
 
 
 

 صحیح البخاري 

 معالي الشیخ الد�تور
 عبد الكر�م بن عبد هللا الخضیر

 عضو هیئة �بار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

                           
 

  المكان: هـ١٢/٠٥/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:
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  السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 
ه ن، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلالحمد هلل رب العالمی

 وصحبه أجمعین،

 .: "�اٌب: إذا لم �جد ماًء وال تراً�ا-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري  

 بن شامه حدثنا قال: نمیر بن هللا عبد حدثنا حدثنا ز�ر�ا بن �حیى قال: حدثنا عبد هللا قال 

 فبعث فهلكت، قالدة أسماء من استعارت أنها -رضي هللا عنها- عائشة عن أبیه عن عروة

 ا،فصلو  ماء معهم ولیس الصالة فأدر�تهم فوجدها، رجالً  -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول

 حضیر نب أسید فقال التیمم آ�ة هللا فأنزل ،-وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول إلى ذلك فشكوا

 فیه لمسلمینول لكِ  ذلك هللا جعل إال تكرهینه أمر �كِ  نزل ما ف�هللا خیًرا، هللا جزاكِ  لعائشة:

 خیًرا".

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

 ،أما �عد ،أجمعین

 جد ماًء والإذا لم � "�اٌب إذا لم �جد ماًء وال تراً�ا": -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

 تراً�ا، والطهارة شرط لصحة الصالة، والشرط �سقط مع العجز، �سقط مع العجز، فإذا لم �جد ماءً 

وال تراً�ا فیكون حینئٍذ عاجز عن الطهارة، عن الوضوء والتیمم، و�ذلك إذا عجز عن شرط من 

ا لعلم التسعة إذالشروط، �السترة ستر العورة، هو شرط أو غیرها من الشروط المعروفة عند أهل ا

رحمه هللا -ال �كلف هللا نفًسا إال وسعها، ال �كلف هللا نفًسا إال ما آتاها، فمراد المؤلف فلم �ستطع 

في هذه الترجمة أن المسلم مكلَّف إذا حان وقت الصالة ولم �جد ما یتطهر �ه، فإنه  -تعالى

ولیس  ،الباب لم �جدوا ماءً �صلي على حاله، من دون وضوء وال تیمم، وفي القصة المذ�ورة في 

معهم ماء، والتیمم لم ُ�شَرع فصلوا على حسب حالهم بدون طهارة، و�ذا سقط الوضوء الذي هو 

فیسقط التیمم مثله مع العدم، على خالٍف بین أهل العلم أنه إذا صلى �غیر  ،األصل مع العدم

�صلي حتى �جد �ما قال  أو �عید في الوقت؟ أو ال ،طهارة هل تلزمه اإلعادة إذا وجد الماء

روا وال ُأمروا �إعادة، صلوا وال ُأم ،�عضهم؟ خالٌف بین أهل العلم، ولكن ظاهر القصة أنهم صلوا

 .�إعادة
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ن : حدثنا ز�ر�ا بن �حیى، ولم ینسبه المؤلف، وفي الرواة ثالثة �لهم ز�ر�ا ب-رحمه هللا-قال  

 هؤالء الثالثة فهو على ثقة، وال �ضر إن �حیى، وعلى �ل حال رجحنا أو لم نرجح أینما دار بین

 كان هذا أو ذاك، قال: حدثنا عبد هللا بن نمیر.

 طالب:...

بن  سیأتي في �الم المؤلف، قال: حدثنا عبد هللا بن نمیر، قال: حدثنا هشام ،هو اللؤلؤي أو غیره

ها قالدة عروة بن الز�یر عن أبیه عروة بن الز�یر، عن عائشة أنها استعارت من أسماء أخت

، والهالك -صلى هللا علیه وسلم-فبعث رسول هللا  ،فهلكت. هلكت �عني ضاعت، فقدتها، فهلكت

 ؟ماذافي العرف إنما �طلق على 

 طالب:...

 المبغوض؟أم المرغوب 

 طالب:...

 .هلك هالك :ولكن في الفرائض �قولون  ،إذا قیل: هلك فالن، هذا في عرف الناس

 طالب:...

، فاألصل التالف والضیاع، سواء �ان لمرغوب -علیه السالم -منهم. یوسفوهو  ،حتى إذا هلك

 ...أو مبغوض، هذا األصل، و�ن �ان العرف �ستعمله الناس في

 طالب:...

میتة السوء على ما ذ�رت، هلك، فالن الهالك في �تب أهل العلم إذا تحدثوا عن رجل لیس على 

 الهدي المستقیم قالوا: الهالك فالن.

 طالب:...

 .من ألفاظ التجر�ح الشدیدة
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هو المذ�ور في آخر الحدیث أسید بن  ،رجالً  -صلى هللا علیه وسلم-فهلكت فبعث رسول هللا  

 حضیر، وفي �عض الروا�ات على خالٍف بین ما حصل هو في قصة أو في قصتین؟ 

 -معلیه وسل صلى هللا-قیل هذا وذاك، فبعثوا الدا�ة فوجدوها تحتها، وهنا �قول: فبعث رسول هللا 

یس رجًال فأدر�تهم الصالة فوجدها، وجد القالدة، فأدر�تهم الصالة ولیس معهم ماء فصلوا؛ ألنه ل

ل "فصلوا فشكوا ذلك إلى رسوهناك بدیل أو بدل للوضوء، لم �شَرع و�نما شرع في هذه الحادثة، 

 اء.آ�ة المائدة أو النس، فأنزل هللا آ�ة التیمم" -صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 طالب:...

لى رضي هللا تعا-المائدة، آ�ة المائدة، فقال أسید بن حضیر وهو من النقباء من األنصار لعائشة 

ا لِك خیرً  ف�هللا ما نزل �ِك أمر تكرهینه إال جعل هللا ذلك أو ذلكِ  ،جزاك هللا خیًرا: "-عنها

م ، امرأة مبار�ة، هي أبر�ةلل اللخیر، وسببً  ا�عني لك ولغیرك، صارت سببً  وللمسلمین خیًرا"

 .-رضي هللا عنها وأرضاها وعن أبیها-المؤمنین، 

 اقرأ. 

 المصنف أن�: رشید ابن قال) تراً�ا وال ماءً  �جد لم إذا �اب: (: قوله-رحمه هللا-قال الحافظ "

ل  عدم في حكمهم: �قول فكأنه التیمم، شرعیة �عد التراب فْقدِ  منزلة التیمم شرعیة فْقدَ  نزَّ

ر�ن عدم في �حكمنا -خاصة الماء هو الذي- رالُمطهِّ   هرتظ و�هذا. والتراب الماء المطهِّ

 الماء وافقد أنهم فیه و�نما التراب، فقدوا أنهم فیه لیس الحدیث ألن ؛للترجمة الحدیث مناسبة

 . الطهور�ن" لفاقد الصالة وجوب على دلیل ففیه فقط،

 .، فكأنه غیر موجود؛ ألنه لیس �مشروعفهو مفقود حكًما ،هو و�ن لم �كن مفقود حقیقةو 

 -نبيال علیهم ألنكر ممنوعة حینئذٍ  الصالة �انت ولو ذلك، وجوب معتقدین صلوا أنهم "ووجهه

 مالك، أصحاب وأكثر المحدثین وجمهور وأحمد الشافعي قال و�هذا ،-وسلم علیه هللا صلى

 أصحا�ه، أكثر وصححه وجو�ها، الشافعي عن فالمنصوص اإلعادة، وجوب في اختلفوا لكن

  اإلعادة". �سقط فلم نادر عذر �أنه واحتجوا

 أو �عید في الوقت؟ سیأتي �الم أهل العلم. ،�عني إذا وجد الماء، وهل �عید مطلًقا
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 أصحا�ه، أكثر وصححه وجو�ها، الشافعي عن فالمنصوص اإلعادة، وجوب في اختلفوا "لكن

  ".وسحنون  المزني قال و�ه ،أحمد عن المشهوراإلعادة و  �سقط فلم ،نادر عذر �أنه واحتجوا

 عذر نادر أن یوجد الشخص في مكاٍن ال ماء فیه وال تراب، وال ما ُیتَیمَّم �ه على الخالف.

  ب".البا �حدیث واحتجوا تجب، ال المنذر: وسحنون وابن المزني قال و�ه أحمد عن "والمشهور

لذي ال یه، واو�رأ من العهدة �ما فعله مع القدرة علألنه اتقى هللا ما استطاع اتقى هللا ما استطاع 

 .�ستطیعه ال �كلف �ه

 عن بیانال تأخیر �جوز ال إذ ؛-وسلم علیه هللا صلى- النبي لهم لبینها واجبة �انت لو "ألنها

 . الحاجة" وقت

و�یَّن  الماء أعیدوا الصالة ، قال: إذا وجدتم-الصالة والسالمعلیه -لو �انت اإلعادة واجبة لبّینه 

ت ذلك، لكن لما لم یبین وهذا وقت الحاجة وهذا وقت البیان فلما لم یبین عرفنا أن اإلعادة لیس

، واجبة، لكن إذا �ان في أول الوقت ولم �جد ماء هل یبادر في أول الوقت اغتناًما ألفضل الوقت

 أو �قال: انتظر حتى �غلب على ظنك أنك ال تجد الماء؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 .طالب:..

ما استطعت أتیمم وأصلي، أتقي هللا  أر�د أناآلن  لغیر الیائس، لكن �قول: أنا ما وجدت ماءً 

 وأغتنم أفضل الوقت.

 طالب: ...

 �أتي. ،�أتي 

 طالب:...

 .معهم بال شك
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 طالب:...

 لكن األصل أنه...

 طالب:...

 .�صلیها في أول وقتها -ة والسالمعلیه الصال-األصل أن النبي 

بَ   بد فال ذاه وعلى. الحاجة وقت عن البیان یتأخر فلم ،الفور على تجب ال اإلعادة �أن "وُتُعقِّ

 . اإلعادة" وجوب على دلیل من

ابن �از �قول: لیس هذا التعقیب �جید، والصواب وجوب اإلعادة على الفور،  -رحمه هللا-الشیخ 

زمت اإلعادة تجب على عند وجود مقتضیها، ما هو �اإلعادة في هذه الصورة في الجملة، إذا ل

ائت و�قول أهل العلم: �جب قضاء الفو  »من نام عن صالة أو نسیها فلیصلها إذا ذ�رها«الفور، 

لیه صلى هللا ع -دها أصًال، فلما لم �أمرهم النبيأو لم یؤ  ،فوًرا، سواء أداها على وجٍه ال �صحّ 

 .�اإلعادة دّل على عدم وجو�ها -لموس

بَ   بد فال ذاه وعلى. الحاجة وقت عن البیان یتأخر فلم ،الفور على تجب ال اإلعادة �أن "وُتُعقِّ

 الق لكن �صلي، ال: عنهما المشهور في حنیفة وأبو مالك اإلعادة. وقال وجوب على دلیل من

 اهحك فیما مالك وقال. واألوزاعي الثوري  قال و�ه القضاء، علیه �جب: وأصحا�ه حنیفة أبو

  .المسألة" في المشهورة هي األر�عة األقوال وهذه. لقضاءا علیه �جب ال: المدنیون  عنه

ولكن هو قوٌل ال حظ له من النظر؛  ،، تسقط الصالةعلى هذا القول ال �صلي وال �قضي �عني

 . نه ال بد من الصالة أو من قضائهاأل

 تصیر و�هذا اإلعادة، وتجب الصالة تستحب: القد�م عن المهذب شرح في النووي  "وحكى

 .أعلم" �هللا. خمسة األقوال

 .ي في الوقت و�عید، ولو �عد الوقتلیصل
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 عدس قصة في و�ذا منسوب، غیر الروا�ات جمیع في وقع هكذا) �حیى بن ز�ر�ا حدثنا: ("قوله

 في هومثل ینسبه، ولم عنه اإلسناد بهذا والمغازي  والهجرة الصالة في أوردها فإنه معاذ بن

  ".»�الناس �صلي أن �كر أ�ا مروا« حدیث: الصالة

 .ا، ومثله في الصالة من حدیث.ا؟ ولم ینسبه وأعاده في التفسیر تام� وأعاده في التفسیر تام� 

 طالب: ال لیست عندي.

 نعم.

 طالب:...

 ا.وأعاده في التفسیر تام� 

 "وأعاده في التفسیر تاًما ولم ینسبه، ومثله".

 ال ال، �عد ولم ینسبه.

 ي�صل أن �كر أ�ا مروا« حدیث: الصالة ا، ومثله فيام� نسبه وأعاده في التفسیر ت"ولم ی

 عن ال أسامة أبي عن روایته من لكن ،"البراز إلى النساء خروج �اب" في سبق و�ذا ،»�الناس

 تاًما". التفسیر في وأعاده نمیر، بن هللا عبد

 كأنه تكرار.

 طالب:...

 هذه موجودة.

 طالب:...

 الثانیة؟أم األولى  ،ا ومثله في التفسیر، أیهما أولىوأعاده في التفسیر تام� تكرار تكرار. 

 طالب:...

 ا هذا زائد.، وأعاده في التفسیر تام� نعم



 
 

 
 

=Ìá_Ägÿ^=yÎwì۲٦٤JFfi›Îkÿ^=i_k‘٤E== ٨ 

 طالب:...

 نعم. 

 طالب:...

 ا ومثله في التفسیر؟، لكن وأعاده في التفسیر تام� نعم

 طالب:...

ها �ررت ،م �ررت �لمةث اإذا وجد التكرار أن تنسخ �تا�ً  ،تكرار. و�ذا وجد مثل هذا التكرار، نعم

ألولى الثانیة؟ ألن اأم تمسح؟ األولى  ماذافي موضع واحد، إحداهما زائدة، فأیهما أولى �الز�ادة؟ 

هي األصل، والثانیة زائدة، لكن إذا �انت �ما �قولون في �تب في �تا�ة الحدیث وضبطه إذا 

ح، و�ذا �انت األولى فيفهذا ُمر  ،كانت الثانیة أجمل أو أصح من حیث قواعد الخط وغیر ذلك  جِّ

 آخر السطر، والثانیة في أول السطر فالثانیة هي األصل، الثانیة هي التي تبقى، والتي في آخر

  .راعاة ألوائل األسطر، �قولون هذام ؛السطر هي التي ُتمَسح

 "و�ذا".

 طالب:...

 هنا نفس حدیث عائشة؟ ألم �عد

 طالب:...

 كم رقم األول؟

 طالب:...

 ؟...أم ي في الموضع األول في الصالة ا الذه في التفسیر تام� أیهم أعاد

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 �لها صحیحة. ،ا �لها موجودةإذً 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ي تستقیم، إذا �ان الضمیر �عود إلى حدیث غیر الحدیث األول �ستقیم؛ ألنه أعاد الحدیثین ف بلى

 المانع؟  ما ،موضع واحد

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ا.وأعاده في التفسیر تام�  ،في الموضعین

 طالب:...

 ؟كیف

 طالب:...

أم الضمیر �عود إلى حدیث واحد في الموضعین  ،مكررة مرتین، فأعاده ،اأعاده في التفسیر تام� 

 حدیثین؟

 طالب:...

 ؟معك طبعةأي 

 طالب:...
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هو المقصود، أنا أر�د الضمیر ومثله في التفسیر من حدیث عائشة لیس  ،هو �المقصود لیس

 ن؟احدیثأم هل هو حدیث واحد  ،الذي �عود إلیه في قوله: وأعاده في الموضعین

 ن �ا شیخ.اطالب: حدیث

 .�عني الحكم الرجوع إلى األصول

 هللا عبد عن ال أسامة أبي عن روایته من لكن" البراز إلى النساء خروج �اب" في سبق "و�ذا

 لالتيا على أغار كنت" عائشة: حدیث التفسیر في ا، ومثلهتام�  فسیرالت في وأعاده نمیر، بن

 وجزم. الحدیث" المشر�ون  انهزم أحد یوم �ان لما" حدیث: إبلیس صفة وفي ،"أنفسهن وهبن

  الكال�اذي �أن".

 �أنه.

 هذا ىو�ل زائدة، أبي بن ز�ر�ا بن �حیى بن ز�ر�ا هو: عدي ابن وقال البلخي، اللؤلؤي  "�أنه

 روى  قدو  أسامة، وأبو نمیر بن هللا عبد المذ�وران الشیخان و�ذا �وفي، ألنه ؛لدارقطنيا مال

 بوأ �حیى بن ز�ر�ا حدثنا: قال لكن ،المحار�ي عن �حیى بن ز�ر�ا عن العیدین في البخاري 

 . "أ�ًضا �وفي وشیخه ،�وفي ألنه حاألخرى المواضع في المهمل هو �كون  أن فیحتمل السكین،

 �لها احتماالت، �لها احتماالت. فما لم یرد منسوً�ا في طر�ق صحیح تبقى احتماالت،وتبقى هذه 

  .وما دامت هذه االحتماالت تدور بین ثقات فالخالف ال أثر له

 ةالزهر  صاحب وجزم أ�ًضا، أسامة وأبي نمیر ابن عن روى  أنه التهذیب في المزي  ذ�ر "وقد

كین أبي عن روى  البخاري  �أن زناه،ج �ما المراد أنه إلى منه مصیر وهو ادیث،أح أر�عة السُّ  وَّ

 .أعلم" �هللا. البخاري  رجال في الباجي الولید أبو مال ذلك و�لى

 من صاحب الزهرة؟ 

 من صاحب الزهرة؟ 

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 ،د والترمذيه رجال البخاري ومسلم وأبي داو معروف؟ �تاب الزهرة لبعض المغار�ة، ما ُسمِّي، وفی

ود والترمذي، و�قوم �حصر حدیث �ل راٍو، عدة ما له من فیه رجال البخاري ومسلم وأبي دا

األحادیث، عدة ما له من األحادیث، وابن حجر في تعجیل المنفعة �قول: والذي �غلب على 

ب الظن أنه في شیوخ األئمة، ال في جمیع الرواة، شیوخ األئمة األر�عة، وقول ابن حجر الذي �غل

یة ر الكتب األدب�تاب الزهرة هذا من أند، و�نما نقل عنه بواسطة. ن یدل على أنه ما رآه على الظ

 عنه ابن القیم ود الظاهري مطبوع في مجلدین، ونقلألبي �كر ابن داود الظاهري، أبي �كر بن دا

 .في الجواب الكافي

 بن هللا بدع بن محمد عن مسنده في سفیان بن الحسن زاد) فصلوا ماء معهم ولیس(قوله: "

 أخرجه و�ذا طر�قه، من نعیم وأبو اإلسماعیلي أخرجه" وضوء �غیر فصلوا" أبیه: عن نمیر

 أسامة، أبي طر�ق من عائشة فضل في للمصنف و�ذا نمیر، ابن عن آخر وجه من الجوزقي

 أبي طر�ق من لمسلم و�ذا هشام، عن �الهما ،سلیمان بن َعبدة طر�ق من التفسیر وفي

 یث،الحد مباحث تقدمت وقد. الز�ادة بهذه تفرد َعبدة أن فاّدعى المنذر ابن وأغرب أسامة،

 .قبله" الذي الباب في والقاسم عروة روا�ة بین الجمع وطر�ق

 طالب:...

لى إوأن بر�تها تعدتها  ،من بر�تها، من بر�تها. لكونها امرأة مبار�ة، أال یدعى لها بهذا السبب

 غیرها؟ 

 .نعم

 طالب:...

في غزوة أم عض الخالف في السیاقات. لكن هل هذه القصة هي قصة اإلفك فیها في �

 المر�سیع؟ 

 .د ظاهر واضح، وال فیه أدنى إشكالالمقصود أنه سواء هذا أو ذاك المقصو 
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اف فوت : "�اب التیمم في الحضر إذا لم �جد الماء وخ-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 یتیمم، یناوله: من �جد وال الماء عنده المر�ض في حسنالصالة. و�ه قال عطاء، وقال ال

 المدینة دخل ثم ،فصلى ،النعم �مر�د العصر فحضرت ،�الجرف أرضه من عمر ابن وأقبل

  ُ�ِعد. فلم مرتفعة والشمس

 عمیًرا سمعت قال: األعرج عن ر�یعة بن جعفر عن اللیث حدثنا قال: �كیر بن �حیى حدثنا

 لیهع هللا صلى- النبي زوج میمونة مولى �سار بن هللا وعبد أنا تأقبل قال: عباس ابن مولى

مة بن الحارث بن ُجَهیم أبي على دخلنا حتى -وسلم  الُجَهیم أبو فقال األنصاري، الصِّ

 فلم علیه، فسلم رجل فلقیه جمل، بئر نحو من -وسلم علیه هللا صلى- النبي أقبلَ  األنصاري:

 دَّ ر  ثم و�د�ه، بوجهه فمسح الجدار على أقبل حتى ،-سلمو  علیه هللا صلى- النبي علیه یرد

 السالم". علیه

 : �اب التیمم في الحضر، الحضر ما �قابل السفر، ودار-رحمه هللا تعالى-�قول اإلمام البخاري 

؟ اإلقامة، إذا لم �جد الماء، إذا لم �جد الماء، وهل المراد �الحضر والسفر الحقیقة أو الحكم

لكن  م؟ �معنى أنه لو أقام في بلد، أقل من أر�عة أ�ام أو أر�عة أ�ام فأقل حكًماالحقیقة أو الحك

 ما یتیمم؟أم یتیمم 

 طالب:...

ن : إألن المنوط �ه الحكم وجود الماء، والحضر مظنته، والسفر مظنة عدمه، و�ن قال �عضهم

ولو معك ماء،  ،و�ن ُوِجد الماء، �عضهم �قول: وأنت مسافر تیمم ،السفر من مقتضیات التیمم

یق وجمع من نظرائهم ممن �سلك مسالكهم  و�قتفي أصولهم، لماذا؟  ،هذا �قول �ه الشو�اني وِصدِّ

 وعلى سفر �عني ما ه ]٤٣[سورة النساء: َماًء}  َتِجُدوا {َفَلمْ  َسَفٍر} {َعَلىٰ ، َماًء} َتِجُدوا {َفَلمْ 

مقرون �فقد الماء، السفر، السفر �صیر، إن �نتم على سفر قسیم لعدم وجود الماء، فیكون مما 

قد ف�قتضي التیمم السفر، ولكن عامة أهل العلم على خالفه، وأن التیمم ال �سوغ وال �جوز إال مع 

 الماء.

 طالب:...
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في  ن الماء، قد �كونو قد �كون في الحضر وال �جد فهذا الغالب، غالًبا، �خالف الحضر، و�ال 

ماًء، �اب التیمم في الحضر إذا لم �جد الماء بهذا القید، وخاف فوت  ن الحضر وال �جدو 

الصالة، خاف فوت الصالة، خشي خروج الوقت ولم �جد ماًء یتیمم، و�ن �ان في الحضر، وفي 

و�ه قال  السفر ینظر عن �مینه وشماله و�تحرى، فإذا لم �جد الماء تیمم، وخاف فوت الصالة،

عطاء، �عني ولو �ان في الحضر فإنه یتیمم؛ ألن العبرة بوجود الماء، ولیست العبرة �الدار، 

 .سواء �انت إقامة أو سفر

وقال الحسن في المر�ض عنده الماء، وال �جد من یناوله: یتیمم، وهذه تحصل �كثرة للمرضى،  

عنده من یناوله، أو ما عنده من  تجد المرافق �خرج لغرٍض ما، و�حین وقت الصالة والمر�ض ما

ئه، فإنه حینئٍذ یتیمم، قال الحسن في المر�ض عنده الماء أنه  ئه، و�حاجة إلى من یوضِّ �ن و یوضِّ

 .كان واجًدا له حقیقة فهو عادم له حكًما، وال �جد من یناوله: یتیمم

�عني صالة فحضرت العصر  ،أرضه �عني مزرعة "وأقبل ابن عمر من أرضه �الُجُرف"�قول:  د

حة، العصر، �مر�د النعم، �عني مكانها، والمر�د �قول: �كسر المیم وسكون الراء �عدها موحدة مفتو 

وهو من المدینة على میل،  ،حكى ابن التین أنه أراد روي �فتح أوله وهو من المدینة على میل

نة دخل المدیوأقبل ابن عمر من أرضه �الُجُرف فحضرت العصر �مر�د النعم، فصلى ثم �قول: "

 .والشمس مرتفعة، فلم ُ�ِعد"

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

إنه تیمم لتجدید الوضوء، لتجدید الوضوء الذي �ان  :اإلجا�ات عن هذا، �عضهم �قول ءجيت

ولو �ان على طهارة، فلما لم �جد الماء تیمم، في هذه الحالة  ،�عمله في �ل وقت �جدد الوضوء

 ئد على الشرط.ال یلزمه إعادة، هذا قدر زا

 طالب:...
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أو على الفراش أو شيء وفیه كذلك �ذلك مثله، لكن التراب أمره أوسع؛ ألنه ضرب على المخدة 

 شيء.

 طالب:...

 یجزي �جزئ. نعم

 األعرج عن ر�یعة بن جعفر عن اللیث حدثنا قال: �كیر بن �حیى حدثنا: " -رحمه هللا-قال 

 النبي زوج میمونة مولى �سار بن هللا وعبد أنا بلتأق قال: عباس ابن مولى عمیًرا سمعت قال:

مة بن الحارث بن ُجَهیم أبي على دخلنا حتى -وسلم علیه هللا صلى- قبلت أ .األنصاري" الصِّ

أنا وعبد هللا، هذه ضمیر الفصل الزم؛ ألنه ُعِطف على ضمیر رفع متصل، فیجب الفصل، 

حتى دخلنا على أبي ُجهیم  - علیه وسلمصلى هللا-وعبد هللا بن �سار مولى میمونة زوج النبي 

وهو صاحب  ،في صحیح مسلم: أبي جهم، والصواب أبو ُجهیم ،بن الحارث بن الصمة

صلى هللا علیه -اإلنبجانیة، قصتها مشهورة في الصحیحین، وحدیث أبي جهیم هذا أقبل النبي 

ما ترون، سنده وهو في البخاري موصول � ،من نحو بئر جمل مخرَّج في الصحیحین -وسلم

 .متصل، وفي صحیح مسلم ُمعّلق

و وقلیلة عند مسلم، البخاري فیه ألف وأر�عمائة أ ،والمعلقات عند الشیخین �ثیرة عند البخاري  

 بهذه الحدود، �لها موصولة إال مائة وستین أو تسعة وخمسین، وأما في مسلم ،ن و ثالثمائة وأر�ع

ا أر�عة عشر حدیًثا  �لها موصولة إال هذا الحدیث ،موصولة في مسلم نفسه�لها  ،فهي قلیلة جد�

ووصل في البخاري، فمعلقات مسلم ال تحتاج إلى �حث؛ ألنها �لها  ،لم یوصل في صحیح مسلم

 .وهو موصول في البخاري  ،موصولة في الصحیح نفسه إال هذا الحدیث

الصمة، فتكون ابن جهیم بن الحارث بن الصمة، ومنهم من �قول: أبو جهیم هو الحارث بن  وأب 

ومنهم من �قول: أبوه الحارث بن الصمة وعلى �ل حال  ،هذه زائدة، أبو جهیم الحارث بن الصمة

 .األمر سهل

 أقبلَ  جمل، بئر نحو من -وسلم علیه هللا صلى- النبي أقبلَ  األنصاري: الُجَهیم أبو فقال" 

 یرد فلم علیه فسلم علیه، فسلم رجل فلقیه جمل، بئر نحو من -وسلم علیه هللا صلى- النبي

علیه الصالة -�ان محدًثا  ،ألنه لیس على طهارة ؛"-وسلم علیه هللا صلى- النبي علیه
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وهذا ال شك أنه �مال؛ ألن السالم اسم من  ،، فلم یرد علیه حتى تیمم، لما تیمم رّد علیه-والسالم

السالم على الحقیقة، سالٌم من  وهو -جل وعال-أسماء هللا، فكونه یتیمم لرد السالم؛ ألنه اسم هللا 

من �ل ما عیب ومن نقصان، من أسماء هللا، وهو مذ�ور في سورة الحشر آخر سورة  ،كل عیب

 الجدار على أقبل "حتى ،-علیه الصالة والسالم-الحشر، من أسماء هللا، فلم یرد علیه النبي 

نه أثار الجدار من أجل وفي الروا�ات ما یدل على أ ،مسح بوجهه و�د�ه" و�د�ه، بوجهه فمسح

 ...أن 

 طالب: ...

من أجل أن �خرج منه تراب، نعم، فمسح بوجهه و�د�ه ثم رد علیه السالم، فاألمور المستحبة  

 .لها التیمم �ما �ستحب لها الوضوءمستحب لها التیمم، �ستحب 

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...

 لعلم من یرى أنه له أن یتیمم لصالةاألمر فیها أخف مع وجود الماء مع وجود الماء، ومن أهل ا

أمر الفرائض، فهو من هذا  الجنازة إذا خشي أن ُترَفع؛ ألن األمر في صالة الجنازة أخف من

 الباب.

 طالب:...

 .الذي حصلشيء، على �ل حال هذا  أوقد ال تكون األرض مناسبة، أو فیها علل 

لصالة، ذا لم �جد الماء وخاف فوت اقوله: �اب التیمم في الحضر إ": -رحمه هللا-قال الحافظ 

وله: قجعله مقیًدا �شرطین، خوف خروج الوقت، وفقد الماء، و�لتحق �فقده عدم القدرة علیه، 

 و�ه قال عطاء أي بهذا المذهب".

 جعله مقیًدا �شرطین خوِف بدل و�ال لو قال: أحدهما نعم.

 یه".و�لتحق �فقده عدم القدرة عل ،خوِف خروج الوقت وفقِد الماء"
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 .و�ن �ان في حقیقته واجًدا للماء �كون فاقًدا له حكًما،

 أبي وابن صحیح، وجه من الرزاق عبد وصله وقد "قوله: و�ه قال عطاء أي بهذا المذهب،

  . اإلعادة لوجوب تعرٌض  عنه المنقول في ولیس آخر، وجه من شیبة

 أبي ابن وروى  یح،صح وجه من األحكام في القاضي إسماعیل وصله) الحسن وقال: (قوله

 في الماء على �قدر أن رجا ما یتیمم ال: قاال سیر�ن وابن الحسن عن آخر وجه من شیبة

 . قبله ما یوافق ومفهومه. الوقت

 ابن عن نافع عن عجالن ابن عن عیینة ابن أخبرنا: الشافعي قال) عمر ابن وأقبل: (قوله

 روذ� العصر. وصلى و�د�ه وجهه مسحف تیمم �المر�د �ان إذا حتى الجرف، من أقبل أنه عمر

 مقصود أنه مع التیمم ذ�رَ  منه حذفه سبب لي �ظهر ولم المصنف، قهعلَّ  �ما الخبر �قیة

 وجهه فمسح تیمم أنه فیه ذ�ر لكن مختصًرا، نافع عن الموطأ في مالك أخرجه وقد. الباب

 نادهإس لكن ،مرفوًعا نافع عن آخر وجه من والحاكم الدارقطني وأخرجه. المرفقین إلى و�د�ه

 . ضعیف"

 لیحیل القارئ إلى ؛البخاري قد یورد �عض ألفاظ الحدیث التي لیست فیها داللة على ما ترجم له

 بلفظ لیست يهذه عادة عنده، أنه قد �أت ،الروا�ات األخرى، لیحیل القارئ إلى الروا�ات األخرى 

ما لبخاري، �روا�ات أخرى، ما أوردها ا داللته صر�حة أو ال دلیل فیه على المراد، لكن الدلیل في

 .هنا وفي مواضع �ثیرة

 رادواأ إذا �ه �عسكرون  �انوا المدینة ظاهر موضعٌ  فاء �عدها والراء، الجیم �ضم "والُجُرف

 �عدها الراء وسكون  المیم �كسر والِمْر�د المدینة، من فرسخ على هو: إسحاق ابن وقال .الغزو

  أوله". �فتح روي  أنه نالتی ابن وحكى مفتوحة، موحدة

 .في طر�قه إلى المدینة من الُجُرف�عني صار المر�د 

 ألن; للحاضر التیمم جواز یرى  �ان عمر ابن أن على یدل وهذا. میل على المدینة من "وهو

 ؛الوقت خروج یراعِ  لم عمر ابن أن وظاهره. الترجمة یناسب و�هذا سفًرا، �سمى ال هذا مثل

 خروج �عد إال �صل ال أنه ظن �كون  أن �حتمل لكن مرتفعة، شمسوال المدینة دخل ألنه
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 ،استحباً�ا صالة لكل یتوضأ �ان ألنه بل ،حدث عن ال تیمم عمر ابن أن أ�ًضا و�حتمل الوقت،

  التیمم". على فاقتصر �عادته، الماء �جد ولم الصالة فأراد ،وضوء على �ان فلعله

و�ین أن تكون مسافة  ،ا هنا من الجرف إلى المدینة�م ،�عني فرق بین �ون المسافة �لها فرسخ

 الفرق؟ ماقصر وز�ادة ولم یبق على المدینة إال هذا المقدار، 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ..من الشام ووصل الجرف وتیمم جاء ابن عمرأن نعم لو 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 .امسافر، ما زال مسافرً 

لعله ف ،بل ألنه �ان یتوضأ لكل صالة استحباً�ا ،ث"و�حتمل أ�ًضا أن ابن عمر تیمم ال عن حد

 علىو  الوضوء، فاقتصر على التیمم بدل ،فأراد الصالة ولم �جد الماء �عادته ،كان على وضوء

 فال ِعد�ُ  لم �ونه وأما الحضر، في التیمم من بینهما ما �جامع إال للترجمة مطا�ًقا فلیس هذا

 علیه تجب ال االحتمال هذا على ألنه ؛الحضر يف المتیمم عن اإلعادة أسقط لمن فیه حجة

  �االتفاق". اإلعادة

 إذا �ان تیممه للتجدید فال �كون فیه دلیل. 

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...
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 .، وهي التیمم في الحضرهو دلیل على أصل المسألة

 طالب:...

 .حجر والشافعیة �ما تقدم أنه �عیدعند ابن  ،عندهم

 في تیمم من على اإلعادة وجوب عدم إلى مالك فذهب لمسألة،ا أصل في السلف اختلف "وقد

 الصالة وقت إلدراك والمر�ض المسافر في ورد إنما التیمم �أن �طال ابن ووجهه الحضر،

 لندور اإلعادة علیه تجب: الشافعي وقال. قیاًسا الماء على �قدر لم إذا الحاضر بهما فیلتحق

 . الوقت" خرج ولو الماء �جد نأ إلى �صلي ال: وزفر یوسف أبي وعن. ذلك

حتاج فیها إلى مثل هذه المسائل، مثل األسفار الطو�لة في الطائرات، ال بد من ق �ُ یمضا توجد

ن إوقت مجموعة، وأ�ًضا الزحام في المواسم  أو اأصلی�  االصالة في الوقت المتاح سواء �ان وقتً 

 ،وقد ال یتمكن من الوضوء ،الصالة و�ن جلس في الباص مثًال لم یتمكن من ،ه الرفقةتنزل فات

�حّل إشكالها، �عضهم �قول: ال تصلي حتى تكمل صالتك، طیب  ،فتعالج مثل هذه القضا�ا

تطلع الشمس، قال: تطلع الشمس، وهذا �له مبني على المفاضلة بین الوقت و�قیة  ،صالة الفجر

 الطهارة والسترة وما أشبه ذلك. ؛الشروط

 طالب:...

م ال  وقوت نعم.مالك �قدِّ

 طالب:...

َالةَ  {ِإنَّ ال،   .]١٠٣لنساء: ا[سورة  مَّْوُقوًتا} ِ�َتاً�ا اْلُمْؤِمِنینَ  َعَلى َ�اَنْت  الصَّ

 طالب:...

علیه -في حال الضرورات وال �كون عادة ینزل حدیث ابن عباس في صحیح مسلم أن النبي 

 .    وال مطرا �المدینة من غیر خوفٍ صلى سبًعا وصلى ثمانیً  -الصالة والسالم

 اإلسناد هذا ونصف ،"جعفر حدثني" اإلسماعیلي: روا�ة في) ر�یعة بن جعفر عن: ("قوله

 .مدنیون  األعلى ونصفه ،مصر�ون 
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 حارثال بنت الفضل أم مولى الهاللي هللا عبد ابن هو) عباس ابن مولى عمیًرا سمعت: (قوله 

  ."عباس بن هللا عبیدُ  مولى" فقال: الحدیث هذا إسحاق ابن روى  وقد عباس، ابن والدة

 عبیِد هللا.

 مولى عبیِد هللا بن عباس"."

 .هو مولى أمه، �كون موالهم

 و�رثالح وأبو لهیعة وابن عقبة بن موسى وروى . أوالدها مولى فهو الفضل أم مولى �ان "و�ذا

 له لیسو  إثباتٍه، والصواب ،عمیًرا بینهما یذ�روا ولم الجهیم، أبي عن األعرج عن الحدیث هذا

 روا�ة من عنه األعرج وروا�ة الفضل، أم عن آخر وحدیث الحدیث هذا غیرُ  الصحیح في

 . األقران

 ندع ووقع المشهور، التا�عي �سار بن عطاء أخو هو) �سار بن هللا وعبد أنا أقبلت: (قوله

 ؛ةروا� الحدیث هذا في له ولیس َوْهٌم، وهو" �سار بن الرحمن عبد" الحدیث: هذا في مسلم

 . الصحیحین رجال في المصنفون  یذ�ره لم ولهذا

 هو �قال: قال أبیه عن حاتم أبي ابن وحكى هللا، عبد اسمه :قیل) جهیم أبي على: (قوله

مة، بن الحارث  حاتم وأب صحَّح لكن والحارث، جهیم أبي بین زائدة" ابن" لفظة هذا فعلى الصِّ

ق  اسمه، ال أبیه اسمُ  الحارث أن  أ�ا أ�ًضا نَّىُ�ك جهیم بن هللا عبد و�ین بینه اتمح أبي ابن وفرَّ

مة، بن الحارث بن ُجهیم بن هللا عبد منده: ابن وقال جهیم،  ولم ه،جد اسم الحارث فجعل الصِّ

ّمة. فیه المختلفة األقوال �جمع أن أراد و�أنه علیه، یوافق  المیم دیدوتش المهملة �كسر والصِّ

  الخزرجي". َعتیك بن عمرو هو

 .بنهو ا

 الهاء �إسكان الجهم) أبي على (دخلنا مسلم: في "هو ابن عمرو بن َعتیك الخزرجي، ووقع

 صاحب وهو الجهم أبو له: �قال آخر شخص الصحا�ة وفي �التصغیر، أنه والصواب

 منهما �ل في والالم األلف �حذف و�قال أنصاري، وهذا قرشي ألنه; هذا غیر وهو اإلنبجانیة،

 . و�إثباتهما"
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 أبو جهیم؟ أم صاحب اإلنبجانیة أبو الجهم وهو 

 طالب:...

 متأكد؟ ألن الضمیر هنا �حتمل.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .إًذا هو غیره »اذهبوا �خمیصتي هذه إلى أبي جهم«�أتي؟ هذا عندنا. 

 طالب:...

 . هو غیره. نعم �مِّل. �مِّل.نعم

 ألنه ؛هذا غیر وهو اإلنبجانیة، صاحب وهو الجهم أبو له: �قال آخر شخص الصحا�ة "وفي

 و�إثباتهما.  منهما �لٍ  في والالم األلف �حذف و�قال أنصاري، وهذا ،قرشي

 وهو �المدینة، معروف وهو بذاك، �عرف الذي الموضع جهة من أي) جمل بئر نحو من: (قوله

 . العقیق من وهو الجمل بئر النسائي: وفي والمیم، الجیم �فتح

 ر�قط من الحدیث لهذا روایته في الشافعي بّینه الراوي، الجهیم أبو وه) رجل فلقیه: (قوله

 قإسحا ابن طر�ق من وللدارقطني ،)الجدار على أقبل حتى: (قوله. األعرج عن الحو�رث أبي

 نأ على محمول وهو ،�عصا) (فحتَّه الشافعي: وزاد الجدار) على یده وضع (حتى األعرج: عن

 . رضاه �عرف إلنسان امملو�ً  أو مباًحا، �ان الجدار

 بوجهه (فمسح اللیث: عن صالح أبي طر�ق من وللدارقطني) و�د�ه بوجهه فمسح: (قوله

 أبو أخرجه عمر ابن حدیث من شاهدٌ  وله الحو�رث، أبي روا�ة من للشافعي و�ذا وذراعیه)

�وا رفعه في روایته الحفاظ خطَّأ لكن داود، م وقد وقفه، وصوَّ  �معناه موقوًفا أخرجه مالًكا أن تقدَّ

 شاذة، روا�ة فإنها ،ذراعیه ال (ید�ه) بلفظ: أ�ًضا جهیم أبي حدیث في والثابت الصحیح، وهو
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 مسح إ�جاب في الخالف ذ�ر وسیأتي الضعف، من صالح وأبي الحو�رث أبي في ما مع

 -وسلم علیه هللا صلى- أنه على محمولٌ  الحدیث هذا: النوويٍ  قال واحد، بباب �عدُ  الذراعین

 . التیمم حال للماء عادًما كان

بَ  لكن البخاري، صنیع مقتضى وهو: قلتُ   �أنه رالحض في التیمم جواز على �ه استدالله ُتُعقِّ

 تباحةاس �ه أر�د وما أسمائه، من السالم لفظ ألن ؛هللا تعالى ذ�ر إرادة وهو سبب، على ورد

 .الصالة"

 .نعم 

 طالب:...

 طالب:...

 قلُت، ابن حجر. نعم.

بَ  لكن البخاري، صنیع مقتضى وهو: قلتُ "  �أنه ضرالح في التیمم جواز على �ه استدالله ُتُعقِّ

 تباحةاس �ه أر�د وما أسمائه، من السالم لفظ ألن ؛هللا تعالى ذ�ر إرادة وهو سبب، على ورد

 فوت خشي الطهارة، فمن بدون  جوازه مع السالم لرد الحضر في تیمم لما �أنه الصالة، وُأجیب

 ازجو  لعدم األولى؛ �طر�ق التیمم له جاز ،األولى �طر�ق التیمم له جاز الحضر في لصالةا

 .القدرة مع طهارة �غیر الصالة

 حةاستبا وال الحدث، رفع التیمم بذلك -وسلم علیه هللا صلى- ُیِردْ  لم أنه �حتمل وقیل 

 أو ر،الفط له یباح منل رمضان في اإلمساك �شرع �ما �المتطهر�ن، التشبه أراد و�نما محظور،

 ابن ه� واستدل تقدم، �ما �الوضوء الُجُنب حدث تخفیف �شرع �ما �التیمم، الحدث تخفیف أراد

 وقضون تراب، الجدار من بیده �علق لم أنه معلوم ألنه: قال التراب، اشتراط عدم على �طال

 على �كن لم أنه على یدل ما الشافعي روا�ة من سبق وقد محتمل، هو بل معلوم غیر �أنه

 .�العصا" حتِّهِ  إلى احتاج ولهذا تراب، الجدار
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م فیما ُیتیمَّم �ه، هل هو التراب فقط؟ أو �ل ما تصاعد على وجه األرض؟  د الصعی«والخالف تقدَّ

 �جمیع ما تصاعد علیها، مسجًدا وطهوًرا، والروا�ة »جعلت لي األرض«، »الطیب طهور المسلم

 .وهذا تقدم الكالم فیه »ر�تهاجعلت ت«األخرى وهي في مسلم: 

 �هللا أعلم. 

 
 


