذه الخصیصة  ،-علیه الصالة والسالم-نصرت �الرعب هذا من خصائصه  

وشواهد األحوال ال تحتاج إلى  ،في العلم والعمل -علیه الصالة والسالم-النصیب �قدر إرثها منه 
بل وفي  ،افي بنیته جد�  اا �كون ضعیفً ن ضعیف األر�ان أحیانً تجد العالم العامل و�ن �ا ،استدالل

 وعنده من طیب القلب ما عنده �حیث لو لم �كن عنده رصید قوي من العلم والعمل �مكن ،حزمه
 -علیه الصالة والسالم-لكن �العلم والعمل �قدر هذا اإلرث من النبي  ،�صیر مضحكة للناس أن

 لیسأل سؤاًال  ؛�أتي الكبیر األمیر أو الوز�ر ،وهذا موجود ،تجد الكبار یهابونه و�فزعون منه
لیسأل هذا العالم وقد زور في  ؛و�أتي العالم اآلخر ،یرجع وما سأل من الهیبة ،لبعض أهل العلم
 ؟هل ألن هذا عنده الحرس ،هذا موجود ،وسؤالین و�نسى البقیة �سأل سؤاًال  ،نفسه عشرة أسئلة
علیه الصالة -النبي  ؟ه األسلحة أو شيء یدفع بها الناسهل لهذا عند ؟هل عنده الشرط

وقل مثل هذا �قدر اإلرث  ،ومع ذلك نصر �الرعب ،وال یدعون  ،الناس ال ُیدَفعون عنه -والسالم
 .والشواهد موجودة ،-علیه الصالة والسالم-وعمله  -علیه الصالة والسالم-من علم النبي 

ة شدیدة البرد لیسلم على هذا العاِلم و�ده رطبه من �أتي المسؤول الكبیر في اللیلة الشاتی 
ال، لما وقر في  ؟هل ألنه �ستعمل العصا أو �ستعمل السیف ؟ما سبب هذا ،الرحضاء من العرق 
نصرت �الرعب « ،في قلوب من تعظیمه وهیبته -جل وعال-لما جعل هللا  ،القلوب من تعظیمه

 .هذا هو األول »مسیرة شهر
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جعلت لي «وهذا هو الشاهد من الحدیث  ،»اا وطهورً األرض مسجدً  وجعلت لي« :والثاني 
فأ�ما « ،یتطهر �ه اوطهورً  ،وهو الصالة ،للسجود محالً  :امسجدً  .وهذا الجعل شرعي ،»األرض

 :ال �حتاج أن �قول ،ألن عنده طهوره ومسجده ؟لماذا ،»رجل من أمتي أدر�ته الصالة فلیصل
ال  :وال �حتاج أن �قول ،عنده مسجدهفوال �سمع النداء  ،نها عأذهب إلى المسجد إذا �ان �عیدً 

جعلت لي األرض « ،وعندك الطهور ،عندك المسجد ،وال أجد الماء ،ألني لم أتوضأ ؛أصلي
أمر �صب  -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛�ستثنى من ذلك ما تنجس من األرض ،»امسجدً 

ال  أ�ًضاوالمقبرة  ،لمتنجسة ال �صلى علیهافدل على أن األرض ا ،الماء على بول األعرابي
وال فرق بین أن  ،»وال تجلسوا علیها ،ال تصلوا إلى القبور« ؛وال �صلى إلى القبور ،�صلى فیها

وأعطان  ،الحمام جاء فیه الخبر أ�ًضاو  ،ا عنها إذا �ان في سور المقبرة�كون بین القبور أو �عیدً 
 .ار المغصو�ة والكعبة بین أهل العلم معروفوالخالف في الد ،اإلبل جاء فیها الخبر

والتخلي  ،ألنه مأمور بتر�ها ؛یرى �عض أهل العلم أن الصالة فیها �اطلةالدار المغصو�ة  
فإذا أدى فیها ما  ،حر�اته فیها محرمة ،فیها محرم �جوز له �حال أن �ستعملها فتصرفهوال  ،عنها

وهي  ،بهذا �قول جمع من أهل العلم ،وهذا تضاد ،ا في آن واحدا منهی� ا صار مأمورً أمر �ه شرعً 
وهو  ،وفي المذهب روا�ة ،الصالة في الدار المغصو�ة ال تصح ،الروا�ة المشهورة عند الحنابلة

 ،له أجر صالته ،والجهة منفكة ،والجهة منفكة ،أهل العلم أن الصالة صحیحة قول �ثیر من
 .لكن علیه إثم الغصب ،وصالته صحیحة

علیه الصالة -ولم یثبت عنه  ،صلى فیها النفل -علیه الصالة والسالم-النبي  ،والكعبة 
ألنه  ؛أعني الفر�ضة ،وأكثر أهل العلم على أن الصالة ال تصح فیها ،أنه صلى فرضه -والسالم

ا منها فإذا استقبل شیئً  ،إنما یتم االستقبال إذا �ان خارج الكعبة ،التام للكعبة بالال یتم بها االستق
ال فرق إال ما دل الدلیل و  ،صحت الفر�ضة إذا صحت النافلة :ومنهم من �قول ،�ستقبل �قیتهالم 

ألنهم یثبت فعلها  ؛وعلى �ل حال االحتیاط أال تصلى الفر�ضة داخل الكعبة ،على التفر�ق بینهما
 .-علیه الصالة والسالم-عن النبي 

 :ى اإلمام أحمد من حدیث عليورو  :في الروا�ة اآلتیة �قول المؤلف ،»جعلت لي األرض« 
ا إذا لم نجد وجعلت تر�تها لنا طهورً « :ولمسلم من حدیث حذ�فة ،»اوجعل التراب لي طهورً «

�ل ما على وجه األرض یدخل في  ،األرض لفظ �شمل جمیع ما على وجه األرض ،»الماء
ما الذي وصف؟ أم فرد  ،أو وصف من أوصافها ،والتراب فرد من أفرادها ،»جعلت لي األرض«

 یترتب على ذلك؟ 
 طالب: ...........

 �عني هل األرض ذات أوصاف أو ذات أفراد؟ 
 طالب: ...........
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ن األرض ذات إ :أو نقول ،من أفراده التراب ،أن األرض لفظ عام له أفراد :أفراد؟ �عني نقول
طالق أو إ ،�معنى أن ما بین األرض والتراب عموم وخصوص ،من أوصافها التراب ،أوصاف

 فرد؟ أم �عني هل التراب قید  ؟وتقیید
 ،ثم �حمل المطلق على المقید ،والشراح �شرحون في أول األمر على أنها فرد ،فیه تداخل وتشا�ه

والفرق من حیث الحكم �بیر من حیث  ،و�عضهم ما �خرج بنتیجة ،في مثل هذا �ضطر�ون ثم 
ال �قتضي  :م الذي هو األرض قلنان التراب فرد من أفراد العاإ :الحكم الشرعي إذا قلنا

 لماذا؟  ،التخصیص
نها وصف إ :و�ذا قلنا ،تخصیصالوهذا ال �قتضي  ،ألنه ذ�ر الفرد �حكم موافق لحكم العام

ولذا الحنابلة والشافعیة ال  ،تخصیص اتفقا في الحكم والسبب �حمل المطلق على المقیدالتقتضي 
یتیمم �كل ما  :وغیرهم �قول ،من �اب اإلطالق والتقیید على أن هذا یرون التیمم �غیر التراب بناءً 

 التیمم �كل شيء على وجه األرض بناءً  ،على وجه األرض من تراب ورمل وغیرهما وصخر
ألن  ؛وهذا ال �قتضي التخصیص ،على أن التراب من �اب التنصیص على �عض أفراد العام

یتیمم  ،أي شيء على وجه األرض ،صخریتیمم �ال ،یتیمم �الرمل ،فیتیمم �كل شيء ،الحكم متحد
ن إ :منهم من �قول ،ألنها من األرض ؛األرض المبلولة الرطبة الند�ة یتیمم بها ،�ه حتى الطین

و�بقى التیمم  ،وأنها غیر محفوظة ،فیحكم علیها �الشذوذ ،الز�ادة تر�تها فیها معاَرضة للفظ العام
والتنصیص  ،بل هي محفوظة ،یها �الشذوذلكن ال داعي للحكم عل ،�جمیع ما على وجه األرض

ن �ان ال �منع من التیمم و� ،إذا وجد وأنه أولى من غیره ،على التراب للعنا�ة �ه واالهتمام �ه
�ما هو  ،والتنصیص على الفرد �حكم موافق �حكم عام ال �قتضي التخصیص ،ألنه فرد ؛�غیره
اإلشكال  ،ولیس فیها معارضة ،كالفإذا جعلناه من �اب العموم والخصوص انتهى اإلش ،مقرر

والتراب وصف من أوصاف  ،إنها من �اب األوصاف :في اإلطالق والتقیید هو الذي إذا قلنا
فلیعتبر الوصف �كون ما  ،�ما أن وصف الرقبة �اإل�مان قید اعتبره أهل العلم في العتق ،األرض

 ما هو �ظاهر؟ أم الكالم ظاهر  ا،على وجه األرض ترا�ً 
تیممنا  ،تیممنا �التراب ،نه فرد من أفراد العام ما احتجنا إلى تخصیصإ :حال إذا قلناعلى �ل 

ألن التنصیص علیه  ؛لكن التراب أولى ،ما عندنا إشكال ،تیممنا �الطین ،تیممنا �الصخر ،�الرمل
عند �ما هو المعروف  ،إطالق وتقیید ما تیممنا إال �التراب فقط :و�ذا قلنا ،یدل على االهتمام �ه

فإذا ألزمنا المتیمم أن یتیمم  ،ألن التیمم إنما شرع للتیسیر ؛أولىاألول  ولعل ،الحنابلة والشافعیة
 :أو لیس في طر�قه إال الجبال نقول ،ولیس في طر�قه إال �ثبان الرمل ا،وقد �كون مسافرً  ،بتراب

 ؛اب أولى من غیرهفالتر  هإذا وجد تراب أو غیر  لكن ،ال تیمم هذا ینافي مقتضى شرعیة التیمم
 .للتنصیص علیه
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 فأ�ما رجل من« ،ا یتطهر �ها �صلى فیه وطهورً مسجدً  »اا وطهورً وجعلت لي األرض مسجدً « 
مع النداء أما إذا �ان �س ،وهذا معلوم أنه إذا �ان ال �سمع النداء ،»أمتي أدر�ته الصالة فلیصل

 :قال »أتسمع النداء؟« ،مساجد�عني في ال ،أي الصالة ،فال بد من أن �صلي حیث ینادى بها
الغنائم ما �أخذه المسلمون من  ،»وأحلت لي الغنائم« ،»ال أجد لك رخصة ،أجب« :قال ،نعم

�انت الغنائم في األمم  ،»ولم تحل ألحد قبلي ،أحلت لي الغنائم« ،أموال أعدائهم �قتال وشبهه
-والنبي  ،الغانمین شيء منها وال �حل ألحد من ،السا�قة ما ُتقبل منها تنزل علیه نار فتحرقه

أطیب  ،وهي أطیب المكاسب ،من خصائصه أنه أحلت له الغنائم -علیه الصالة والسالم
 المكاسب لماذا؟ 

فهي أطیب  ،»وجعل رزقي تحت ظل رمحي« -علیه الصالة والسالم-ألنها �سب النبي 
 :ومنهم من �قول ،الزراعة :منهم من �قول ،والعلماء �ختلفون في أطیب المكاسب ،المكاسب

 ،لكن الذي قرره أهل العلم وانتصر له ابن القیم أن أطیب المكاسب الغنائم ،الصناعة إلى آخره
 .»ولم تحل ألحد قبلي«
العزم  اعة العظمى التي �عتذر عنها أولووالمراد بها الشف ،أعطیت الشفاعة »وأعطیت الشفاعة« 

ألنهم أین  ؛نصف یوم ،داره خمسین ألف سنةو�شتد الهول في یوم �ان مق ،�طول الموقف �الناس
ِة َیْوَمِئٍذ َخْیٌر مُّْسَتَقّرًا َوَأْحَسُن َمِقیالً �قیلون؟ �قیلون في منازلهم { [سورة  }َأْصَحاُب اْلَجنَّ

إذا طال بهم  الكنه یوم �جعل الولدان شیبً  ،فهو نصف یوم ،فهم �قیلون في منازلهم ،]٢٤الفرقان:
فیأتون آدم  ،-جل وعال -ه �حثوا عمن �خلصهم و�شفع لهم عند هللاواشتد بهم هول ،الموقف

فیعتذر �أنه �انت له دعوة فدعا  ،فیذهبون إلى نوح أول الرسل ،اذهبوا إلى نوح ،و�عتذر �معصیته
و�لها في ذات  ،و�ذ�ر الكذ�ات الثالث ،فیذهبون إلیه و�عتذر ،اذهبوا إلى إبراهیم ،بها على قومه

اذهبوا إلى  ،و�عتذر ،و�ذ�ر ما حصل له من القتل ،فیذهبون إلى موسى ،موسىاذهبوا إلى  ،هللا
علیه -وهو محمد  ،لكنه �حیل إلى من هو أفضل منه ،اوال یذ�ر ذنبً  ،فیذهبون إلیه ،عیسى

فیسجد و�فتح  ،»أنا لها ،أنا لها« :فیقول -علیه الصالة والسالم-فیأتون إلیه  ،-الصالة والسالم
 .فیشفع ،تشفع واشفع ،وسل تعط ،ارفع رأسك :یة ثم �قال لهعلیه �محامد وأدع

حتى المبتدعة  ،وهذه الشفاعة مجمع علیها ،والمراد بها الشافعة العظمى ،»وأعطیت الشفاعة« 
ألنهم یرون أن أهل  ؛ألهل الكبائر -علیه الصالة والسالم-الذین ینفون شفاعة النبي  ،�قرونها

ألنها ال  ؛فالمعتزلة والخوارج ینفون هذه الشفاعة ،مة والعافیةنسأل هللا السال ،الكبائر مخلدون 
مع أن القول المعروف عند أهل السنة الذي  ،أو لم �شفع لهم ،ولن �خرجوا سواء شفع لهم ي،تجد

 .وأنهم ال �خلدون في النار ،وأن مآلهم إلى الجنة ،ال �ختلفون فیه أن أهل الكبائر تحت المشیئة
و�عثت إلى الناس  ،و�ان النبي یبعث إلى قومه خاصة«جنس األنبیاء  الجنس »و�ان النبي« 

إلى الثقلین الجن واإلنس عامة لجمیع من على وجه  -علیه الصالة والسالم-رسالته  ،»عامة
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و�بقى أقوام على وجه األرض  ،فإنهم یبعثون إلى أقوامهم ،�خالف من قبله من األنبیاء ،األرض
 ،»و�عثت إلى الناس عامة« ،یبعث إلى قومه خاصة ،لبون �اتباعهوال �طا ،ال �طالب بتبلیغهم
 -صلى هللا علیه وسلم-یهودي وال نصراني �عد �عثته  -علیه الصالة والسالم-ولذا ال �سمع �ه 

 .فال یؤمن �ه إال دخل النار
ولذا �قرر أهل العلم أن من النواقض لدین اإلسالم أنه من زعم أنه �سعه الخروج عن شر�عة  
فإنه  ،�ما وسع الخضر الخروج عن شر�عة موسى �كفر بهذا -علیه الصالة والسالم-حمد م

 .مما علم من دین اإلسالم �الضرورة -علیه الصالة والسالم-فعموم �عثته  ،�كفر بهذا
ولمسلم من  ،»اوجعل التراب لي طهورً « :وروى اإلمام أحمد من حدیث علي . متفق علیه" 

 وعرفنا ما بین اللفظین من نسبة. ،"»ا إذا لم نجد الماءتها لنا طهورً وجعلت تر�« :حدیث حذ�فة
صلى هللا -�عثني النبي  "قال -رضي هللا تعالى عنه-: وعن عمار بن �اسر -رحمه هللا-"وقال 

ثم  ،فتمرغت في الصعید �ما تمرغ الدا�ة ،فلم أجد الماء ،فاجتنبت ،في حاجة -علیه وسلم
إنما �ان �كفیك أن تقول بیدك « :فذ�رت ذلك له فقال -وسلم صلى هللا علیه-أتیت النبي 

 ،ثم مسح الشمال على الیمین وظاهر �فیه ووجهه ،ثم ضرب بیده األرض ضر�ة واحدة »هكذا
 .واللفظ لمسلم ،متفق علیه

ثم مسح  ،�كفیه األرض ونفخ فیهما -صلى هللا علیه وسلم-وضرب  :وفي روا�ة للبخاري  
 بهما وجهه و�فیه."

�عثني  :قال :-رضي هللا تعالى عنه-وعن عمار بن �اسر " :-رحمه هللا تعالى-ول المؤلف �ق
ولم  ،"في حاجة" -علیه الصالة والسالم-�عني أرسلني النبي  -"صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 .-صلى هللا علیه وسلم-ا لسر النبي حفظً  ؛-رضي هللا تعالى عنه-یبینها 

لكن الذي �غلب على  ،بته الجنا�ة من احتالم أو مواقعة جماع�عني أصا "في حاجة فأجنبت" 
وهذه ُ�فهم منها أنه �حث عن  ،"فلم أجد الماء" ،�عني أصابته الجنا�ة ،فأجنبت ،الظن أنه احتالم
فلم �جد الماء �عني �عد البحث  ،فلم �كن معي ماء :ألنه لو أراد غیر ذلك لقال ؛الماء فلم �جده

فال �صح  ،ا له فیعدل عنه إلى التیمملیكون عادمً  ؛ث عن الماء ال بد منهفالبح ،و�عد طلبه ،عنه
ا �أن �كون أو حكمً  ،ما وجد وشماًال  ا�حث �مینً  ،حقیقة ،االتیمم إال �عد فقد الماء حقیقة أو حكمً 

ولیس معه ما �ستنبط �ه منه الماء  ،ا فال �ستطیع الوصول إلیه في بئرمنه جد�  االماء قر�بً 
لبرد شدید  ؛لكنه ال �ستطیع استعماله ،الماء بین ید�ه في اإلناء ا،مثل هذا عادم حكمً  ،و�ستخرجه

الخوف من  ،فمثل هذا �عدل إلى التیمم ،لم �جد الماء ،اهذا عادم للماء حكمً  ،أو لمرض أو نحوه
 ،وأحكم األغالق ،وقفل علیه السیارة ،أدر�ه المبیت في مفازة ،شخص نام ،البحث عن الماء

 :ىالحال األول ؛وهذا ال �خلو من حالین ،إن نزل أن �عرض له ما �ضره من سبع ونحوه وخشي
 ،اوهو في السیارة یرى السباع عیانً  ،یرى الذئاب عن �مینه وعن شماله ،أن �كون هذا محقق
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من أهل العلم من یرى أن  ،لكن الذي یتوهم مجرد خوف ،معذورفأما من یرى هذا  ،والثاني یتوّهم
ن مثل هذا إ :و�عضهم �قول ،ال بد أن یبحث عن الماء ،ثر له في الحكم مادام ما تحققهذا ال أ

ألنه قد �صل �ه الخوف من مجرد الظالم أكثر  ؛أولى �العذر من �عض من یرى السباع �عینیه
�عض الناس  ،مما �صل الخوف �النسبة لبعض من یرى الذئاب والسباع ممن �فوقه في الشجاعة

في بیته وأراد أن یتوضأ لصالة  ،مثالً �جن لو في بیته  أن مخوف حقیقي �مكن ولو لم �كن هناك
وهو موجود في حمامات  ،ما عنده ماء ،الماء مقطوع ،فما فیه ماء ،فتح صنبور الماء مثالً اللیل 

 ،لكن یر�د أن �صلي صالة اللیل ،یخرج مع الناس وال فیه إشكالفأما �النسبة للصالة  ،المسجد
ن �فزع م ،لكن �عض الناس �خاف من الظالم ،�عني ما فیه شيء ،خوف وهمو�خاف مجرد 

مثل هذا  ،مثل هذا �عذر ،احتمال أن �جن ،خطر أن �جن الظالم �حیث لو أجبر على الخروج
 .نه ال بد من تحقق المخوفإ :و�ن قال �عضهم ،ا إال وسعهاال �كلف هللا نفسً  �عذر

فتمرغت في " ،ه األ�من ثم األ�سر والبطن والظهرتقلب على جنب "فلم أجد الماء فتمرغت" 
 ،لبیان المطا�قة ؛وهذا قالوا التشبیه ،�ما تتمرغ الدا�ة "كما تمرغ الدا�ة"�عني التراب  ،"الصعید

إنما حصل منه مثل ما �حصل للدا�ة حینما تتمرغ في  ،ولیس المقصود منه التقبیح أو التنفیر
جمیع البدن والتیمم  ال بد أن �عم ،الماء في الغسل ،الماء ا علىوهذا اجتهاد منه قیاسً  ،التراب

 .فصنع هذا من �اب القیاس ،فال بد أن �عم جمیع البدن �التراب ،على اجتهاده أنه �حكي األصل
ذ�ر له ما حصل أنه أصابته  "فذ�رت ذلك له -صلى هللا علیه وسلم-ثم أتیت النبي  :قال" 

إنما « :-علیه الصالة والسالم-فقال له النبي " ،مرغ الدا�ةوأنه تمرغ في الصعید �ما تت ،جنا�ة
�كفیك عن ذلك « ،ما یلزمك أن تتمرغ وتتقلب في التراب ،عن التمرغ "»كان �كفیك إنما �كفیك

 ،�ثیر في النصوص ،و�سناد القول إلى الجوارح معروف ،�عني أن تفعل بید�ك »أن تقول بید�ك
ثم  ،»إنما �كفیك أن تقول بید�ك هكذا«ثم فسر هذا اإلجمال  ،»إنما �كفیك أن تقول بید�ك هكذا«

ضر�ة واحدة ضر�ة ثم ضرب بید�ه األرض "هكذا  :ا اإلجمال �قولهوضح الفعل �القول مفسرً 
لكن  ،وجاء التیمم ضر�تان ضر�ة للوجه وضر�ة للكفین ،وهذا هو الصحیح المتفق علیه "واحدة

 .ةفالمعتمد أن التیمم ضر�ة واحد ،هذا أرجح
وظاهر �فیه " ،الشمال على الیمین وهكذا ،�عني من الباطن "ثم مسح الشمال على الیمین" 

مسح الشمال على الیمین وظاهر  ،قدم الیدین على الوجه ،وهنا قدم الیدین على الوجه "ووجهه
 الروا�ة األولى قدم الیدین على ،ثم �مسح بهما وجهه و�فیه ،كفیه ووجهه في الروا�ة التي تلیها

عندنا الید هنا  ،والمراد �الیدین الكفین وظاهر �فیه ،والروا�ة الثانیة قدم الوجه على الیدین ،الوجه
 }َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِد�ُكم مِّْنهُ في اآل�ة جاءت مطلقة { ،في التیمم في اآل�ة جاءت مطلقة

 ،]٦[سورة المائدة: }َ�ُكْم ِإَلى اْلَمَراِفقِ َوَأْیدِ وجاءت في آ�ة الوضوء مقیدة { ،مطلقة ]٦[سورة المائدة:
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وظاهر  :أو ال �حمل؟ هنا قال ،فهل �حمل المطلق على المقید فنمسح في التیمم إلى المرافق
 ما �حمل؟ أم كفیه �حمل 

و�ال فاألصل أنها تشمل من أطراف  ،ألن الید تطلق والغالب أنها مع اإلطالق یراد بها الكفان
وتحتمل إلى  ،وتحتمل إلى المرفقین ،فهي حینئذ مجملة تحمل إلى الكفین ،باألصا�ع إلى المناك

والمسح  ،ا على الوضوءوالمسح إلى المرفقین قیاسً  ،مسح الكفین فقط� ،وقد قیل بذلك �له ،اآل�اط
 ،ومثل ما سمعنا جاءت الید مطلقة في آ�ة التیمم ،ألن الید تشمل إلى المنكب ؛إلى اآل�اط

في  ،لكن الحكم مختلف ،السبب الحدث ،في السبب اوقد اتفق ،�ة الوضوءوجاءت مقیدة في آ
فإذا اختلف الحكم فحینئذ ال �حمل المطلق على المقید و�ن  ،وفي التیمم مسح ،الوضوء غسل

من أهل العلم من  ،ثم �مسح بهما وجهه و�فیه ،وظاهر �فیه :ولذا جاء في الحدیث ،اتحد السبب
لكن قولهم  ،وأن المسح إلى المرافق ،وهذا معروف عند الشافعیة ،یرى حمل المطلق على المقید

 ،في الروا�ة األولى قدم الیدین ،فأحادیث الباب صر�حة في المقصود مسح وجهه و�فیه ،مرجوح
[سورة  }َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِد�ُكمْ والروا�ة الثانیة هي الموافقة للقرآن { ،وفي الروا�ة قدم المسح

 .]٤٣اء:النس
فسواء بدأ �مسح الوجه أو بدأ  ،هي لمطلق الجمع ا،ن الواو هنا ال تقتضي ترتیبً إ :قد �قول قائل 

و�ن وافق �الوجه وافق الروا�ة الثانیة  ،فإن بدأ �الیدین وافق الروا�ة األولى ،�مسح الیدین ال فرق 
فالتیمم إذا  ،حكم أصله الفرع له ،وجمع من أهل العلم یرون أن الفرع له حكم األصل ،مع اآل�ة

و�ذا �ان التیمم عن  ،ألن الوضوء �جب فیه الترتیب ؛كان عن حدث أصغر وجب فیه الترتیب
واألدلة مثل ما ترون جاءت  ،ألن الغسل ال �جب فیه ترتیب ؛حدث أكبر لم �جب فیه الترتیب

 ،فال یدل على الترتیب ،الوجه ا بتقد�متقد�م الكفین وأحیانً  ،ا �التأخیرا �التقد�م وأحیانً �الواو أحیانً 
 ،]٤٣[سورة النساء: }َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْیِد�ُكمْ فال یدل على الترتیب التقد�م في الذ�ر في اآل�ة {

و�ن �ان �الواو  ،اعتمد أهل العلم هذا الترتیب في آ�ة الوضوء ،ا من النظرال شك أن له حظ� 
 ،»أبدأ �ما بدأ هللا �ه« :على الصفا قال -الصالة والسالم علیه-وجاء في الحدیث لما رقي النبي 

ِإنَّ { ،ا فیبدأ بها فعالً ألن هللا بدأ بها ذ�رً  ؛و�دأ �الصفا ،»ابدؤوا �ما بدأ هللا �ه«وفي روا�ة �األمر 
َفا َواْلَمْرَوةَ  حسب ما جاء  ولذا قال �عض العلماء بوجوب الترتیب على ،]١٥٨[سورة البقرة: }الصَّ

 ؟فماذا نقول عن الروا�ة األولى ،فیجب تقد�م الوجه ثم الكفین ،آل�ةفي ا
�ما أن القرآن  ]٤٣[سورة النساء: }َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكمْ { :�قول ،هذا نفس الكالم الذي نقرره

َفا َواْلَمْرَوةَ {هل یدل على أننا نبدأ �الوجه �ما في آ�ة  ،الوجه �عني قدم الوجه [سورة  }ِإنَّ الصَّ
 ؟]١٥٨لبقرة:ا

قدم  -علیه الصالة والسالم-النبي  ،وأشرنا إلى هذا ،الخالف الذي نقرره اآلن هذا هو محل
َفا َواْلَمْرَوةَ بدأ بها { -جل وعال-ألن هللا  ؛الصفا وجمع من أهل  ،]١٥٨[سورة البقرة: }ِإنَّ الصَّ
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و�ن  ،األن هللا ذ�ره مرتبً  ؛الجمهور قالوا بوجوب الترتیب في الوضوء ،العلم قالوا بوجوب الترتیب
توضأ مرتًبا  -علیه الصالة والسالم-لكن ذلك مدعوم �البیان النبوي النبي  ،كان العطف �الواو

في سیاق اآل�ة أدخل  -جل وعال-�هللا  ،غسل الرجلین بدأ �الوجه ثم الیدین ثم مسح الرأس ثم
والنكتة  ،مثل هذا إال لنكتة والعرب ال تصنع ،الممسوح بین المغسوالت قطع النظیر عن نظیره

 ،وظاهر �فیه ووجه ،الیمین لىثم مسح الشمال ع :لكن ماذا عن الروا�ة األولى ،هنا هي الترتیب
أن  :أو نقول ،واألمر �له مبني على التیسیر والتوسعة ،نه في التیمم أنه في سعةإ :هل نقول

ع في الصغرى دون الكبرى �ما فیجب في الفر  ،واألصل �جب فیه الترتیب ،الفرع له حكم األصل
 .وعلى �ل حال الترتیب أولى .قال �عضهم

كأنه  "ونفخ فیهما ،�كفیه األرض -صلى هللا علیه وسلم-وضرب النبي  :وفي روا�ة البخاري "
في  ،ضرب ثم �مسح ،ثم �مسح ،لیتساقط �عض التراب ؛ثم نفخ فیهما ،علق بهما تراب �ثیر

 ،وهذا هو المتسق مع الفعل األول ضرب، ضرب ثم مسح :وهي التي في البخاري  ،�عض النسخ
والغسل ال بد فیه  ،ألنه بدل عن الغسل ؛وال بد من استیعاب الوجه ،"ثم مسح بهما وجهه و�فیه

هل �ل بدل �أخذ حكم  ،وقل مثل هذا في الكفین ،ال بد فیه من االستیعاب ،من االستیعاب
 المبدل من �ل وجه؟

 ،مسح الخف �الماء هل �أخذ حكم غسل الرجل في التعمیم؟ ما �أخذ ،لو نظرنا إلى مسح الخف 
ما �جب؟ ما �جب  أمظهر الخف الذي �مسح �جب تعمیمه  ،حتى ظهر القدم التي تمسح

ألنه  ؛و�نص أهل العلم أنه ال بد من استیعاب الوجه ،ألنه مجرد خطوط �األصا�ع ؛تعمیمه
وعلى �ل حال ال بد من  ،ال إذا �ان �امالً إ اوال �سمى وجهً  ،األصل في الغسل أنه �ستوعب

تجاعید ال �مكن أن �صل التراب إلیها مثل  هو�ذا حصل شيء من الخلل الیسیر فی ،االستیعاب
الباب �له مبني على التیسیر  ،نااألجفان ومثل األشیاء التي تكون داخلة ما تمر علیها الید

 والتخفیف.
رضي هللا  -عن أبي هر�رة ،ن محمد بن سیر�نع ،: وعن هشام بن حسان-رحمه هللا-"وقال 

الصعید الطیب وضوء المسلم و�ن « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -تعالى عنه
رواه  ،»فإن ذلك خیر له ،ولیمسه �شرته ،فإذا وجد الماء فلیتق هللا ،لم �جد الماء عشر سنین

وقال ابن  ،الصواب أنه مرسل :قالقطني الدار  روى و ،إسناده صحیح :وقال ابن القطان ،البزار
والمشهور في  ،وله علة ،وهو غر�ب من حدیث أبي هر�رة ،القطان في حدیث أبي ذر ضعیف

 الباب حدیث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغیره."
عن أبي  ،عن محمد بن سیر�ن ،وعن هشام بن حسان" :-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

الصعید الطیب « :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -هرضي هللا تعالى عن-هر�رة 
لذ�ر التا�عي والراوي عنه؟ العادة جرت بذ�ر الصحابي  هل من حاجة وداعٍ  "»وضوء المسلم
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قد  ،وقد �حتاج إلى ذ�ر التا�عي ،عن أبي سعید ،وهكذا ،عن جابر ،عن عمار بن �اسر ،فقط
 ،یذ�ر ،فیحتاج إلیه ،ة بینه و�ین الصحابي في الخبرألن فیه محاور  ؛�حتاج إلى ذ�ر التا�عي
فلو اقتصر على أبي هر�رة �ما جرت  ،وال داعي لذ�ره وذ�ر الراوي عنه ،لكن اآلن ذ�ر التا�عي

ا یذ�ر وأحیانً  ،�قتصر على الصحابي أن وهو الغالب ،ا ینوعلكن المؤلف أحیانً  ،بذلك العادة
و�قتصر  ،و�ال فاألصل أن المتون تجرد أسانیدها ،ذلك ا یذ�ر ما هو أكثر منوأحیانً  ،التا�عي

 .على الصحابي
 :-صلى هللا علیه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا تعالى عنه-عن أبي هر�رة " 
 ،الصعید �ل ما تصاعد على وجه األرض "»الصعید الطیب ُوضوء المسلم أو َوضوء المسلم«

والخبث وصف إما أن �كون  ،وهو الخبیث ،غیر الطیبوهذا �خرج  ،االطیب ال بد أن �كون طیبً 
 .ا فهو المغصوب ونحوهو�ن �ان معنو��  ،ا فهو النجسفإن �ان حسی�  ،اا أو �كون معنو�� حسی� 

 ،الَوضوء ما یتوضأ �ه ،�عني �قوم مقام الَوضوء »الصعید الطیب َوضوء المسلم َوضوء المسلم« 
ز جعل  ،وهو الماء �عني  ،الصعید الطیب َوضوء ،الفرع في مقام األصلوهنا من �اب التجوُّ

ألنه �ستباح  ا؛لكن من �اب التجوز أطلق علیه وضوءً  ،لیشمل التراب ؛َطهور :األصل أن �قال
و�ن لم �جد الماء عشر « ،ألنه هو الذي یتوضأ ؛المسلم التنصیص علیه ،�ه ما �ستباح �الوضوء

إذ ال یتوقع أن �عیش  ،وهذا من �اب المبالغة ،عشر سنین ،عشر سنین ظرف لیجد »سنین
وأهل العلم �قررون أن ما جاء في هذا  ،لكنه من �اب المبالغة ،عشر سنین إنسان ال �جد ماءً 

طیب إذا لم �جد الماء عشر�ن  ،ال مفهوم له ،الباب �عني �اب المبالغة فإنه حینئذ ال مفهوم له
 .هذا ال مفهوم له ؟ن ماذا �صنعإذا لم �جد الماء خمس سنی ؟ماذا �صنع ،سنة

فلیجعل تقوى هللا  ،فلیلزم تقوى هللا »فإذا وجد الماء فلیتق هللا ،و�ن لم �جد الماء عشر سنین« 
و�ثیر من عوام المسلمین السیما في البوادي  ،فإذا وجد الماء فلیتق هللا ،ال �فرط ،نصب عینیه

 ة،ماء في دورات المسجد عندهم موجودوفي �عض األقطار یتیمم وال ،یتیممون والماء عندهم
 .-جل وعال-فعلى هؤالء أن یتقوا هللا  ،یتساهلون 

ثم ذ�رت �عدها التیمم �عد أن انتهى من  ،متعاطفة اهنا مسألة وهي أن اآل�ة ذ�رت أمورً  
َن اْلَغاِئِط أَ { ،الوضوء نُكم مِّ ْو َالَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َوِ�ن ُ�نُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مَّ

 ،ن السفر مبرر للتیمم مع وجود الماءإ :�عضهم �قول ]٦[سورة المائدة: }َتِجُدوْا َماًء َفَتَیمَُّمواْ 
 ؟ما هو ظاهرأم ظاهر استدالله 

َن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النِّسَ اآلن األمور المتعاطفة السفر {  نُكم مِّ  }اَء َفَلْم َتِجُدوْا َماءً َأْو َجاَء َأَحٌد مَّ
أو �عود إلى  ،�عود إلى الجمل �لها ]٤٣[سورة النساء: }َفَلْم َتِجُدوْا َماءً اآلن { ،]٦[سورة المائدة:

�عني ننظر هذا �القذف  ؟أو �عود إلى األخیرة والتي قبلها دون األولى ،�عضها وهي األخیرة فقط
} ِإالَّ الَِّذیَن َتاُبوا  ٤ْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبدًا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن = َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنیَن َجْلَدًة َوال تَ {
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و�رتفع  ،وُتقَبل شهادته ،إال الذین تابوا �أتي على الجمیع فال ُ�جَلد :هل نقول ]٥-٤[سورة النــور:
 ؟ال �عود علیه االستثناءفأو البد من جلده  ،عنه وصف الفسق

 .......طالب:..
ولو تاب  ،ال بد أن �جلد ،اإلیها االستثناء اتفاقً  التنظیر اآلن الجملة األولى ال �عود ،دعنا نر 

فیرتفع عنه  ،ا�عود إلیها االستثناء اتفاقً  ،ألن هذا حق آدمي ال ترفع التو�ة الجملة األخیرة ؟لماذا
�عني هل  ،اهم شهادة أبدً ال تقبلوا ل :الجملة الثانیة هي محل الخالف ،وصف الفسق �التو�ة

 .هذا محل الخالف ؟أو �قبل إذا ارتفع عنه وصف الفسق ،�ستمر رد الشهادة
 ،فلم تجدوا ماءً  ،السفر والحدث األصغر �الغائط والجماع الحدث األكبر ،ونأتي إلى آ�ة التیمم 

 ،ى الثاني معهإل أو �عود ،عائد إلى األخیر فقط في الحدث األكبر فهل هذا القید فلم تجدوا ماءً 
 ؟أو �عود إلى الجمیع

 فلم تجدوا ماءً  :هل نقول ،ألنه حق آدمي ؟لماذا ،فاالستثناء ال �عود إلیه ،قلنا في الجلد �جلد 
أو إلى  ،وهذا ال خالف فیه ،أو �قتصر على األخیر فقط ،ینصرف إلى األول والثاني والثالث

في  افیكون عدم وجود الماء قیدً  ،ى الجمیعإل أو �عود ،قبول الشهادة الذي یلیه مثل الخالف في
في الصور  فلم تجدوا ماءً ، ا للماءال بد للتیمم ال بد أن �كون عادمً  ،في المسافر اقیدً  ،الجمیع

 ؟أو في الصورة األخیرة فقط ،كلها
لكنه قول  ،في العدول عن الوضوء إلى التیمم من أهل العلم من ذهب إلى أن السفر �افٍ  :أقول 

وأن التیمم ال �جوز ال من حاضر وال مقیم وال مسافر ال  ،بل نقل اإلجماع على خالفه ،مرجوح
 ،للعدول إلى التیمموأن السفر �مفرده لیس �مبرر  ،في حدث أكبر وال أصغر إال عند عدم الماء

 ،مسألتنا لم �عد االستثناء إلى الجلد ،لئال �غتر �ه و�نظر في مسألتنا ؛هذا القول إنما ذ�رناه
 ؟اذالم
فاالستثناء والوصف والشرط إذا تعقب  ،ألنه حق آدمي دلت النصوص على أن التو�ة ال تسقطه 

 ،»فإذا وجد الماء فلیتق هللا« ،وال �خرج منها إال ما استثني بدلیل ،متعددة �عود إلیها �لها جمًال 
ا من فیهاالید ، أستطیع أن أتوضأال�هللا أنا  :یتساهل �عض الناس �قول ،كثیر من الناس یتساهل

 ،قام واستعمل الماء والصابون وتنظف غیرهلكن إذا أكل أو  ،فیتیمم ،ما أستطیع أتوضأ ،حساسیة
أو من استعمال  ،�عني في الوضوء فقط ء؟الحساسیة متى تجي ؟-جل وعال-هذا یتقي هللا 

إذا �ان  ،ال تستعملهفعندك �الم طبیب مسلم موثوق أن الماء �ضرك استعماله �ان إذا  ؟الماء
و�ذا جاء  ،أما أن تستعمل إذا أردت ،الحمد هلل ما جعل علیكم في الدین من حرج ،�ضر استعماله

فلیتق  ،-جل وعال -وعلى مثل هذا أن یتقي هللا ،هذا ال شك أنه تساهل ،أتضرر :الدین قلت
ي �ستعمله ف ،أي �ستعمله فیما �جب استعماله فیه من مغسول وممسوح ،ولیمسه �شرته ،هللا

 .وسواء �ان في حدث أكبر أو أصغر ،وفي مسح الرأس ،غسل األطراف
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یؤخذ من هذا أنه �جب إزالة ما �منع من وصول الماء إلى  :قال أهل العلم »ولیمسه �شرته« 
فإن ذلك خیر  ،ولیمسه �شرته ،فلیتق هللا ،�جب إزالة ما �منع من وصول الماء إلى البشرة ،البشرة

ألن  ؟هل فیه خیرفولم �مس الماء �شرته  ،-جل وعال-هللا  إذا لم یتقخیر له أفعل تفضیل  ،له
 ،أفعل التفضیل في األصل تكون مشتر�ة بین أمر�ن �شتر�ان في هذا الوصف الذي هو خیر

ولم �مسه �شرته  ،هللا و�ذا لم یتق ،فهذا خیر ،فإذا اتقى هللا مس �شرته ،�فوق أحدهما اآلخر فیه
  ؟منه لكن ذاك أفضل ،أ�ًضاخیر 
َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َیْوَمِئٍذ { :-جل وعال -�ما في قوله ،ال، أفعل التفضیل لیست على �ابها :نقول

 »فلیتق هللا ولمسه �شرته« .فأهل النار ما عندهم خیر ألبتة ،]٢٤[سورة الفرقان: }َخْیٌر مُّْسَتَقّراً 
 عن األحداث الماضیة أو األحداث المستقبلة؟ 

هذا ال �خلو إما أن �جد الماء وهو في  ،فوجد الماء ،أصغر فتیمم ثم صلى ارجل أحدث حدثً 
�عد خروج الوقت مفروغ منه أنه  ،أو �عد خروج الوقت ،أو �عد فراغه من الصالة ،أثناء الصالة

ولیمس الماء �شرته لما �ستقبل إذا وجد الماء �عد فراغه من  ،-جل وعال -لكن یتقي هللا ،انتهى
ولكن إذا اتقى هللا ما  ،قت من أهل العلم من یرى أنه یلزمه أن یتوضأ و�صليالصالة و�عد الو 

أن  مثل هذا ال یتجه إلیه األمر ثانیة �عد ،و�حث عن الماء فلم �جد وصلى �ما ُأمر ،استطاع
 .سقط عنه �األداء األول الصحیح

�فقدان  ةمشروطألن صحة التیمم  ؛�طلت الطهارة :إذا وجد الماء في أثناء الصالة هنا نقول 
 ،�جب علیه أن �مس الماء �شرته و�ستأنف الصالة ،فكأنه أحدث مثل هذا ،وقد وجد الماء ،الماء

 ؟التیمم على الخالف بین أهل العلم هل هو مبیح أو رافع ،إذا أجنب أصابته جنا�ة فتیمم وصلى
أو هو  ،اوء تمامً أو هو رافع للحدث �الوض ،أو تستباح �ه الصالة وال یرفع الحدث ،هل هو مبیح

 ؟امؤقتً  ارافع رفعً 
 ،یبیح ما �ستباح �الوضوء ،نه مبیح یبیح الصالةإ :من أهل العلم من �قول ؛عندنا ثالثة أقوال 

وحدثه  ،وهكذا ،و�باح له الطواف ،تباح له التالوة ،لكن تباح له الصالة اوحینئذ یبقى الرجل محدثً 
 .لم یرتفع

 .ادائمً  اوء رفعً أنه یرتفع �الوض :القول الثاني 
 ،�ظهر هذا في الحدث األكبر في الغسل ،حتى �جد الماء امؤقتً  اأنه یرفع رفعً  :والقول الثالث 

فوجد  ،صالته صحیحة ،تیمم وصلى ،�حث عن الماء ما وجد ،فتیمم وصلى ،صار علیه جنا�ة
إلى أن وجد  اؤقتً م انه رفعها رفعً إ :أو نقول ،إن التیمم رفع الجنا�ة :هل نقول ،الماء �عد ذلك

هل الرفع دائم مثل الوضوء ومثل الماء أو رفع مؤقت  :ماذا نقول ؟الماء فیجب علیه أن �غتسل
عن الحدث  ،ولیمسه �شرته ،فإذا وجد الماء فلیتق هللا :وعندنا في الحدیث ؟إلى أن �جد الماء

و�مسه  ،ي هللانه یتقإ :هل نقول ،والمسألة مفترضة في جنا�ةالماضي أو الحدث المستقبل؟ 
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�حث عن ماء ما  ،فإذا �ه محتلم ،�شرته عن حدث مضى أو حدث مستقبل؟ استیقظ من النوم
لیرتفع  ؛اغتسل :هل نقول ،وجد الماءما طلعت الشمس وسار على السیارة ل ،وجد تیمم وصلى

خالص أنت ارتفع حدثك  :أو نقول ،ألن رفع الحدث �التیمم مؤقت إلى أن تجد الماء ؛حدثك
فلیتق هللا ولیمسه  ،ولیمسه �شرته« :و�ل هذا یرجع إلى قوله ،ك لم تجنب مثل الماء سواءكأن

 ؟عما مضى من الحدث أو من المستقبل »�شرته
�مسه �شرته  :و�ذا قلنا ،إن الحدیث مؤ�ِّد :ولیمسه �شرته لما �ستقبل من األحداث قلنا :فإذا قلنا 

س :عما مضى من حدث قلنا �عني إذا  ،العلم �قدمون التأسیس على التأكیدوأهل  ،الحدیث مؤسِّ
�ل نصوص  ،الحدیث ما فیه فائدة :و�مسه �شرته عما �ستقبل من األحداث قلنا ،یتقي هللا :قلنا

 ؛و�مسه �شرته عما مضى من حدث السیما األكبر ،یتقي هللا :و�ذا قلنا ،الطهارة تدل على هذا
ال بد أن �مسه  ،لكن الوضوء یتكرر ،یتكرر الغسل ما ،الغسل ما یتكرر ،ألن الوضوء یتكرر

 ،�أنه اغتسل ،ارتفع �الكلیة خالص انتهى :إذا قلنا ،لكن الغسل ال یتكرر ،�شرته للصالة الثانیة
یلزمه أن یتقي هللا و�مسه �شرته عن الجنا�ة  :نقول ،حتى �جد الماء امؤقتً  اارتفع رفعً  :و�ذا قلنا
 ،فلیتق هللا :و�ذا قلنا ،الحدیث مؤ�ِّد :سه �شرته عما مضى قلناو�م ،یتقي هللا :إذا قلنا ،القر�بة

 ،الحدیث مؤ�ِّد لجمیع نصوص الطهارة التي تأمر بهذا :و�مسه �شرته عن األحداث المستقبلة قلنا
 :لكن إذا قلنا ،ما فیه حكم جدید ،جمیع نصوص الطهارة تغني عنه ،وحینئذ تكون فائدته ملغاة

 امؤقتً  اوأنها ارتفعت رفعً  ،عن الجنا�ة التي سبقت ،عن الحدث الذي تقدم و�مسه �شرته ،یتقي هللا
هذا  :نقول ،ولیمسه �شرته ،فلیتق هللا ،وقد وجد الماء ،فإذا وجد الماء :وهنا ،إلى أن وجد الماء
س لحكم جدید م على التأكید ،مؤسِّ  .والتأسیس عند أهل العلم مقدَّ

تً  اوهو أنه یرفع رفعً  ،وهذا هو المتجه  مادام ما وجد الماء �صلي و�قرأ ما  ،إلى أن �جد الماء امؤقَّ
رفع الماء  ،دخل الوقت ما له عالقة ،خرج الوقت ،شاء من نوافل وفرائض فر�ضة �عد فر�ضة

 .فإذا وجد الماء فمتى وجد الماء یتقي هللا ولیمسه �شرته ،المسألة معلَّقة
 ،"الصواب أنه مرسل :وروى الدارقطني قال ،إسناده صحیح :رواه البزار وقال ابن القطان" 

وحكم �إرساله  ،لكن صححه جمع من أهل العلم ،على �ل حال اختلفوا في وصله و�رساله
 .صححه الترمذي وغیره ،وله شاهد من حدیث أبي ذر ،آخرون 

وضعف  ،اآلن ابن القطان صحح حدیث أبي هر�رة "قال ابن القطان في حدیث أبي ذر ضعیف" 
والمشهور في الباب حدیث أبي  ،وله علة ،وهو غر�ب من حدیث أبي هر�رة" ،رحدیث أبي ذ

 ."ذر الذي صححه الترمذي وغیره
اآلن �مكن أن �قول ابن  ؟اآلن �الم ابن القطان ینتهي عند إ�ش؟ أین ینتهي �الم ابن القطان 

ن القطان �كون �الم اب ،وقد صحح إسناده ،وله علة ،وهو غر�ب من حدیث أبي هر�رة :القطان
و�ضعف حدیث أبي  ،�عني �صحح حدیث أبي هر�رة ،حدیث أبي ذر ضعیف :انتهى عند قوله
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وفي الباب حدیث أبي ذر الذي  ،وله علة ،غر�ب من حدیث أبي هر�رة :والمؤلف �قول ،ذر
فیرجح  ،والمشهور في الباب حدیث أبي ذر الذي صححه الترمذي وغیره ،صححه الترمذي وغیره

 ،وعلى �ل حال حدیث أبي ذر شاهد لحدیث أبي هر�رة .هر�رة لى حدیث أبيعذر حدیث أبي 
 یتقوى �ه.

خرج  :قال -رضي هللا عنه-عن أبي سعید الخدري  ،: وعن عطاء بن �سار-رحمه هللا -"وقال
فصلیا ثم وجدا الماء  ،اا طیبً فتیمما صعیدً  ،رجالن في سفر فحضرت الصالة ولیس معهما ماء

صلى هللا علیه -ثم أتیا رسول هللا  ،ولم �عد اآلخر ،دهما الصالة والوضوءفأعاد أح ،في الوقت
وقال للذي توضأ  ،»وأجزأتك صالتك ،أصبت السنة« :فذ�را ذلك له فقال للذي لم �عد -وسلم

 :والحاكم وقال ،وتكلم علیه ،رواه أبو داود والنسائي والدارقطني ،»لك األجر مرتین«وأعاد 
وفي قوله  ،وفي قوله تساهل ،ه ابن السكن في صحاحه متصالً ولذلك ذ�ر  ،على شرطهما

 .وهو مرسل ،وذ�ر أبي سعید في هذا الحدیث لیس �محفوظ :وقال أبو داود ،تساهل
إذا أمرتكم « قال: -صلى هللا علیه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  

 متفق علیه." ،»�أمر فائتوا منه ما استطعتم
فمنهم من  ؛وتعارض الوصل واإلرسال فیه ظاهر ،أبي سعید �الم أهل العلم فیه �ثیر هذا حدیث

إن روا�ة األصل الوصل �مكن أن  :هذا إذا قلنا ،ومنهم من رجح اإلرسال ،رجح الوصل وصححه
وهو مخرج على �ل حال عند أبي داود والنسائي والدارقطني والحاكم  ،ُتَعّل بروا�ة اإلرسال

عن �كر بن  ،عن اللیث بن سعد ،رمي والطبراني من طرق عن عبد هللا بن نافعوالبیهقي والدا
 .عن أبي سعید ،عن عطاء ،سوادة

لكن رواه عبد هللا بن المبارك عن  ،وهذا سند ظاهره الصحة :قلت :�قول -حفظه هللا-المعلق  
ومعروف أن  ،أخرجه الدارقطي في سننه ،لم یذ�ر أ�ا سعید الخدري  ،اللیث بن سعد �ه مرسالً 
على أن  ،واللیث أوثق من ابن نافع هذا �مرات ،وخرج الطر�ق المرسلة ،الدارقطني رجح اإلرسال

 ،فالمحفوظ هو المرسل .ثقة صحیح الكتاب في حفظه لین :وفي التقر�ب ،ابن نافع ُتُكلِّم فیه
د في قال أبو داو  ،ذ�ر أبي سعید في هذا الحدیث لیس �محفوظ :ولذلك قال أبو داود عقبه

  .ذ�ر أبي سعید في هذا الحدیث لیس �محفوظ -الحدیث �عني عقب -سننه
 ،وخالفه ابن المبارك وغیره ،تفرد �ه عبد هللا بن نافع بهذا اإلسناد متصالً  :وقال الدارقطني

وقد  ،فإن عبد هللا بن نافع ثقة ،هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین :وخالف هذا الحاكم وقال
والصواب ما ذ�ره اإلمام أبو داود على أن  :قلت .وقد أرسله غیره ،عن اللیثوصل هذا اإلسناد 

لم �خرج له  -رحمه هللا -فإن البخاري  ،�ما قال المصنف ،فیه تساهل ،على شرط الشیخین :قوله
�ما في بیان  ،فأخرجه أبو علي بن السكن في صحیحه ،لكن للحدیث طر�ق آخر صحیح ،اشیئً 

حدثنا  :حدثنا عباس بن محمد الدوري قال :أبو �كر بن أحمد الواسطي قالحدثنا  ،الوهم واإلیهام
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 ،أنبأني اللیث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعن میرة بن أبي ناجیة :أبو الولید الطیالسي قال
وقد رواه عبد هللا  ،وهذا سند صحیح رجاله ثقات :قلت .كالهما عن أبي �كر بن سوادة �ه متصالً 

أخرجه النسائي والحاكم  ،�الهما عن اللیث بهذا اإلسناد مرسالً  ،بن �كیربن المبارك و�حیى 
زاد  :وقال ،وأبو الولید الطیالسي ثقة ثبت من رجال الشیخین ،صحیح أ�ًضاوهذا  ،والبیهقي
وقد ذ�ر أبو داود أن غیر ابن نافع یرو�ه عن اللیث  ،ا ومرسالً فصح مسندً  ،وهي مقبولة ،الوصل
علیه الصالة -بن �سار عن النبي جیة عن �كر بن سواد عن عطاء نا أبي میرة بنععن 

 .وهو مرسل ،لیس �محفوظ ،وذ�ر أبي سعید في هذا الحدیث وهم ،-والسالم
 ؛ففي هذا من �الم أبي داود بیان أمر�ن :قال اإلمام ابن القطان الفاسي في بیان الوهم واإلیهام 

أن بین اللیث و�ین  :واآلخر ،من مراسیل عطاء فهو إًذا مرسل ،أن ذ�ر أبي سعید وهم :أحدهما
هذا االنقطاع  -�عني عبد الحق اإلشبیلي -فلم یذ�ر أبو محمد ،�كر بن سوادة عمیرة بن ناجیة

 .الذي بین اللیث و�ین �كر
الحتمال أن اللیث �ان یرو�ه  ؛وأما اآلخر ففیه نظر ،�ما قدمت ،أما الوجه األول فصحیح :قلت 

 ،ا�ة التي فیه الواسطة و�ین اللیث و�كر تكون من المز�د في متصل األسانیدالرو  :على الوجهین
فال �ضره هذا متى تكون من المز�د في متصل األسانید إذا صرح في  ،ثقة أ�ًضاوالواسطة 

 .الطر�ق الثانیة �التحدیث تكون من المز�د في متصل األسانید
إن  :لعل الباحث الفطن �قول :دیث األحكامقال اإلمام ابن دقیق العید في اإلمام في معرفة أحا 

ولم یلتفت إلى  ،لحكمه �كونه ثقة ؛العتماده على وصل عبد هللا بن نافع ؛الحاكم صحح الحدیث
فمقتضى عادة  ،اوهي أن أ�ا داود وذ�ر ما نقلته عنه آنفً  ،علة أخرى  تولكن �قی ،إرسال غیره

 ،یث و�كر أنه منقطع فیما بین اللیث و�كرالمحدثین تبین �إدخال عمیرة بن أبي ناجیة بین الل
 ،فنقول ،إلى آخره ،إنه مجهول الحال :وقد قال ابن القطان ،و�حتاج إلى معرفة حال عمیرة هذا

التعلیل بروایته  نأما ما یتعلق �عمیرة بن أبي ناجیة فالجواب ع :و�اهلل العصمة والتوفیق والعون 
والحافظ أبو الحسن بن  ،فَّق مذ�ور �الفضلمو  ،أنه نبیه غیر مجهول :أحدهما ؛من وجهین

ولعله وقف على ذ�ره في تار�خ البخاري وابن أبي خیثمة من  ،القطان لم �معن النظر في أمره
وقد  ،عمیرة بن أبي ناجیة ثقة :وقد قال النسائي في التمییز ،غیر بیان حاله فقال فیه ما قال

حدثنا �كیر عمیرة بن أبي ناجیة ثقة  : قالحدثنا عبد هللا :إن أحمد بن سعید بن حزم قال: قیل
عن أحمد بن محمد بن رشدین سمعت أحمد بن صالح وسئل عن عمیرة بن أبي ناجیة  :وقال

روى  :وقال أبو سعید بن یونس في تار�خ المصر�ین ،هما متقار�ان في الفضل :فقال ،وأبي شر�ح
و�انت له عبادة  ،وخمسین ومائة توفي سنة ثالث ،عنه عبد الرحمن بن شر�ح وابن وهب ورشدین

 .وفضل
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فهذا اتصال  ،أنه روي من طر�ق أبي الولید الطیالسي عن اللیث بن سعد وذ�ره :الوجه الثاني 
وعمرو بن الحارث  ،وفیه ذ�ر أبي سعید ،فیما بین اللیث و�كر لعمرو بن الحارث وعمیرة مًعا

 .من رجال الصحیحین إمام في بلده
 .تصحیحه �أن المعلق �میل إلى 
والذي  ،واآلخر مرسل ،إذا روي الحدیث من طر�قین أحدهما مرفوع :هذا واحد من اإلخوة قال 

ا من األئمة �حكمون على الحدیث �اإلرسال مع ثم وجدنا �ثیرً  ،أرسل هو أوثق من الذي رفع
ا فعند الترجیح هل �مكن أن نرجح اإلرسال �أن األئمة أعرضو  ،وجود متا�عة صحیحة للذي رفعه

�ما حصل من �عض من خرج حدیث عطاء بن أبي �سار  ،عن هذه المتا�عة ولو �انت صحیحة
 ؟عن أبي سعید في حدیثنا هذا

إن شاء  ،من أكثر من طر�ق فال �ضره اإلرسال ثبت موصوالً  على �ل حال مادام ثبت موصوالً  
 هللا تعالى.

 فارش؟هل مراد ما على وجه األرض �شمل المصنوعات من حدید وم :�قول
الفرق  ،أما إذا �انت نظیفة ما علیها غبار فال �شملها ،إذا �ان علیها غبار �علق �الید فال �أس

وحینئذ ال �علق �الید منه  ،ما فیه غبار االرمل في الغالب إذا �ان نظیفً  ،بین الرمل والتراب
 هذه وجهة نظر من �فرق بینهما. ،وأما التراب ففیه غبار ،شيء

َن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتِجُدوْا َماءً َوِ�ن ُ�نُتم مَّ { نُكم مِّ  }ْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد مَّ
 ؟أ�ًضالمر�ض لفهل الضمیر  ]٦[سورة المائدة:

 هل یرجع إلى الجمل �لها؟ المر�ض ]٤٣[سورة النساء: }َفَلْم َتِجُدوْا َماءً على �ل حال هذا القید {
هل  أو �نتم على سفر ،ا ال بد من فقد الماءإذا �ان �ستطیع أو ال �ستطیع هل �عود إلیه مطلقً 

ألنه ُنص علیه من قبل  ؛واقتصرنا على ذ�ر السفر ،هذا ذ�رناه، �عود إلیه القید أو ال �عود
إذا لم ف ،ألن القید ال یرجع إلیه ؛إن المسافر یتیمم ولو �ان الماء عنده :وقال ،�عض أهل العلم

 ألنه قبله. ؛یرجع على المسافر فألن ال یرجع إلى المر�ض من �اب أولى
خرج رجالن في  :قال -رضي هللا عنه-وعن عطاء بن �سار عن أبي سعید الخدري " :�قول
�عني  "ولیس معهما ماء" ،�عني دخل وقتها "خرج رجالن في سفر فحضرت الصالة ،سفر

ثم  "فصلیا ثم وجدا الماء في الوقت" ،قصدا الصعید الطیب "اا طیبً فتیمما صعیدً " ،یتوضئان �ه
إن هذه األلف إذا  :لكن أهل العلم �قولون  ،ألنه �عود إلى مثنى ؛وجدا الماء هذا األصل أنها تثنیة
 ،ثم وجدا الماء في الوقت" ،]١٨٩[سورة األعراف: }َعَوا للااََّ دكان الذي یلیها ساكن تحذف {

تیمم وصلى ثم وجد الماء  ،�عني توضأ وصلى ،"والوضوء"اد الصالة أع ،"فأعاد أحدهما الصالة
فعل ما ُأمر  ،اتقى هللا ما استطاع ،�ما حصل الثاني لم �عد اكتفاءً  ،فتوضأ ثم صلى ،وقتالفي 



 
 

 
 

pÍÑ• =̂Ω=áà-^JÓá_Â�ÿ =̂i_k‘=F۰۲۳E= ١٨ 

 ،إنه أعاد الوضوء :ألنه لم یتوضأ لیقال ؛األول أعاد الصالة وفعل الوضوء ،الثاني لم �عد ،�ه
 .�أنه إعادة ،التیمم �مثا�ة الوضوء لكن لما �ان ،هو تیمم

أحدهما  "ذ�را ذلك له ،فذ�را ذلك له -صلى هللا علیه وسلم-ثم أتیا رسول هللا  ،ولم �عد اآلخر" 
أصبت « :فقال للذي لم �عد" -علیه الصالة والسالم-فكان جوا�ه  ،والثاني لم �عد ،إنه أعاد :قال

لك األجر  ،لك األجر مرتین« :ي توضأ وأعادوقال للذ ،»أصبت السنة وأجزأتك صالتك ،السنة
 أیهما أفضل؟  "»مرتین

والماهر فیه مع  ،�عني مثل الذي �قرأ القرآن وهو یتتعتع فیه له أجران ،الذي أصاب السنة أفضل
و�ان هذا التعب مما تتطلبه العبادة  ،نعم إذا تعب على العبادة ،السفرة الكرام البررة أفضل �كثیر

إذا �انت  ،لیست المشقة مقصودة لذاتها ،لیست مقصودة لذاتهافالتعب والمشقة أما  ،یؤجر علیه
وله أجر  ،هنا أعاد الصالة ،»وأجرِك على قدر نصبكِ « ،العبادة تتطلبها یؤجر علیها اإلنسان

 ،�قابله من أخطأ السنة ،الثاني أصاب السنة ؟هل أصاب أو أخطأ في اجتهاده ،اجتهد ،مرتین
هل هناك مرتبة بین الخطأ  ،عد أصاب السنة فالذي أعاد أخطأ السنةإذا �ان الذي لم �
له فوالمجتهد إذا أخطأ  ،الثاني أخطأ السنةة؟ إذا �ان أحدهما أصاب السنة فوالصواب؟ فیه مرتب

 ن؟ اأجر أم أجر واحد 
 طالب:.........

 كم؟ 
 ،ال صواب وال خطأإن هناك مرتبة  :ما فیه إشكال؟ �عني هل نقولأم �عني حدیثنا فیه إشكال 
فیه شيء لیس  ،الصواب والخطأ من �اب الضد أو من �اب النقیض :و�عبارة أخرى هل نقول

 �صواب وال خطأ؟ 
الثاني مخطئ مادام  :وأنه ال یوجد غیر الصواب والخطأ فقلنا ،إذا قررنا أنهما من �اب النقیض

ن هذا لیس إ :یه واسطة قلناف :ال؟ و�ذا قلناأم الثاني أخطأ السنة صح  ،األول أصاب السنة
مع أن المقرر أن  ،األجر�ن -علیه الصالة والسالم-ولذا أثبت له النبي  ،�مصیب ولیس �مخطئ

 الذي �خطئ لیس له إال أجر واحد مع االجتهاد.
 .واالجتهاد ،الصالة ،ناأجر  -أحسن هللا إلیك-�ا شیخ  ،ناطالب: أجر 

 .نعم
 أجران. مالك ،رحالكماصلیتما في  ،�ا شیخ ،�عتبر له نافلة 

لكن  ،أخطأ :ما �قال له ،هذا مصیب وجد الجماعةالذي صلى في رحله ثم جاء  ،مصیبون هؤالء 
 اإلشكال في الذي أعاد الصالة.

 طالب: هو أجر الصالة.
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مصیب؟ أو ال مصیب أم مخطئ  ؟�صیرماذا والثاني  ،األول مصیب ؟والثاني ،األول مصیب
 وال مخطئ؟

 فعل خالف األولى �ا شیخ. ،�ا شیخ ىألولطالب: فعل خالف ا
 طالب: االثنان أصا�ا.
 ال، عندنا واحد أصاب.

 طالب: فیه حسن وأحسن �ا شیخ.
من الزم وصف أحدهما �الصواب أن یوصف الثاني ألنه فعل ضد ما  :أصاب السنة فهل نقول

 ؟فعله األول �الخطأ
هو الذي  ،ن عدم اإلعادة هو الصوابإذا �ا ،تصیرماذا واإلعادة  ،عدم اإلعادة صواب :نقول 

فإذا  ،ما فیه واسطة ؟هل فیه واسطة بینهما نظر،أصاب السنة فالذي أعاد ما فیه مندوحة وال 
نقیضه یوصف بنقیض الحكم  فضده أو ،وأن أحد الفعلین موصوف �الصواب ،نظرنا إلى الفعل

علیه الصالة -ل النبي إن هذا قبل أن �قو  :هل نقول ،فكیف أثبت له األجر�ن ،وهو الخطأ
إن هذه قضیة  :أو نقول ،»و�ذا أخطأ فله أجر ،إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران« :-والسالم

 ؟وال �سري هذا إلى غیره ،أنه �ستحق أجر�ن -علیه الصالة والسالم-رأى النبي  ،عین
واإلمام  ،مامدخل مع اإل ،ا دخل مع اإلماملو أن شخًص  ،اجتهد وأعاد اشخًص أن �معنى أنه لو  

ثم �عد ذلك  ،الر�عة األولى هاألن ؛ثم سلم مع اإلمام ،أدرك الر�عة ،ثم �بَّر ور�ع معه ،راكع
 ،ثم طال �ه األمر فأعاد الصالة ،هل أدرك الر�عة أو ما أدرك الر�عة ،حصل له تردد وشك
 ؟ذاه اواحدً  ا�عطى أجرً أم �عطى أجر�ن  ،لیقطع الشك �الیقین ؛اجتهد وأعاد الصالة

 :أو نقول ،له أجر الصالة األولى وأجر اإلعادة :اجتهد یر�د أن �قطع الشك �الیقین هل نقول 
 ؟ما �عید الصالة �املةفوأنه إذا شك في ر�عة واحدة  ،وأخطأ السنة ،خالف السنة

و�ذا  ،مثل هذا الشك ال یلتفت إلیهفعلى أن الشك إذا �ان قد طرأ علیه �عد الفراغ من الصالة  
فمثل هذا الذي تردد في إدراكه الصالة مع طول  ،في أثناء الصالة فال یلزمه إال ر�عة واحدةكان 

لك األجر  :هل نستطیع أن نقول ،لك األجر مرتین :الفصل وطول التردد و�عادة الصالة نقول
 ؟مرتین

إذا اجتهد « :-علیه الصالة والسالم-إذا حملنا حدیث الباب على أنه قبل أن �قول النبي  
إذا اجتهد فأخطأ فله  ،ثم �عد ذلك نسخ �الحدیث اآلخر ،ورأى أن مثل هذا هذا حكمه ،»الحاكم

 .إن لم نقل �أنه منسوخ ،اإلشكال �اقٍ  ،وعلى �ل حال اإلشكال �اقٍ  ،أجر واحد
 ،"على شرطهما :والحاكم وقال ،وُتُكلم علیه ،رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وُتُكلم علیه" 

ذ�ر أبي سعید  :قال أبو داود ،وفي قوله تساهل" ،ره ابن السكن في صحاحه متصالً ولذلك ذ�
 ."وهو مرسل ،في هذا الحدیث لیس �محفوظ
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 :الحدیث الذي یلیه وهو آخر حدیث في الباب 
إذا أمرتكم �أمر « :قال -علیه الصالة والسالم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة " 

و�ذا نهیتكم عن «و�قیة الحدیث �ما في �عض الروا�ات  ،"متفق علیه »مفائتوا منه ما استطعت
 ،أو إذا نهیتكم ،إذا أمرتكم �شيء ،ا إذا نهیتكم عن شيءوروي الحدیث مقلو�ً  ،»شيء فاجتنبوه

بینما إ�جاد  ،على أنه یتصور الترك �الكلیة ،فعلقت االستطاعة �النهي ا،جاء الحدیث مقلو�ً 
�خالف األمر  ،�عني األمر �الترك ال یتصور العجز عنه ،ز عنهالمأمور قد یتصور العج

 .»و�ذا أمرتكم �أمر فائتوا منه ما استطعتم« :ولذا قال ،�اإل�جاد یتصور العجز عنه
 ،ما فیه استثناء وال تعلیق ،المنهي عنه ما في »و�ذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه«الحدیث  ةتتم 

ومناسبته للباب أن التیمم المسلم مأمور �الوضوء إذا لم  ،بینما المأمور �ه مر�وط �االستطاعة
 .�ستطع �عدل عنه إلى التیمم

مما یتعلق بهذا الحدیث ما یذ�ره شیخ اإلسالم وغیره من أهل العلم من أن ترك المأمور أعظم  
و�ذا نهیتكم  ،إذا أمرتكم �أمر فائتوا منه ما استطعتم«�عني الحدیث �شقیه  ،من فعل المحظور

وشیخ اإلسالم  ،یدل على أن اجتناب المحظور أولى من فعل المأمور وأقوى  »شيء فاجتنبوهعن 
 .یرى العكس

 ..الوقت �عني  ،نجملها إجماًال س األن ؟ما هي بواضحةأم واضحة المسألة  
 لماذا؟  ،الحدیث یدل على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور 

وما  ،وفیه بت ،ففیه حزم ،ما فیه تعلیق �استطاعة ،تثناءألن ارتكاب المحظور النهي ما فیه اس
 ،فهو علق �االستطاعة ،بینما إذا أمرتكم �شيء فائتوا منه ما استطعتم ،نهیتكم عن شيء فاجتنبوه

شیخ اإلسالم  ،وهذا عند التعارض ،فهذا �ستدل �ه على أن ترك المحظور أولى من فعل المأمور
نهي عن األكل من الشجرة  ،�أن معصیة آدم ارتكاب محظورو�ستدل شیخ اإلسالم  ،یرى العكس

ومعصیة إبلیس أعظم من معصیة  ،ومعصیة إبلیس ترك مأمور أمر �السجود فلم �فعل ،فأكل
 لكن هل هذا مطرد؟  ،آدم

الذ�ر  ،بل ینظر في �ل قضیة �عینها ،ال هذا القول وال القول الثاني ،ال هذا القول ،هذا ال �طرد
�جب علیه أن �صلي مع جماعة المسلمین  ،�أن �صلي في المسجد مع الجماعةالمكلف مأمور 

ترك هذا المأمور أو فعل هذا المأمور إذا ترتب علیه محظور في  ،حیث ینادى لها في المسجد
 طر�قه یترك هذا المأمور أو یرتكب المحظور؟ 

 ،و�أمرهم وال �صلون  ،ن و یلعبون أو یدخنون وجالس مثالً یتفاوت إذا �ان فیه طر�قه شباب  :نقول
 ،اترك المأمور :هل نقول ،في طر�قه منكر ال �ستطیع إزالته ،في طر�قه منكر ال �ستطیع إزالته

أو ال �ستطیع أن �أمرهم  ،في طر�قه شباب ال �ستطیع أن �أمرهم �الصالة ؟وال ترتكب المحظور
ألن هذا  ؛ولو مررت بهؤالء�ا أخي تصلي مع الجماعة  :نقول ؟مزاولة ما یزاولونه من منكرغیر �
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ال تتجاوزها حتى تقع  ،وعندها ظالم ،لكن لو في طر�قك إلى المسجد �غي ،أقل مما أمرت �ه
المأمورات متفاوتة قوة ف ،فهذا یتفاوت ،هنا ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور :نقول ،علیها
 ما هو �ظاهر؟ أم والمحظورات متفاوتة ظاهر  ،اوضعفً 

�عقوق من غیر أمر من قبل األم أو  ،مثالً ن ال �ستطیع أن �أتي �المأمور إال �عقوق �عني إذا �ا
لكن ال �ستطیع أن  ،ال طاعة للمخلوق في معصیة الخالق ،ألنه إذا أمر بترك الواجب ؛األب

لكن هذا الواجب إذا �ان  ،ال شك أن العقوق شأنه أعظم ،ا �العقوق یؤدي هذا الواجب إال مرورً 
 ،فالمسألة متفاوتة ،ال، ترك الصالة �الكلیة أعظم من هذا العقوق  :ة �الكلیة نقولمثل ترك صال

�ل واحد على حدة قوة  ،و�ل مقارنة بین فعلین مأمور ومحظور ال بد أن ینظر فیهما على حدة
 ا.وضعفً 

 .�هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 
 
 


