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 تهالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ا 
ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�

 أجمعین، أما �عد...
 �قول فیه... ""فأتى الناس إلى أبي �كرٍ  :قوله: -رحمه هللا تعالى–فیقول الشارح 

 ي تقرأ.أنت الذ
 طالب:.......

 فرحت؟
 طالب:.......

 تعلیق؟ التبس األمر.  هقراءة في األول وال فی ههیا اقرأ؛ ألن ما فی
ــا محمــٍد وعلــى آ ــه الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبین ل

 وصحبه أجمعین.
 ،لـى أبیهـاإفیـه شـكوى المـرأة  "قوله: فأتى الناس إلى أبي �كٍر": -رحمه هللا تعالى–قال الحافظ 

�ـان  -صـلى هللا علیـه وسـلم-لكـون النبـي  ؛ما شكوا إلى أبـي �كـرٍ و�ن �ان لها زوج، و�أنهم إن
 ".و�انوا ال یوقظونه ،نائًما

 وفیه دلیل على أن المرأة ال تسـتغني عـن ولـي أمرهـا ولـو �بـر سـنها، ولـو عـال قـدرها، فـولي أمرهـا
ا ول عنها مهمـا �بـر سـنها، ومهمـا عـال قـدرها، فهـذه عائشـة ُتسـأل عـن النـاس و�ستشـیرهؤ هو المس

 الكبار، ومع ذلك ُشكیت إلى أبیها.
ابن عباس لمـا ُأصـیب فـي عینیـه، وقـال لـه الطبیـب: عالجـك �ـإذن هللا عنـدي، لكـن عشـرة أ�ـام ال 

هــذه التــي ُشــكیت إلــى أبیهـا، فقالــت لــه: �ــا ابــن  -أم المـؤمنین-تسـجد، جــاء إلــى عائشــة �ستشــیرها 
ر؛ ألن هــذا عــالج، لكــن المســألة عبــاس لــو مــت فــي العشــرة أ�ــام هــذه وأنــت ال تســجد؟ هــو معــذو 

 عز�مــة، فــرق بــین مــن یتــرخص و�فعــل الجــائز مــا أ�ــاح هللا لــه وال تثر�ــب علیــه، وال إثــم علیــه فیــه،
و�ین من �طلب المنازل العلیا،  هذا ابن عباس قالت له عائشة: �یف لو مت في هذه المدة وأنت 

و أج، و�ذا �ـان المـرض یز�ـد �السـجود ال تسجد؟ ما قال: �ا أم المؤمنین هذا أمٌر مباح، وهـذا عـال
 موجودة مثل ما نقول. -وهلل الحمد -الُبرء یتأخر الرخصة

 ا،شیخ من الشیوخ ُأصیب �السرطان، فوِصف له الثوم مما ُ�كافح السرطان، فقـال: �یـف آكـل ثوًمـ
: وأترك الصالة مع الناس في المسجد، ما قال: هذه رخصـة، والمسـألة ضـرورة، ومثلـه مـن قیـل لـه

 اباًحـم امباحة وعالجً  او�ن �انت أمورً  ،ُنعالجك �الكیماوي، قال: ال، تسقط لحیتي، هذه عزائم �بار
 �االتفاق لمثل هذا األمر.

المطلـوب مـن عائشـة فـي مثـل  مـاعائشة أم المؤمنین حصل منها ما حصل مـن غیـر قصـد، لكـن 
تقــول: ضــاع لــي قــالدة، �ونهــا  مــا  ،أمامهــا إال أن ال ُتخبــر �ــالقالدة لــیسهــذا لیرضــى أبــو �كــر؟ 
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قالــت: ضــاع لــي قــالدة أمــر عــادي، ومــن �ــاب النهــي عــن إضــاعة المــال تقــول مثــل هــذا و�ن َقــل 
 –ُأسید بـن الحضـیر ومـن معـه الرسـول المال، والذي حبس الناس لطلبها، وأرسل من �طلبها مثل:

 وأعلمهم. أفضل الخلق، وأكمل الخلق، وأشرف الخلق، وأتقاهم -علیه الصالة والسالم
 المقصود أن مثل هذه األمور �ـأتي النـاس إلـى أبـي �كـر فیشـكون ابنتـه أم المـؤمنین دلیـٌل علـى أن

المــرأة ال تســتغني عــن الــولي ولــي أمرهــا، وأن أ�اهــا لــه ســلطاٌن علیهــا �مــا ال یتعــارض مــع ســلطان 
 زوجها �عد الزواج ولو �ُبرت.

دون إذن زوجهـا المسـألة خالفیـة معروفـة عنـد والخالف في جواز تصـرفها �مالهـا دون إذن ولیهـا، 
أهـــل العلـــم، ومـــا جـــاء فـــي خطبـــة صـــالة العیـــد، وأن النســـاء تصـــدقن مـــن غیـــر إذن أزواجهـــن فـــي 

ن لها أن تتصـرف �غیـر إذن ولیهـا، ومـا جـاء فـي ُسـنن إالصحیحین وغیرهما �ستدل �ه من �قول: 
ن ُیر�ـد أن �جمـع بـین النصـوص أبي داود أنه لیس للمـرأة أن تتصـرف �غیـر إذنـه معـروف، لكـن مـ

 ُ�فرِّق بین القلیل والكثیر.
و�ن  ولـي أمرهـا خبـر؛ ألن المـرأة تصـرفها عنـد�كـون  أن ال ُبـدفـ�عني لو أرادت أن تبیع بیتها مثًال 

كانت حاذقـة، و�ن �انـت عاقلـة، و�ن �انـت �بیـرة �قصـر رأیهـا عـن رأي الرجـال، وعنـد الرجـال مـن 
 ه األمور ما لیس عندها.االطالع والخبرة على مثل هذ

ـــى �ـــل حـــال المـــرجح أن لهـــا أن تتصـــرف فـــي مالهـــا دون إذن ولیهـــا، ومـــن مصـــلحتها وتمـــام  عل
 .                    یكون األمر بذلك للندب ال للوجوبمصلحتها أن تستأذن، ف

 صنعت وأقامت". :"وفیه نسبة الفعل إلى من �ان سبًبا فیه؛ لقولهم
، لكنهـــا صـــارت ســـبًبا فـــي تســـببت فـــي الحـــبس، هـــي مـــا حبســـت النـــاس مـــا فیـــه مـــا حبســـت، لكنهـــا

 . حبسهم
حالـة  "وفیه جواز دخول الرجل على ابنته و�ن �ان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك، ولـم تكـن

 مباشرة".
�عنــي فــي غیــر األوقــات التــي هــي مظنــٍة لخلــوة الرجــل �امرأتــه أو مظنــة لرفــع الكلفــة بینهمــا، �مــا 

ل هــذا ، فــإذا ُأِمــن ذلــك الســیما وأنهــم فــي ســفر مــا ُ�مكــن أن �كــون مثــوزوجتــه �حصــل بــین الــزوج
 . التبسط �ما �كون في البیوت

حبسـت  :لفي روا�ة عمرو بن الحارث فقـا ،فعاتبني أبو �كر وقال ما شاء هللا أن �قول"" :"قوله
 الناس في قالدة، أي �سببها".

�سـببها!! هـذا مـن حـرص الشـرع علـى المـال؛ ولـذا جـاء فـي ، وُ�حـبس النـاس ًئاشـی ي و اقالدة ما تسـ
 . »من ُقتل دون ماله فهو شهید«الحدیث الصحیح 

 ."وسیأتي من الطبراني أن من جملة ما عاتبها �ه قوله: في �ل مرة تكونین عناءً 



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۲٦۲=i_k‘=Ekÿ^fi›Î=F۲E=
=

٤ 

ن ا وقـع مـولم تقل أبي؛ ألن قضیة األبوة الحنو، وم "فعاتبني أبو �كر" :والنكتة في قول عائشة
 فلـم تقـل ،العتاب �القول والتأدیب �الفعـل مغـایر لـذلك فـي الظـاهر، فلـذلك أنزلتـه منزلـة األجنبـي

 .أبي
 هو �ضم العین". "�طُعنني" :قوله

 طالب:.......
 هذا من �اب البحث عن مناسبة الكالم.

 طالب:.......
ي هــذا األصـل، لكـن خرجــت أقــل األحـوال الُكنیـة إن لــم تـذ�ر أبـي أو أبتـ ،األصـل خـالف ذلـك ،ال

فیه خشونة، لكـن مـع ذلـك أنـت تعـرف  ،عن هذا األصل، لماذا؟ قالوا: التعبیر فیه خشونة بال شك
الـذي حـبس النـاس لـیس  هـو الرسـول ألنالنفوس لها حظوظ، النفس البشر�ة لها حظوظ، أبو �كر 

 �عائشة �طعنها في خاصرتها وهي بنته.
 طالب:.......

 حظوظ.النفوس البشر�ة لها 
 طالب:.......

 هي قالتها. ،ي ظهرذهذا ال
 طالب:.......

 �خالف االحترام. ،لكن �خالف األصل
 طالب:.......

األصــل أن تقــول لــه: أبــي، أبتــي هــذا األصــل فــي خطــاب الوالــد، لكــن �عــض النــاس یرضــى  ،ال ال
لـــد إذا �ـــان الوا مـــن ولـــده أو بنتـــه أن ُ�خاطبـــه �اســـمه المجـــرد أو �كنیتـــه أو �اســـمه مصـــغًرا أحیاًنـــا

 هذه األمور جار�ة. ،�ستملح مثل هذا من بنته أو من ولده
 طالب:.......

أو�ـل، ، لكـن هـذا أقـرب مـا ُ�قـال �النسـبة للت، لعله من روا�ة المعنىال یلزم أن �كون من لفظهاال، و 
 .       ، لماذا؟ لوجود مناسبةالعدول عن الفاضل إلى المفضول

، وأمــا المعنــوي فُیقــال � ،و �ضــم العــینهــ "�طُعننــي" :"قولــه ن طَعــو�ــذا فــي جمیــع مــا هــو حســيٌّ
 �الفتح".

 كالطعن في النسب أو في العدالة فهو �الفتح. 
ــ ــ"وأمــا المعنــوي فُیقــال: �طُع فــي  ان �ــالفتح هــذا هــو المشــهور فیهمــا، وُحكــي فیهمــا الفــتح مًع

 (المطالع) وغیرها".
 .(المطالع) البن قرقول
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 ".اه صاحب (الجامع)"والضم فیهما حك
 . القزاز ومر ذ�ره مراًرا

ب مـن لـه "وفیه تأدیب الرجل ابنته ولو �انت مزوجًة �بیرًة خارجـًة عـن بیتـه، و�لحـق بـذلك تأدیـ
 ".تأدیبه ولو لم �أذن له اإلمام

یـف أو هـذا مـأذوٌن �ـه شـرًعا، إذا ُوِجـد مقتضـیه، وال ُ�قـال: هـذا تعن ،تأدیب إلى حد العشرة األسواط
نف لحدود ما أ�احه الشرع، نعـم التعـذیب مرفـوض؛ التعـذیب ألنـه ُوِجـد مـن �عـض اآل�ـاء أو مـن ع

�عض من له سلطة نوع تعذیب مثل هذا ُ�عاقب علیه، وُ�منـع منـه، أمـا التأدیـب الـذي تترتـب علیـه 
 .   فهذا شرعيو�خلو من المفسدة  ،المصلحة

ل �ـه الصبر لمن ناله مـا یوجـب الحر�ـة أو �حصـفیه استحباب  فال �منعني من التحرك"" :"قوله
 ".تشو�ٌش لنائٍم، و�ذا لمصلٍّ أو قارٍئ أو مشتغٍل �علٍم أو ذ�ر

أو ذ�ـر أو علـم مثـل مـن صـالٍة  -مثل ما ُذِكر-ألن �ل ما ُ�شِغل عن مصلحة سواًء �انت دینیة 
دنیو�ــة مــن نــوٍم حســب مــا یــؤثر فــي هــذا المشــوش فیــه، و�ــذلك إذا �ــان هنــاك مصــلحة �هــذا ُ�منــع 

 لكونه من �اب أذى المسلم. ؛ونحوه؛ ألنه أذى فُیمنع
شــخص �ــان مدرًســا فــي مدرســة القضــاء الشــرعي �مصــر، و�ــان ممــن درس علــى ید�ــه فــي هــذه 

 �قــول أحمــد أمــین: فقدتــه مــدًة طو�لــة، وُ�ثنــي علیــه فــي أخالقــه، وفــي تعاملــه ،المدرســة أحمــد أمــین
 فوجدتـه انقطـع للصـیام والقیـام، لكـن ،ت �عـد سـنین إلـى تر�یـاو�ذا، فبحثت عنه فلـم أجـده، ثـم ذهبـ

، و�تـــذرع �ـــأن الشـــقة المجـــاورة لـــه احً اصـــبهـــدى، یبتـــدئ مـــن الســـاعة التاســـعة  صـــیامه علـــى غیـــر
مثـل هـذا التشـو�ش هـل یـدخل  ،وال ُیر�ـد إزعـاجهم إذا نـاموا ،�سكنها ناس شایب وعجوز من الیهود

 .ءمن أجل أال �شوش على هؤال ؛فیه اإلثم یتدین �ه اصیامً  یبتدع ،فیما ذ�ره الحافظ؟ أعوذ �اهلل
نـائم؛ ألن مـا تشـوش علـى ال ،التشـو�ش لنـائمو�ذا لمصلٍّ أو قارٍئ أو مشتغٍل �علٍم أو ذ�ر" �قول: "

–ه وال جـاءت عـن رسـول، وتبتدع عبادة لم �أذن بهـا هللا، فیه أذى له، لكن تترك المأمور �ه شرًعا
�صـلح هـذا؟ طیـب إذا خشـیت علــیهم  ،ن أجـل منـع التشــو�ش علـى النـائممـ -صـلى هللا علیـه وسـلم

 ز أمورك قبل.  جهِّ فورأفت بهم، وأردت اإلحسان إلیهم 
 طالب:.......

 ي �سـمونه المعلـمذهو آثم في هذا الصـوم، هـؤالء هـم أهـل البـدع ال یوفقـون، الفـارابي أبـو نصـر الـ
ام، ولــزم الصــیام والقیــام، و�ــان ُ�فطــر علــى ولــزم المســجد الحــر  ،الثــاني جــاور فــي آخــر عمــره �مكــة

ــ ،مثــل هــؤالء ال یوفقــون  -نســأل هللا العافیــة–فئــدة الحمــالن أالخمــر المعتــق و  ي مــا مشــى علــى ذال
ــنَّة ــنَّة ،السُّ  َمــنَّ هللا إذامــا ُیوفــق إال  -صــلى هللا علیــه وســلم–وصــار قائــده رســول هللا  ،واعتمــد السُّ

 .       علیه بتو�ٍة نصوح
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بلفـظ  " �ذا أورده هنا، وأورده فـي فضـل أبـي �كـٍر عـن قتیبـة عـن مالـكٍ فقام حین أصبح" :"قوله
 نهما یـدلم وهي روا�ة مسلم ورواة الموطأ، والمعنى فیهما متقارب؛ ألن �ال�  ،"فنام حتى أصبح"

 .على أن قیامه من نومه �ان عند الصبح
�ـة فقـد بیان غا�ة النوم إلى الصباح، بل بیـان غا "حتى أصبح"لیس المراد �قوله  :وقال �عضهم

 الماء إلى الصباح".
 .، إلى أن أصبح�عني فقد الماء حتى أصبح

 على غیر ماء"."�قوله:  "حتى أصبح""ألنه قید قوله: 
ــ �عنــي نــزولهم فــي آخــر اللیــل ،إال إذا �ــان تعر�ســهم بهــذا المكــان  ، أمــا مــن أول اللیــل حتــىاممكًن

مـاء، وأن الغا�ـة حتـى أصـبح غا�ـة فقـد ال ،فیه ُ�عد؛ ولذلك التأو�ـل الثـانيفعلى فخذها  اأصبح نائمً 
 نعم.  

ر علــى غیـر مــاء" أي: آل أمــره إلـى أن أصــبح علــى غیــ"�قولــه:  "حتـى أصــبح""ألنـه قیــد قولــه: 
اســتیقظ  -صــلى هللا علیــه وســلم-مــاء، وأمــا روا�ــة عمــرو بــن الحــارث فلفظهــا: ثــم إن النبــي 

رت الصـــبح، فــإن ُأعِر�ـــت الــواو حالیـــة �ــان دلـــیًال علــى أن االســـتیقاظ وقــع حـــال وجـــود وحضــ
تهجـد إن ثبت أن ال ،وهو الظاهر، واسُتدل �ه على الرخصة في ترك التهجد في السفر ،الصباح

مـرو بـن كان واجًبا علیه، وعلى أن طلب الماء ال �جب إال �عد دخول الوقت؛ لقوله في روا�ة ع
 ".، فالتمس الماء فلم یوجدله: وحضرت الصبحالحارث �عد قو 

ه لـأن المسلم إذا مرض أو سـافر ُ�كتـب «ترك التهجد في السفر أوًال معلوٌم في الحدیث الصحیح 
أو عــادة ســلف  -علیــه الصــالة والســالم–فهــل �ــان مــن عادتــه  ،»مــا �ــان �عملــه صــحیًحا مقیًمــا

 ،ام�ـان ُ�كتـب لهـم؟ نعـم مـن تعـب وشـق علیـه القیـمثل قیام اللیل بناًء على أنه  ن األمة أنهم یتر�و 
وهـذا غالــب فــي المســافر�ن قــد ُیلــتمس لــه مثــل هـذا، لكــن مــن �ــان مســافًرا ُحكًمــا وهــو مرتــاح، وهــو 

هـو  مقیم في بلٍد ال ینقض حكم السفر إن قال: أنا مسافر ُ�كتب لي ما �نت أعمله ُمقیًما، هل هذا
لمسـلم یدل علـى أن ا »أفال أكون عبًدا شكوًرا؟«ي جوا�ه ف -علیه الصالة والسالم–النبي  ؟األولى

إال إذا شـق علیـه ذلـك، لكـن علیـه أن  ،یتعرض لنفحات هللا في �ل موقف في السفر، فـي الحضـر
ومـا  ،لُیكتـب لـه فـي السـفر، أمـا إذا �انـت حالـه فـي الحضـر ضـعیفة ؛ینظر إلى حاله فـي الحضـر

 ه في السفر؟ �قوم �ه من عبادات قلیل، فما الذي ُ�كتب ل
 طالب:.......

 نعم.     »أفال أكون عبًدا شكوًرا؟« ُغفر له ما تقدم من ذنبه
 "وعلى أن الوضوء �ان واجًبا علیهم قبل نزول آ�ة التیمم".

 وعلى أن طلب الماء؟  هما فی
 طالب:.......
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 قرأت هذا؟
 طالب: "وعلى أن طلب الماء ال �جب إال �عد دخول الوقت" نعم قرأته.

 .نعم
د "وعلــى أن طلــب المــاء ال �جــب إال �عــد دخــول الوقــت؛ لقولــه فــي روا�ــة عمــرو بــن الحــارث �عــ

 ، فالَتمس الماء فلم یوجد".قوله: وحضرت الصبح
 فالُتمس.

 طالب:.......
 الَتمس فلم �جد، الُتمس فلم ُیوجد.

 طالب:.......
 "وعلى أن الوضوء �ان واجًبا علیهم قبل نزول آ�ة التیمم".

 زول آ�ة؟قبل ن
 طالب: التیمم.

 عندنا آ�ة الوضوء.
  "وعلى أن الوضوء �ان واجًبا علیهم قبل نزول آ�ة التیمم". طالب:

ــر فــي  آ�ــة المائــدة هــي آ�ــة الوضــوء، وآ�ــة النســاء هــي آ�ــة التــیمم، ولــو نــرى ونقــارن مــا قالــه الُمفسِّ
 ...أمممكن  ،نرى إذا �ان عندنا في الخطأ والصواب الموضعین مع أن الوقت راح حتى

ــیهم مــا صــلى صــالًة �عــد فــرض الصــالة إال  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي  ،الوضــوء واجــب عل
بوضوء، و�ان الوضـوء معروًفـا قبـل هـذه األمـة، والـذي مـن الخصـائص هـو الغـرة والتحجیـل، وأمـا 

 الوضوء فهو موجود لقصة ُجر�ج دعا �ماٍء فتوضأ.
 لینا، التجهد مكتوب.عندك التجهد وصوا�ه التهجد ومشت ع هفی

 طالب:.......
 هذا �قول: احتمال أنها تجهد! التهجد.  

 طالب:.......
 نعم.

 طالب:.......
 فیها؟ ماذا

 طالب:.......
 .هذا ما ُ�قال في ناشئة اللیل هي التي تكون �عد نوم

 طالب:.......
 المانع؟ ما ،صلى ما ُ�تب له قبل أن ینام
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 طالب:.......
 ه: ناشئة اللیل فال ُبد أن �كون �عد نوم. أما ما ُ�قال عن
 طالب:.......

علـــى مـــا عنـــدك، لكـــن مـــن أراد أن  هـــو عنـــدك فـــي الحـــدیث فـــأنزل هللا آ�ـــة التـــیمم، وهـــذا مـــاشٍ  ،ال
 ُ�صحح اللفظ الموجود عندنا فله وجه.

 طالب:.......
ــالِة َفاْغِســُلوا{ الحــدیث فــأنزل هللا آ�ــة  األصــل فیهــا الوضــوء، لكــن ]٦[المائــدة: }ِإَذا ُقْمــُتْم ِإَلــى الصَّ

یح مـا التیمم، لكن ما �منع أن ُ�قال: آ�ة التیمم تبًعا للفظ الحـدیث، وأن یوجـه آ�ـة الوضـوء �التصـح
 .�كون خطأً 

 كمِّل �الم الحافظ، ثم �عد ذلك نأتي إلى...
 طالب:.......

ا، لكن  المانع؟ ما آ�ة المائدة متأخرة جد�
 .طالب:......

"ولهــذا " ســواًء �ــان التــیمم أو الوضــوء. "وعلــى أن الوضــوء �ــان واجًبــا علــیهم قبــل نــزول آ�ــة
 استعظموا نزولهم". 

 ."ولهذا استعظموا نزولهم على غیر ماء، ووقع من أبي �كٍر في حق عائشة ما وقع
منـذ  لِّ لـم �صـ -صـلى هللا علیـه وسـلم-معلوٌم عنـد جمیـع أهـل المغـازي أنـه  :قال ابن عبد البر

 .افُترضت الصالة علیه إال بوضوء، وال یدفع ذلك إال جاهٌل أو معاند
م حینئـٍذ حكـ آ�ة التیمم" إشارًة إلى أن الذي طرأ إلیهم من العلـم"وفي قوله في هذا الحدیث  :قال

 .التیمم ال حكم الوضوء
 ".متلًوا �التنز�للیكون فرضه  -مع تقدم العمل �ه-والحكمة في نزول آ�ة الوضوء  :قال

 .-علیه الصالة والسالم–وفرضه قبل �فعله 
 ،قیتهـا��حتمل أن �كون أول آ�ة الوضوء نزل قد�ًما، فعلمـوا �ـه الوضـوء، ثـم نـزل  :"وقال غیره

ض، وهو ذ�ر التیمم في هذه القصة، و�طالق آ�ة التـیمم علـى هـذا مـن تسـمیة الكـل �اسـم الـبع
�ـة قـدمنا أن المصـنف أخرجهـا فـي التفسـیر تـدل علـى أن اآل لكن روا�ة عمرو بن الحارث التـي

 ".نزلت جمیًعا في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر
  قال القرطبي؟ماذا 

 طالب:.......
 .انتِق شیًئا لنا ا،لكن ال تقرأ �ثیرً 
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�قــول:  ظ التــیمم،لفــ ]٦[المائــدة: {َفَتَیمَُّمــوا} "الفائــدة الرا�عــة والثالثــون علــى اآل�ــة: قولــه تعــالى:
ن فیهمـا هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواٍء عند أحد همـا آیتـا :وقال القاضي أبو �كٍر العر�ي

 ذ�ر التیمم، إحداهما في النساء واألخرى في المائدة".
 هل معك آ�ة النساء؟

 نعم األقرب النساء؟طالب: 
 التیمم"عائشة �قولها: فأنزل هللا آ�ة  "فال نعلم أ�ة آ�ٍة عنت

 طالب: ُنكمل �ا شیخ في نفس الموطن؟
 نعم.

 .لهم ا وال مفعوالً وحدیثها یدل على أن التیمم قبل ذلك لم �كن معلومً "ثم قال: 
 علم.�هللا أ ،قلت: وأما قوله: فال نعلم أ�ة آ�ٍة عنت عائشة، فهذه هي اآل�ة على ما ذ�رنا

ال خـالف و علوًما وال مفعـوًال لهـم فصـحیح، وقوله: وحدیثها یدل على أن التیمم قبل ذلك لم �كن م
عنـد  ومٌ �مـا أنـه معلـفیه بین أهل السیر؛ ألنه معلوٌم أن ُغسل الجنا�ة لم ُ�فترض قبـل الوضـوء، 

إال  منذ افترضت علیه الصالة �مكة لم �صلِّ  -صلى هللا علیه وسلم-جمیع أهل السیر أن النبي 
 ا فـيلـو� ضوء إنما نزلت لیكون فرضها المتقدم متفدل على أن آ�ة الو  ،مثل وضوئنا الیوم بوضوءٍ 

لـم الع هـم مـنبین أن الذي طرأ لولم �قل آ�ة الوضوء ما یُ  "فنزلت آ�ة التیمم"التنز�ل. وفي قوله: 
 ".ال إشكال فیه في ذلك الوقت حكم التیمم ال حكم الوضوء، وهذا بینٌ 

 اقرأ الفتح.
 طالب: نفسه.

 ابن العر�ي هذا.
 ات نقلها ابن حجر من القرطبي وال أشار إال فیما �عد.طالب: نفس العبار 

 نعم.
نَّـا أل  ؛ن دواءهذه معضلٌة ما وجدت لـدائها مـ :" قال ابن العر�ي"فأنزل هللا آ�ة التیممقوله: "قال: 

 .ال نعلم أي اآلیتین عنت عائشة
 .هي آ�ة النساء أو آ�ة المائدة :قال ابن �طال
 .النساء هي آ�ة :وقال القرطبي

خصیصها تهه �أن آ�ة المائدة ُتسمى آ�ة الوضوء، وآ�ة النساء ال ذ�ر فیها للوضوء فیتجه ووجَّ 
 .�آ�ة التیمم
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میـع وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحدیث عنـد ذ�ـر آ�ـة النسـاء أ�ًضـا، وخفـي علـى الج
صـرح  إذ ،ة عمـرو بـن الحـارثما ظهر للبخـاري مـن أن المـراد بهـا آ�ـة المائـدة �غیـر تـردٍد لروا�ـ

الةِ {فیها �قوله: فنزلت   اآل�ة". ]٦دة:[المائ }َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ
 هذا یرفع االحتمال.

 .نعم
لنـاس ا�حتمـل أن �كـون خبـًرا عـن فعـل الصـحا�ة، أي فتـیمم  "فتیممـوا: قولـه: "-رحمه هللا–"قال 

ِعیًدا َفَتَیمَُّمـوا َصـ{ :وهـو األمـر فـي قولـه ،�حتمـل أن �كـون حكا�ـًة لـبعض اآل�ـة�عد نزول اآل�ة، و 
ًبا}  أو بدًال". "آ�ة التیمم"بیاًنا لقوله:  ]٦[المائدة: َطیِّ

 التفاق اللفظ في الموضعین.  ؛�عني التفاق اللفظ في الموضعین، طرأ االحتمال
 طالب:.......

 ین؟أ
 طالب:.......

 ال یلزم من أولها. ،ُینتزع من وسط اآل�ة �لمة ُ�عبَّر بها عنهاقد  ،ال ال
 طالب:.......

ا د فیهـا، مثـل مـ�عـض آ�ـة، اآل�ـة التـي وِجـ ،لـیس �آ�ـة ]٦[المائـدة: {َفَتَیمَُّموا} ما یلزم، قوله: ،ال ال
 . تقول: سورة البقرة ولیست أولها

صدوا �ما تقـدم، اق ]٦[المائدة: َتَیمَُّموا}{فَ دل �اآل�ة على وجوب النیة في التیمم؛ ألن معنى "واست
 وهو قول فقهاء األمصار إال األوزاعي، وعلى أنه �جب نقل التراب".

فـال تجـب النیـة  ،�خالفهـا فـي الوضـوء ،ومن وافق الجمهور على وجوب النیـة فـي التـیمم أبـو حنیفـة
تمیـز فال �حتاج إلى نیـة وم ؛ لضعفه، والوضوء فیه قوة،عنده في الوضوء، والتیمم اشترطوا له النیة

 . ضعف �حتاج إلى ما �قو�ه من النیةبنفسه ومعروف، والتیمم فیه 
 �مــا لــو أصــا�ه مطــرٌ  ،"وعلــى أنــه �جــب نقــل التــراب، وال �كفــي هبــوب الــر�ح �ــه �خــالف الوضــوء

من لـم  فنوى الوضوء �ه فإنه �جزئ، واألظهر اإلجزاء لمن قصد التراب من الر�ح الها�ة، �خالف
 ".د، وهو اختیار الشیخ أبي حامد�قص

مــن أجــل  ؛التعــرض لهبــوب الــر�ح �ــالتعرض لمــاء المطــر، والتفر�ــق هنــا ،كــالتعرض لمــاء المطــر
فإنــه إذا  ،�خــالف الوضــوء ،إلــى القصــد والفعــل، �حتــاج إلــى قصــد وفعــل ن فیحتــاجو  ،ضــعف التــیمم

و�ن ُوِجـــد شـــيٌء مـــن  �خـــالف التـــیمم وجـــوده ،ُوِجـــد خـــالص انتهـــى المقصـــود؛ ألنـــه وجـــوده حقیقـــي
 مــا یبقـى شــيء فــي الیـد والوجــه مــن التـراب إال الشــيء الیســیر، ،الحقیقـة إال أنــه فــي األصـل معنــوي 

 نعم.
 طالب:.......
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 .، ال ُبد أن �خرج مرتًِّبا في الوضوء�ما لو انغمس في ماء ،ال ُبد من أن �كون مرتًبا ،ال
لشـیخ ة، �خـالف مـن لـم �قصـد، وهـو اختیـار ا"واألظهر اإلجزاء لمن قصد التراب من الر�ح الها�ـ

 أبي حامد.
أتي فـي وعلى تعین الصعید الطیب للتیمم، لكن اختلف العلماء في المراد �الصعید الطیب �ما سی

 �ا�ه قر�ًبا".
في حدیث الخصائص الذي �عد هذا، أو الترجمة �اب التـیمم �الصـعید الطیـب، نعـم  ،�عني في �ا�ه

 .حدیث الخصائصجمة و�ال فُیبحث في التر 
 ."وعلى أنه �جب التیمم لكل فر�ضة، وسنذ�ر توجیهه وما یرد علیه �عد أر�عة أبواب

لم �قع في شـيٍء مـن طـرق حـدیث عائشـة هـذا �یفیـة التـیمم، وقـد روى عمـار بـن �اسـر  :تنبیه
صـح منـه قصتها هذه فبیَّن ذلك، لكن اختلف الرواة على عمار في الكیفیة �ما سنذ�ره وُنبـین األ

 .في �اب التیمم للوجه والكفین
 هـو مـن �بـارابن الحضیر" �مهملٍة، ثم معجمٍة مصغًرا أ�ًضـا، و "هو �التصغیر  فقال ُأسیٌد"" :قوله

 .األنصار، وسیأتي ذ�ره في المناقب
 .و�نما قال ما قال دون غیره؛ ألنه �ان رأس من ُ�ِعث في طلب العقد الذي ضاع

�كر نفسه  " أي: بل هي مسبوقٌة �غیرها من البر�ات، والمراد �آل أبيا هي �أول بر�تكمم" :قوله
 وأهله وأتباعه".

َل َأْدِخُلـوا آ{وهم تبٌع لـه  ،دخول فالن أولي ،نعم یدخل الشخص في ُمسمى اآلل إن قیل: آل فالن
 .-نسأل هللا العافیة-هو أولهم  ]٤٦[غافر: }ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

 .وتكرار البر�ة منهما ،"وفیه دلیل على فضل عائشة وأبیها
ر�ـق طلقد �ارك هللا للناس فیكم، وفي تفسیر إسحاق البستي من  :وفي روا�ة عمرو بن الحارث

 ،»دتـكما �ان أعظم بر�ة قال«قال لها:  -صلى هللا علیه وسلم-ابن أبي ملیكة عنها أن النبي 
ینـه إال في الباب الذي یلیـه، فـ�هللا مـا نـزل �ـك مـن أمـر تكرهوفي روا�ة هشام بن عروة اآلتیة 

ا، وجعـل جعل هللا للمسلمین فیه خیًرا، وفي النكـاح مـن هـذا الوجـه: إال جعـل هللا لـك منـه مخرًجـ
هـب للمسلمین فیه بر�ة، وهذا ُ�شعر �أن هذه القصة �انت �عـد قصـة اإلفـك، فیقـوى قـول مـن ذ

ي فـسـقط عقـد عائشـة  :لك محمد بن حبیٍب اإلخباري فقـالإلى تعدد ضیاع العقد، وممن جزم بذ
 ".غزوة ذات الرقاع، وفي غزوة بني المصطلق

 . ، البن حبیب، مطبوعله من الكتب؟ تعرف (الُمحبَّر والُمنمَّق) لهماذا  ،ابن حبیب هذا

 ."وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتین الغزاتین �انت أوالً 
 .ة التیمم في غزاة الفتح�انت قص :وقال الداودي
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م لـم لمـا نزلـت آ�ـة التـیم :ثم تردد في ذلك، وقد روى ابن أبي شـیبة مـن حـدیث أبـي هر�ـرة قـال
 .الحدیث �یف أصنع، أدرِ 

 ،�عةفهذا یدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق؛ ألن إسالم أبي هر�رة �ان في السـنة السـا
عـد �زي أن البخـاري یـرى أن غـزوة ذات الرقـاع �انـت وهي �عدها بـال خـالٍف، وسـیأتي فـي المغـا

 قدوم أبي موسى، وقدومه �ان وقت إسالم أبي هر�رة".
مــن أجــل التوفیــق بینهــا  ؛-رحمــه هللا–كــالم البخــاري فــي تــأخر غــزوة ذات الرقــاع نصــره ابــن القــیم 

 ،نــدقمــا صــلى صــالة الخــوف فــي غــزوة الخ -علیــه الصــالة والســالم–و�ــین غــزوة الخنــدق، النبــي 
رهـا؛ ألن صـال ر الصلوات، وعند الجمهـور أن غـزوة ذات الرقـاع قبـل الخنـدق نعـم، وقـالوا: أخَّ ة آخَّ

الخــوف ال ُتفعــل فــي الحضــر، البخــاري �قــول: ال، غــزوة ذات الرقــاع �عــد غــزوة الخنــدق، ونصــر 
    .ر والسفر؛ ألن ذات الرقاع متأخرةفیرى أن صالة الخوف ُتفعل في الحض ،كالمه ابن القیم

بـد "ومما یدل على تأخر القصة أ�ًضا عن قصـة اإلفـك مـا رواه الطبرانـي مـن طر�ـق عبـاد بـن ع
لوا، لمـا �ـان مـن أمـر عقـدي مـا �ـان، وقـال أهـل اإلفـك مـا قـا :هللا بن الز�یر عـن عائشـة قالـت

في غزوٍة أخرى فسـقط أ�ًضـا عقـدي حتـى حـبس  -صلى هللا علیه وسلم-خرجت مع رسول هللا 
 .التماسه الناس على

 -جـلَّ و عـزَّ –فأنزل هللا  ؟�ا ُبنیة في �ل سفرٍة تكونین عناًء و�الًء على الناس :فقال لي أبو �كرٍ 
 .الرخصة في التیمم

 .، وفي إسناده محمد بن حمید الرازي، وفیه مقالإنِك لمبار�ٌة، ثالًثا :قال أبو �كر
یاع ضـي ُأبهم في حـدیث البـاب، والتصـر�ح �ـأن وفي سیاقه من الفوائد بیان عتاب أبي �كر الذ

 .العقد �ان مرتین في غزوتین، �هللا أعلم
 .البعیر الذي �نت علیه، أي: حالة السفرأي: أثرنا  "فبعثنا البعیر" :قوله
 ." ظاهٌر في أن الذین توجهوا في طلبه أوًال لم �جدوهفأصبنا العقد تحته" :قوله

 جـدها،رجـًال فو  -صلى هللا علیه وسـلم-وة في الباب الذي یلیه: فبعث رسول هللا وفي روا�ة عر 
 .أي: القالدة

وللمصنف في فضل عائشة مـن هـذا الوجـه و�ـذا لمسـلٍم: فبعـث ناًسـا مـن أصـحا�ه فـي طلبهـا، 
یًدا �ـان وألبي داود: فبعث ُأسید بن حضیر وناًسا معه، وطر�ق الجمع بین هذه الروا�ـات أن ُأسـ

احــٍد مـن ُ�ِعــث لـذلك؛ فلــذلك ُسـمي فــي �عـض الروا�ــات دون غیـره، و�ــذا ُأسـند الفعــل إلـى و  رأس
 مبهم وهو المراد �ه، و�أنهم لم �جدوا العقد أوًال.

علــى هــذا ففلمــا رجعــوا ونزلــت آ�ــة التــیمم وأرادوا الرحیــل وأثــاروا البعیــر وجــده ُأســید بــن حضــیر، 
 .: �عد جمیع ما تقدم من التفتیش وغیرهفوجدها، أي :فقوله في روا�ة عروة اآلتیة
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اودي وقـد �ـالغ الـد ،-صلى هللا علیـه وسـلم-�حتمل أن �كون فاعل وجدها النبي  :وقال النووي 
ن بــفــي تــوهیم روا�ــة عــروة، وُنِقــل عــن إســماعیل القاضــي أنــه حمــل الــوهم فیهــا علــى عبــد هللا 

 .ال تخالف بینهما وال وهمُنمیر، وقد �ان �ما ذ�رنا من الجمع بین الروایتین أن 
 .وفي الحدیث اختالٌف آخر"

 الحدیثین.
ن وهـو قـول عائشـة: انقطـع عقـٌد لـي، وقالـت فـي روا�ـة عمـرو بـ ،"وفي الحدیثین اختالٌف آخـر
 الحارث: سقطت قالدٌة لي".

 . ه؛ ألن السقوط �سبب االنقطاعما في تنافی ،وال تنافي
 .فهلكت" -�عني أختها-ارت قالدًة من أسماء "وفي روا�ة عروة اآلتیة عنها أنها استع

 طالب: أنت ُتصلي إلى غیر القبلة �ا مسلم.
 القبلة خلفك �ا أخي.

 ُمصر ُمصر.
 طالب:.......

 كمل �مل.
 فهلكــت أي: -�عنــي أختهــا-"وفــي روا�ــة عــروة اآلتیــة عنهــا أنهــا اســتعارت قــالدًة مــن أســماء 

ماء ائشة لكونهـا فـي یـدها وتصـرفها، و�لـى أسـضاعت، والجمع بینهما أن إضافة القالدة إلى ع
ى اتحـاد لكونها ملكها لتصر�ح عائشة في روا�ة عروة �أنها استعارتها منها، وهذا �له بنـاء علـ

 .القصة
دیث وقد جنح البخاري في التفسیر إلى تعددها حیـث أورد حـدیث البـاب فـي تفسـیر المائـدة، وحـ

دة یمم �سبب عقـد عائشـة، وآ�ـة النسـاء �سـبب قـالعروة في تفسیر النساء، فكان نزول آ�ة الت
 أسماء".

 فكان نزول آ�ة المائدة.
 طالب: نعم.

 التیمم تقول من أین أتیت �التیمم؟ فكان نزول...
ن مـ�سـبب عقـد عائشـة، وآ�ـة النسـاء �سـبب قـالدة أسـماء، ومـا تقـدم  ؛فكان نزول آ�ة المائدة

 اتحاد القصة أظهر، �هللا أعلم".
 من عائشة.و�الهما سقطا 
 طالب:.......

ُ َأْمًرا َ�اَن َمْفُعوًال {  ، نعم فائدة.]٤٢[األنفال: }ِلَیْقِضَي للااَّ
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مـن  فائدة: وقع في روا�ـة عمـار عنـد أبـي داود وغیـره فـي هـذه القصـة أن العقـد المـذ�ور �ـان"
 .جزع ظفار، و�ذا وقع في قصة اإلفك �ما سیأتي في موضعه إن شاء هللا تعالى

 .�فتح الجیم وسكون الزاي خرٌز �منيٌّ والجزع 
یب للمرأة عند غسلها من المحیض، وفي هذا الح دیث من وظفار مدینٌة تقدم ذ�رها في �اب الطِّ

السـفر  جواز السفر �النساء واتخاذهن الحلـي تجمـًال ألزواجهـن، وجـواز -غیر ما تقدم-الفوائد 
 ".�العار�ة وهو محموٌل على رضا صاحبها

 ر �النساء ما لم تشترط في العقد أال �سافر بها، فإذا اشترطت فلها ذلك.و�ذلك السف
 اللهم صلِّ وسلم على محمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 


