
 
 
 

 صحیح البخاري 

 معالي الشیخ الد�تور
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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته

إذا أطلق أهل الحدیث وصف صالح على �عض الرواة، فهل المقصود ل: هذا سؤال �قول السائ 

 صالح في د�انته أم صالح الحدیث؟

�قول الحافظ ابن حجر في النكت: ذ�ر أن أهل الحدیث إذا أطلقوا �لمة صالح فمقصودهم في  

 فاسيقیدوه بذلك �عني صالح الحدیث، وابن قطان ال ،أرادوا في الحدیث قیدوا ذلكالد�انة، و�ذا 

 في �تا�ه: بیان الوهم واإلیهام، ذ�ر أنهم إذا أطلقوا �لمة صالح فمرادهم في الحدیث، �ما هو

المشهور عند إطالق هذا الوصف دون تقیید، في الجملة إذا قالوا أو أطلقوا الصالحیة سواء 

 ،فالصالحیة �ما �قولون أعم من أن تكون لالحتجاج أو لالستشهاد كانت في حدیث أو في راوٍ 

 ،نَظر في الُمطِلقأعم من أن تكون لالحتجاج أو لالستشهاد، فتشمل هذا وذاك، فعلى �ل حال یُ 

وله اصطالح آخر، فینَظر في اصطالح  ،وله اصطالح، و�طلقها آخر ،قد �طلقها إمام وله مراد

 .، ولها نظائر من ألفاظ الجرح وألفاظ التعدیلةكل عالم على حد

و�خرج بهذا  ،�حیث یوفق بین أقوال األئمة ا�عتمد اصطالحً  فعلى �ل حال إذا أطلقها من 

�عني من المتأخر�ن �الحافظ ابن حجر أو الذهبي أو غیرهما، هذا ُ�جرى  ،االصطالح �شكل عام

بن المدیني أو  على قواعدهم، أما األئمة فال �مكن أن تعاِمل اإلمام أحمد �ما تعامل �ه علي

ج وال بد أن ُتدَرس هذه االصطالحات عند هؤالء األئمة وُ�خرَ  ،له اصطالحه �حیى بن معین، �لٌّ 

 .ّینببنتائج، والعلماء الذین تقدمونا و�حثوا ألفاظ الجرح والتعدیل وقّعدوها لم یتفقوا على شيء 

د بلكن مع ذلك نقول: األحكام على الرواة أو على األحادیث ال تأتي �العمل النظري فقط، بل ال  

النظر، فیكون الراوي إذا قیل: صالح إذا ُجمَعت مرو�اته مع النظر في  من اقتران العمل مع

و�عَرف مقدار هذا االصطالح، فقد �صل إلى درجة  ،د�انته وثقته ینَظر في مستواه العلمي

االحتجاج، فیكون حدیثه من �اب الصحیح، أو الحسن على األقل، وقد ال �صل إلى درجة 

تكون  ،اته وموافقته للرواة ومخالفته لهم، فیكون دون ذلكاالحتجاج إذا ُنِظر في مجموع مرو�

 فیحتاج إلى متاِ�ع، أو ،صالحیته في الد�انة دون الضبط، فیصلح لالعتبار، وال �صلح لالحتجاج

 شاهد. 
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التوثیق النسبي �ختلف عن الُكلي، �ختلف عن الُكلي، وقد �ختلف هو في حدیث �كون له ، نعم

د قأحادیث  ، وفیهفُیوثَّق من هذه الحیثیة ،�ظَهر فیه اختالف مع أحدمن یوافقه وال ُ�ظَهر وال 

 أشهر الرواة ابن لهیعة �ظهر له فیها اختالف مع الرواة اآلخر�ن، فیضعف فیه، ولذا نجد مثًال 

یید ووثَّقه �عضهم بتق ،قه جمع منهمو�الم األئمة فیه وثَّ  ،من أشهر الرواة، وتجد مع وضوح أمره

كیف ُیتعامل مع مثل هذا؟ ابن حجر ف ،وثالثة عشر أطلقوا علیه الضعف ،دلةمن روا�ة العبا

قال: صدوق یهم، وفي مواضع من الفتح قال: ضعیف الحدیث، وحّسن حدیًثا رواه اإلمام أحمد 

 من طر�قه، ماذا نقول عن ابن حجر؟ �یف؟

 طالب:...

ضع، و�ذا روى حدیًثا تفّرد ي أمامه، وهو من شواهد أحادیث البخاري له و الحدیث الذیبني على 

 ونجد صغار الطالب أو ،�ه ابن ماجه مثًال تعامله �مثل هذا؟ ال، فهذه األمور من أدق األشیاء

ألنه قرأ أو حفظ �عض األشیاء، وغابت عنه  ؛�عض المبتدئین �جرأ على التصحیح والتضعیف

اء النظر�ة في علوم علمأشیاء، فالطالب ال یتأهل للحكم على األحادیث حتى ینظر في أقوال ال

ا الجمع بین الروا�ات وتطبیق �الم أهل العلم ومقارنة العلم �التخر�ج العملي، �ذالحدیث، وفي 

ر یتخرج طالب العلم و�كثر و�د�م النظر في أحكام األئمة، و�نظر إلى مواقع استعمالهم، هذه أمو 

 ترى تحتاج إلى شيء ما �جرأ علیه �ل أحد.

 طالب:...

إذا قالوا جید، قال ابن حجر: جید تعني صحیح، واستدل بثالثة  ،ذا قالوا: جید نعمهو معروف إ

 ،إنها مثل حسن صحیح عنده :أحادیث أو أر�عة خرجها الترمذي وقال: حدیث جید حسن، فقال

ي �جزم �ما �قول إال لنكتة، جید ما �حصل من اإلمام الجهبذ الذولكن العدول من صحیح إلى 

م أن ید�موا النظر في �الم األئمة وفي تخر�جهم لألحادیث وفي أحكامهم فوصیتي لطالب العل

و�نظروا في مواقع االستعمال، في مواقع االستعمال قد �ستعمل هذا  ،على الرواة وعلى األحادیث

اللفظ لهذا الراوي في موضع وال �ستعمل له في موضع، فالمسألة لیست �السهلة، وننظر في 

أو قلدوا المتقدمین في  ،مة وعمل األئمة �مجرد أنهم حفظوا قواعد نظر�ةشباب ینسفون أحكام األئ

�عض األمور و�ینهم و�ینهم مفاوز في حفظ األحادیث؛ ألن الحدیث إذا لم تجمع طرقه ال یتبین 
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�هللا أنا أحاكي  :أو �حفظ الشيء الیسیر و�قول ،ائً ما �حفظ شی �شخصلي ء خطؤه، فتجي

 لكن أنت مثلهم؟ إذا صرت مثلهم هللا �قو�ك. ،األصل! نعم هم األصلوالمتقدمون هم  ،المتقدمین

 طالب:...

ال فوقد تكون نسبیة، قوي �النسبة لما ورد في هذا الباب، وقد تكون مطلقة  ،القوة قد تكون مطلقة

شك أن اإلسناد القوي قوة مطلقة هذا من المقبول، من المعمول �ه، والشیخ أشار إلى مقبول، 

 قال: قوم لیس لهم منرتبة الخامسة من مراتب التعدیل، للفظ أورده ابن حجر في الممقبول هذا ا

إن فالحدیث إال القلیل، ولم یثبت فیهم ما یتَرك حدیثهم من أجله، فإن تو�ع فمقبول و�ال فلّین. 

 تو�ع فمقبول و�ال فلّین. 

ألسواق إذا قال ابن ي �خرجون الكتب و�بیعونها في الباحث من الباحثین المبتدئین الذتجد ا

مقبول قال: خالص، من غیر نظر في القاعدة نفسها، القاعدة فیها إشكال �بیر، إن تو�ع  :حجر

و�ع تألنه  ؛�ن لم یتا�ع فلّین، هذا الراوي الواحد أحیاًنا �حَكم على حدیثه �أنه مقبولو  ،مقبولف

وأوردت علیها  ،لقاعدةو�حكم على حدیث له نفسه إنه لّین �عني ضعیف، وأنا استشكلت هذه ا

وقلت في التقر�ب ثالثة رواة اسمهم  ،وما وصلنا إلى نتیجة ،و�حثناها مع الشیوخ ،إیرادات

وواحد  ،بن حمرة، واحد مقبول، والضحاك الضحاك بن نبراس، والضحاك المعافري  ،الضحاك

 الفرق بینهم؟  ما ،وواحد ضعیف ،لّین

و�ع ما ا ما تو�ع ما صار مثل أخوه اللّین؟ والضعیف إذا تقها علیهم، المقبول إذارجع للقاعدة وطبِّ 

ق بینهم؟ مشكلة، أكثر من صار الفر  ماذاصار الفرق بینهم؟  ماذا�قبل حدیثه؟ ضعف منجبر 

تعامل معهم آحاد الطالب؟ المتمكن یتخلص و�عرف، لكن آحاد الطالب مقبول، �یف ی ألف راوٍ 

 لكن ،وال علم یؤون إلیه ،ال �ستندون إلیه ،شيء �طبقون قواعد مجردة وما في أذهانهم نیالذ

 .�صحیح لیسقرؤوا هذه القواعد و�طبقونها  أن مجرد

عبید هللا بن األخنس من رواة البخاري  ،قال فیه في التقر�ب: صدوق �خطئ ابن حجر في راوٍ  

 ،ئ�خط :وشّذ ابن حبان فقال ،وقال في فتح الباري: عبید هللا بن األخنس ثقة ،صدوق �خطئ

 ي یتعامل مع هذه األمور؟صغیر الذالطالب ال �فعل ماذا  ؟تقول ماذاف

 طالب: ...
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 ؟ ماذا 

 طالب: ...

، صحیح علم دقُ أ أبیك و اسرق للمفتاح من مخب ،سیارة قیادةمسألة  لیستالمسألة تحتاج �عني 

 .هذا علم �حار، علم الحدیث، ولذلك ما یبرع فیه إال واحد من األلوف ،علم

 .و تكرمتم نرجو رفع الصوت قلیًال �ي �صلنال�قول:  

 .رهف عدنان خبِّ ش 

 طالب: ...

  .معه التباس هذا الشیخ موجود ، لعلنعم 

 طالب:...

 .، عالجهنعم

 .نعم

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

ما؟ حدثنا : "�اٌب: المتیمم هل ینفخ فیه- تعالىرحمه هللا-وصحبه أجمعین، قال اإلمام البخاري 

 آدم قال: حدثنا شعبة".

 علیها؟ الفاء، ماذا

 .نعمطالب: 

 علیها؟ ماذاالفاء 

 طالب: الفاء؟

 كذا؟هینَفخ؟ 

 خ.ینفَ ، نعمطالب: 
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 ینُفخ من �اب نصر.

 الفعل األول. نعمطالب: 

 نعم.

  ٍر".ذِ  عن الحكم حدثنا شعبة قال: احدثن قال: آدم حدثنا �اٌب: المتیمم هل ینُفخ فیهما؟"

 َذر َذر.

 الخطاب بن عمر إلى رجل جاء قال: أبیه عن أبزى  بن الرحمن عبد بن سعید "عن َذر عن

-مارضي هللا عنه-الخطاب  بن لعمر �اسر بن عمار فقال: الماء، أصب فلم أجنبتُ  إني فقال:

 فذ�رت فصلیت، فتمعكتُ  أنا وأما ،تصلِّ  فلم أنت فأما وأنت، أنا سفر في �نا أنا تذ�ر أما :

 ،ذاهك �كفیك �ان إنما« :-وسلم علیه هللا صلى- النبي فقال ،-وسلم علیه هللا صلى- للنبي

 وجهه بهما مسح ثم ،فیهما ونفخ ،األرض �كفیه -وسلم علیه هللا صلى- النبي فضرب

 ".»و�فیه

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

 ، أما �عد،أجمعین

ل ه: �اٌب: المتیمم هل ینفخ فیهما؟ أو �اُب المتیمم -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

 ینفخ فیهما؟ 

 عندك؟ ماذا

 طالب:...

 �اٌب المتیمم؟أم المتیمِم؟ إضافة �اب 

 طالب: �اٌب المتیمم.

یمِم، على �ل حال إذا أضیف الباب فیجرُّ ما �عده: �اب المتیمِم، فتح المتفي بوالق الضم، وفي ال

وجاء بلفظ:  ؟وُجعلت جملة مستقلة، المتیمُم هل ینفخ فیهما ،�ابٌ  :و�ذا ُقطع عن اإلضافة وقیل
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النفخ، وأ�ًضا أدناهما من أنفه، وهذا فیه من النفخ لكنه شيء �سیر، وفي روا�ة ستأتي: ثم 

من أجل أن  ؛تفل فیهما، والمقصود أن تخفیف التراب الذي علق �الیدأدناهما من فیه، وقال: 

أورد الحكم  -رحمه هللا-وال یتلوث الوجه �التراب، واإلمام البخاري  ،�حصل القدر الكافي المجزي 

لعدم جزمه بذلك،  ؟على سبیل االستفهام، ما قال: المتیمم ینفخ فیهما، بل قال: هل ینفخ فیهما

 .و لتردده في الداعي لهذا النفخلعدم جزمه بذلك، أ

 : حدثنا آدم ابن؟-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام  

 طالب: أبي إ�اس.

 ؟أبي إ�اس، قال: حدثنا شعبة 

 طالب: بن الحجاج.

بن عتیبة، و�رد في الشروح �ثیًرا وف، قال: حدثنا الحكم بن عتیبة، بن الحجاج اإلمام المعر  

 عتیبة، عن َذر هو ابن عبد هللا المرهبي؟ُمصحًفا إلى عیینة، وهو الحكم بن 

 الهمداني. طالب:

 ذر بن عبد هللا المرهبي. ،المرهبي

 طالب:...

عن ذٍر عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبیه عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجٌل إلى 

 ،بن �اسر�عني لم أجد الماء، فقال عمار  ،عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبُت فلم أصب الماء

كان موجوًدا أثناء السؤال، لعمر بن الخطاب: أما تذ�ر أنا �نا في سفر، في روا�ة: في سر�ة، أنا 

 �أنهما �عرفان أن هناك بدیًال  ،ألنه ال �عرف ؛وأنت، فأما أنت فلم تصل؛ ألنك لم تجد الماء

 ،، وعمر لم �صنع شیًئاه بدیًال عن الُغسلآ تمعَّك، ور  اللوضوء، وال �عرفان الصفة، بدلیل أن عمارً 

وأما أنا فتمعكت  .لئال یتعبد هلل �غیر ما شرعه هللا ؛ما صلى، توقف حتى �عرف الصفة الشرعیة

كان «: -صلى هللا علیه وسلم-، فقال النبي -صلى هللا علیه وسلم-فذ�رت ذلك للنبي  ،فصلیت
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الدا�ة �ما جاء في �عض التقلب والتمرغ في التراب �ما تتمرغ  ،عكم�عني بدل الت »�كفیك هكذا

 .ضر�تین، وقد �كتفى �ضر�ة على ما سیأتي »�كفیك أن تقول هكذا«الروا�ات: 

�كفیه األرض ونفخ فیهما، �أنه  -صلى هللا علیه وسلم-، فضرب النبي »كان �كفیك هكذا« 

ثم مسح بهما وجهه و�فیه. مسح بهما وجهه و�فیه. وسیأتي  ،علق بهما تراب �ثیر، ونفخ فیهما

 و معهما الذراعان؟ أو إلى اآل�اط،سألة الخالف في مسح الیدین في التیمم هل �كفي الكفان؟ أم

 لكن ما جاء في هذا الحدیث أصحُّ شيء.  ،وهذه مسألة مختلف فیها

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

ا أمالترتیب، إذا �ان إذا �ان الحدث أصغر فال بد من الترتیب، والوجه قبل الیدین في الوضوء، و 

 ما �حتاج إلى ترتیب.ف�النسبة للغسل 

 طالب:...

 .الوضوء ما یرى الترتیب في البدلي ما یرى الترتیب في الذ

 .نعم

 رمانيالك وزعم ید�ه، في أي) فیهما؟ ینفخ هل المتیمم �اب(: "قوله: -رحمه هللا تعالى-قال 

  النسخ". �عض في أن

م شيء یرجع إلیه الضمیرشيء یرجع إلیه الضمیر، ما  ه�عني ما فی ،فیهما لكنه من  ،تقدَّ

م ذ�رها، ما التالمعلوم، �عني حتى توارت �الحجاب  م ذ�رها؟ ما تقدَّ كن لي توارت �الحجاب؟ تقدَّ

 نه المقصود الیدین هنا نعم.أما �ختلف أحد 

 طالب:...

 ؟ هل ینفخ فیهما تقصد؟ ماذا
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 طالب: ...

 فیها؟ ماذا

 طالب:...

 له ذ�ر؟ ؟نأین الكفا

 لب:...طا

 .حان هللا! في الترجمة ینفخ فیهماسب

 الصعید بهما �ضرب �عدما ید�ه في ینفخ هل النسخ: �اب �عض في أن الكرماني وزعم"

  �عادته". احتماالً  فیه أن على لینبه ؛االستفهام بلفظ ترجم و�نما للتیمم؟

وحصل له  ،النسخ وأما زعم الكرماني فقد �قف على �عض ،و�نما ترجم البخاري بلفظ االستفهام

ذلك، لكنها لو �انت من النسخ المعتمدة المعول علیها لوقف علیها ابن حجر وهو من أحرص 

 .الناس على النسخ الصحیحة الموثَّقة

 من بیده علق أو الكر�م، وجهه �صیب أن خشي بیده علق لشيء �كون  أن �حتمل النفخ "ألن

 نلبیا �كون  أن و�حتمل وجهه، في أثر هل یبقى لئال ؛تخفیفه فأراد �ثرة، له شيء التراب

 المشترط أن على یدل نفخه أن زاعًما ،التراب �غیر التیمم أجاز من �ه تمسك ثمَّ  ومن التشر�ع،

 لفظب أورده ذ�ر لما محتمالً  الفعل هذا �ان فلما ذلك، على ز�ادة غیر من الضرب التیمم في

 .مجاًال" فیه للبحث أن الناظر لیعرف ؛االستفهام

�ه  حتمال الثاني �حتمل أن �كون ذلك لبیان التشر�ع أنه �جوز هذا بیان الجواز، ومن ثّم تمسكاال

نفخ، من أجاز التیمم �غیر التراب، �عني یتصور أنه نفخ فیهما وزال التراب، زال التراب �له من ال

ثّم و�نما یبقى أن التیمم ضرب فقط، ومن  ،شيء �مسح �ه یه�مسح؟ ما ف ماذاما �قي شيء، 

یمم الضرب، تمسك �ه من أجاز التیمم �غیر التراب زاعًما أن نفخه یدل على أن المشترط في الت

  .من غیر ز�ادة على ذلك

  . المرهبي هللا عبد ابن هو �المعجمة وذر الكوفي، الفقیه عتیبة ابن هو) الحكم حدثنا: (قوله "
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 وا�ةر  وفي الباد�ة، أهل من أنه الطبراني روا�ة وفي تسمیته، على أقف لم) رجل جاء: (قوله

 .ذلك" شهد أبزى  بن الرحمن عبد أن اآلتیة حرب بن سلیمان

  �عني حضر السؤال.

 من ذلك ولیس عمر، جواب فیه اخُتصر الروا�ة هذه) عمار فقال الماء، أصب فلم: ("قوله

 المصنف".

 فیها اختصر فیها.

 أ�ًضا آدم طر�ق من البیهقي رجهأخ المصنف، فقد من ذلك ولیس عمر، جواب فیها "اخُتصر

 اأ�ًض  أنفس ستة روا�ة من یلیه الذي الباب في المذ�ور الحدیث المصنف أورد وقد بدونها،

 منهم". واحد روا�ة من اتام�  قهسُ �َ  ولم المذ�ور، �اإلسناد شعبة عن

 الحدیث مخرج في الصحیح في �م موضع؟ 

 .في تسعة مواضع

 محمد بن حجاج طر�ق من والنسائي سعید، بن �حیى قطر� من مسلم عمر جواب ذ�ر "نعم

  ."الماء �جد حتى السرَّاج: زاد تصل، ال فقال: ولفظهما: شعبة عن كالهما

 تجد تجد.

 طالب: عندي: �جد. عندي �جد.

عني لعمار: ال تصل حتى تجد حتى تجد الماء، هو �خاطب شخص قدامه. ال تصل قال عمر �

 .الماء

 فیه وجرت مسعود، بن هللا عبد علیه ووافقه عمر، عن مشهور مذهب وهذا. نحوه "وللنسائي

 ودمسع ابن إن :وقیل ،"ضر�ة التیمم �اب" في سیأتي �ما مسعود وابن موسى أبي بین مناظرة

 .عنه والجواب ذلك في عمر إلیه ذهب ما توجیه هناك وسنذ�ر ذلك، عن رجع

 قوله: في سفر". 
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

مثلي �عني، أو للسائل، ال  ن عمر قال له: ال تصلِّ أتمعك وصلى، �حتمل  ان عمارً محتمل؛ أل

 حتى تجد الماء. تصلِّ 

 طالب:...

 ماذا. �ونه ما صلى ال یر�د أن یتعبد �شيء ال یتحققهال، قد �عرف لكن ال �عرف الكیفیة، ف

 -عصر النبي ، القصة في-علیه وسلم صلى هللا-تحمله علیه؟ ما صلى، فذ�رُت ذلك للنبي 

 والسؤال هللا أعلم، ولو �عید �صیر �عد النبي. ،-علیه الصالة والسالم

 طالب:...

 یذ�ره هناك.س يء،یج، �هللا أعلم س�عني على الحدث األكبر

 طالب:...

 .سیأتي في �اب التیمم ضر�ة

 يذال الباب في مثله للمصنف وسیأتي" فأجنبنا" وزاد:" سر�ة في" ولمسلم) سفر في: ("قوله

 . شعبة عن حرب بن سلیمان روا�ة من �عده

 ماًراع و�أن تقلبت، أي المعجمة �الغین" فتمرغت" �عد: اآلتیة الروا�ة وفي) فتمعكت: (قوله

 هیئة على وقع الوضوء بدل وقع إذا التیمم أن رأى لما ألنه ؛المسألة هذه في القیاس استعمل

 . سل"الغ هیئة على �قع الغسل عن التیمم أن رأى الوضوء

 .بتام، �عني هل التیمم عن الوضوء على هیئة الوضوء؟ ال لیسوالقیاس 
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 أنو  ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي زمن في الصحا�ة اجتهاد وقوع الحدیث هذا من "و�ستفاد

 علیه بتج ال �االجتهاد عمل إذا وأنه الحق، �صب لم و�ن ،وسعه بذل إذا علیه لوم ال المجتهد

ك �قضائها أ�ًضا عمر أمر تر�ه وفي اإلعادة،   "...الطهور�ن فاقد إن :قال لمن متمسَّ

 وفي تر�ه، ترك من؟

 طالب: عمر.

 طالب:...

 أ�ًضا �قضائها.

كٌ  �قضائها أ�ًضا عمر أمر تر�ه "وفي  ضاءق وال �صلي الطهور�ن ال فاقد إن :قال لمن متمسَّ

م". �ما علیه  تقدَّ

 طالب: المالكیة؟

 نعم؟

 طالب: المالكیة؟

م هذا، نعم   والخالف فیه معروف. ،تقدَّ

 ذاه في المشروحة الصفة هي التیمم في الواجب أن على دلیل فیه) �كفیك �ان إنما: ("قوله

 تورد إنما لكن قبولها، ولزم النسخ على دلت �األمر ثبتت لو ذلك على والز�ادة الحدیث،

 . سیأتي" �ما الدلیل حیث من األظهر هو وهذا األكمل، على فتحمل �الفعل

 نعم والز�ادات لیست في الصحیح، ما زاد على ذلك لیس في الصحیح.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...
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سیأتي الكالم في مسح الیدین إلى  لكن هل ورد �عدها دلیل في التیمم �كون ناسًخا له؟، نعم

 .ما �جاب �ه عنه إن شاء هللا تعالىوالمسح إلى اآل�اط، ودلیل �ل قول، و  ،المرفقین

 ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي فضرب ذر أبي غیر روا�ة في ،)األرض �كفیه وضرب: (قوله"

 . آدم طر�ق من للبیهقي و�ذا

 خ،النف عن �نا�ة وهي" فیه من أدناهما ثم" اآلتیة: حجاج روا�ة وفي) فیهما ونفخ: (قوله

 أهل قال فلوالت" فیهما تفل" حرب: بن سلیمان روا�ة وفي خفیًفا، نفًخا �ان أنه إلى إشارة وفیها

 مسلمول. �الفعل وقع التعلیم أن على یدل هؤالء دونه، وسیاق والنفث البزق، دون  هو: اللغة

 -شعبة عن كلهم- وغیره هارون  بن یز�د طر�ق من ولإلسماعیلي سعید، بن �حیى طر�ق من

 تنفخ مث" یى:�ح زاد ،األرض بید�ك تضرب أن �كفیك �ان إنما :ولفظهم �القول، وقع التعلیم أن

م، �ما التراب تخفیف استحباب على �النفخ واستدل ،"و�فیك وجهك بهما تمسح ثم  لىوع تقدَّ

 أسهر  غسل من أن وعلى التخفیف، عدم �ستلزم التكرار ألن ؛التیمم في التكرار استحباب سقوط

  ".ذلك وأجزأه للتیمم التراب في تمرغ عمار �ون  من أخًذا ،أجزأه الوضوء في المسح بدل

والذي �غسل الرأس جاء �قدر زائد على  ،ألنه جاء �قدر زائد على المطلوب، صّح تیممه

 .المطلوب على المشروع فلیصّح غسله

 طالب:...

 .مخطئ؟ قد �كون مخطًئاأم مجتهد، لكن هل هو مصیب 

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...

 ن أصًال؟ فال �كو  اأو مخطئً  لكنه مصیب لیكون فعله أصًال  ،معذور في اجتهاده

 طالب:...

 �كون بدعة فعله. -علیه الصالة والسالم-؟ بدعة، بدعة �عد ما عرف الحكم من النبي ماذا
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 طالب:...

 .فیه ما فیه

 عن مالتیم في الترتیب إ�جاب وسقوط التیمم، في الضر�تین على الز�ادة جواز یؤخذ هنا "ومن

 .الجنا�ة"

 نعم.

 أخبرنا :قال حجاج : "�اب التیمم للوجه والكفین: حدثنا-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 عمارٌ  قال أبیه: عن أبزى  بن الرحمن عبد بن سعید عن ذرٍ  عن الحكم أخبرني شعبة قال:

 وقال .و�فیه وجهه بهما مسح ثم فیه، من أدناهما ثم األرض، بید�ه شعبة وضرب بهذا،

 قال أبزى، بن الرحمن عبد ابن عن �قول اذر�  سمعت قال: الحكم عن شعبة أخبرنا النضر:

 .عمار قال قال: أبیه عن الرحمن عبد ابن من سمعته وقد الحكم:

 أبزى  بن الرحمن عبد ابن عن ذر عن الحكم عن شعبة حدثنا قال: حرب بن سلیمان حدثنا 

 .فیهما تفل وقال: فأجنبنا سر�ة في �نا عمار: له وقال عمر، شهد أنه أبیه عن

 نع أبزى  بن الرحمن عبد ابن عن ذر عن الحكم عن شعبة أخبرنا ثیر قال:� بن محمد حدثنا 

 قال:ف -وسلم علیه هللا صلى- النبي فأتیت تمعكت لعمر: عمار قال قال: أبزى  بن الرحمن عبد

  ".»والكفین الوجه �كفیك«

 ؟ماذا

 �ا شیخ! نعمطالب: 

 �كفیك الوجه؟

 طالب: الوجه والكفین.

�كفیك تقتضي أن �كون الوجُه والكفان، وُرو�ت �النصب، فإن األصل �صلح هذا، ومعاملة الفعل 

�كفیك مسح الوجِه والكفین، وُحِذف المضاف، وُنِصب ما �عده على نزع الخافض على ما 

 وسیأتي هذا إن شاء هللا. ،�قولون 
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 شهدت قال: الرحمن عبد عن الرحمن عبد ابن عن ذر عن الحكم عن شعبة حدثنا مسلم حدثنا

 عن شعبة حدثنا غندر حدثنا قال: �شار بن محمد الحدیث. حدثنا وساق عمار: له الفق عمر

 هللا صلى -النبي فضرب عمار: قال قال: أبیه عن أبزى  بن الرحمن عبد ابن عن ذر عن الحكم

 و�فیه". وجهه فمسح األرض بیده -وسلم علیه

ال و  ،ي فقط، فال یزاد على الوجه: �اب التیمم للوجه والكفین. �عن-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

 یزاد على الكفین، قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال: أخبرني

الحكم السابق ابن عتیبة، عن ذر بن عبد هللا، عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبیه، قال 

م، وضرب شعبة بید�ه عمار بهذا. قال عمار وهو ابن �اسر بهذا، �عني �اإلسناد  �اللفظ المتقدِّ

األرض، ثم أدناهما من فیه، أدناهما من فیه، و�كون وصلها شيء من النفس أو النفث الخفیف، 

 .لیخفَّ التراب، ثم مسح وجهه و�فیه

ا �قول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، قال برنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذر� وقال النضر: أخ 

 النضر: أخبرنامن ابن عبد الرحمن عن أبیه قال: قال عمار. قال الحكم، قال الحكم: وقد سمعته 

أم ا �قول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم، تعلیق ذا : سمعت ذر� لشعبة عن الحكم، قا

مأم ؟ ماذا  ؟�السند المتقدِّ

 طالب: نفس السند.

عبد الرحمن بن أبزى قال:  لكن من أجل أي شيء جاء بهذا التعلیق؟ وقد سمعته من ابن، نعم

 قال عمار.

 طالب:...

قال: قال عمار، عن أبیه عن عبد الرحمن بن أبزى وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبیه، 

 الفرق؟ ما

 طالب:...

 ؟ماذا



 
 

 
 

Ìá_Ägÿ^=yÎwìOSRJFfi›Îkÿ^=i_k‘RE== ١٦ 

 طالب:...

 بدون واسطة.

 طالب: وأثبت السماع.

 فكأنه سمع �الواسطة ثم سمع منه �غیر واسطة. 

 �العنعنة ما أثبت السماع.طالب: واألسانید �لها 

ر، نعم الخبر  التعلیق �كون له فوائد و�ال فاإلسناد واحد في جمیع الطرق، واإلمام البخاري ال �كرِّ

 ة أو إسناد�ة. �ستثنى من ذلك نحو...�سنده ومتنه في موضعین إال مع ز�ادة فائدة، إما متنی

 طالب: عشر�ن.

؟ ما ابن حجر �التقر�ب نحوه. من یذ�ر الصفحةذا قال � ،نحو عشر�ن موضًعا ،عشر�ن موضًعا

 .رشة ع. �انت صفحة ست، سنختبرندري 

 أو ستة وثالثین؟ رشطالب: ستة ع

 ر.شة عوال یوجد، صفحة ست :قال

 طالب:...

 تقول أو ستة وثالثین؟

 طالب:...

 .جزاك هللا خیر ..نت ختمت علىأ، نعم

 طالب:...

ه ال یذ�ر الحدیث الواحد في موضعین من وجه على �قول: ألنه ُعِرف �االستقراء من صنیعه أن

 ...وجهین، بل
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قال، بل إن �ان له أكثر من سند على شرطه ذ�ره في الموضع الثاني �السند الثاني وهكذا ما  

�عده، وما لم �كن على شرطه �علقه في الموضع اآلخر تارة �الجزم إن �ان صحیًحا وتارة �غیره 

إال إسناد واحد یتصرف في متنه �االقتصار على �عض من على إن �ان فیه شيء، وما لیس له 

�عضه �حسب ما یتفق، وال یوجد فیه حدیث واحد مذ�وٌر بتمامه سنًدا ومتًنا في موضعین أو 

أكثر إال نادًرا، فقد ُعني �عض من لقیته بتتبع ذلك، فحصل منه نحو عشر�ن موضًعا. فحصل 

 منه نحو عشر�ن موضًعا. 

ر مكرر في موضعین، وفي �عضها مكرر في ثالثة مواضع، وقد بّینها هذه المواضع أكث

 ي بّینها؟، من الذ�التفصیل

 طالب:...

 القسطالني نعم، القسطالني في مقدمة إرشاد الساري بّین األحادیث �لها. 

عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن  قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذرٍّ  حدثنا سلیمان بن حرب

د عمر قال له عمار: �نا في سر�ٍة. الروا�ة األولى: في سفر. فأجنبنا وقال: تفل أبیه أنه شه

 فیهما. والتفل �صاحبه الر�ح الذي �فرِّق الغبار والتراب.

 شهرة مع الجزم �صیغة بذلك وأتى المجزئ، الواجب هو أي) والكفین للوجه التیمم �اب: ("قوله

 أبي حدیث سوى  منها �صح لم التیمم صفة في ردةالوا األحادیث فإن دلیله، لقوة ؛فیه الخالف

 ثحدی فأما رفعه، عدم والراجح ووقفه، رفعه في مختلف أو فضعیف عداهما وما وعمار، جهیم

 �ذ�رو  ،الصحیحین في الكفین بذ�ر فورد عمار حدیث وأما مجمًال، الیدین بذ�ر فورد جهیم أبي

 . اآل�اط إلى روا�ة يوف الذراع، نصف إلى روا�ة وفي السنن، في المرفقین

 قوله".

 فأما.

: وغیره الشافعي فقال اآل�اط روا�ة وأما مقال، ففیهما الذراع نصف و�ذا المرفقین روا�ة "فأما

 علیه هللا صلى- للنبي صحّ  تیمم فكل ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي �أمر وقع ذلك �ان إن

 روا�ة �قوي  ومما. �ه أمر فیما فالحجة أمره �غیر وقع �ان و�ن له، ناسخ فهو �عده -وسلم
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 علیه هللا صلى- النبي �عد �فتي �ان عمار �ون  والكفین الوجه على االقتصار في الصحیحین

 وسیأتي المجتهد، الصحابي سیما وال غیره من �ه �المراد أعرفُ  الحدیث وراوي  بذلك، -وسلم

 حدثنا: (قوله. تعالى هللا شاء إن �ا�ه في واحدة ضر�ة على االقتصار مسألة على الكالم

  منهال". ابن هو) حجاج بن منهال

ع م�عني مما �ستدل �ه من �قول �أن التیمم إلى المرفقین إطالق اآل�ة مع تقییدها �آ�ة الوضوء، 

ل تقییدها �آ�ة الوضوء، فآ�ة الوضوء الید مقیدة إلى المرافق، وفي آ�ة التیمم مطلقة، فهل �حم

 ما �حمل؟أم ورة، أو یبقى على إطالقه؟ �حمل المطلق على المقید في هذه الص

 طالب:...

 عند الشافعیة �حملون في هذه الصورة التي هي إ�ش؟ 

 طالب:...

نعم. االتفاق في السبب واالختالف في الحكم، االختالف االتحاد في السبب واالختالف في 

ذا مسح �ختلف، الحكم؛ ألن السبب واحد وهو الحدث في التیمم والوضوء والحكم هذا غسل وه

 والجمهور ال �حمل المطلق على المقید في هذه الصورة، لماذا ال نحمل آ�ة التیمم على آ�ة قطع

 .السارق 

 طالب:...

 اختلف الحكم والسبب، فاالتفاق على أنه ال �حمل المطلق على المقید. 

سعین �اب عند �اب واحد وت -رحمه هللا-واحد وتسعین من الجزء الثالث �قول: قال ابن حجر 

 ،التعجیل إلى الموقف، في نسخة الصاغاني ال یدخل في الباب حدیث مالك عن ابن شهاب

 �له سنًدا ومتًنا. اتكرارً  ال �كون �عني حدیث  ،ولكني أر�د أن أدخل فیه غیر معاد

 .ُیراَجع 

 طالب:...

 نعم.



 
 

 
 
 

١
٩ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٩ 

 طالب:...

ن وقع إنه قال، التیمم على �عده مراًرا، إن �ا -علیه الصالة والسالم-تیمم النبي ، لكن نعم

ناسخ  -علیه الصالة والسالم-تیمم إلى اآل�اط إن �ان وقع فكل تیمم وقع منه  ،الصفة اآل�اط

 وانتهى اإلشكال ما نحتاج لمثل هذا الكالم. ،وال �كفینا أنه لم �صحّ  ،لهذا القول

 طر�ق من الحدیث هذا النسائي روى  منهال وقد ابن هو) حجاج بن منهال حدثنا: ("قوله

 وتا�عه محمد، بن حجاج من البخاري  �سمع ولم السیاق، هذا �غیر شعبة عن محمد بن حجاج

 المنذر ابن أخرجه البغوي، العز�ز عبد بن علي منهال بن حجاج عن السیاق هذا على

 نع أبزى  بن الرحمن عبد عن" فقال: عنه البصري  خز�مة بن محمد وخالفهما عنه، والطبراني

 . فیه وهم أنه إلى وأشار عنه، الطحاوي  أخرجه" أبیه

 في له روا�ة ال الرحمن عبد والدَ  أبزى  ألن ؛منها بد وال" ابن" لفظة روایته من سقطت: قلتُ 

 أعلم. �هللا. الحدیث هذا

. �ًضاأ المنذر ابن روا�ة وهي" الحكم أخبرني" واألصیلي �ر�مة روا�ة في) الحكم عن: (قوله 

". الرحمن عبد بن سعید عن" الوقت: وأبي ذر أبي روا�ة في) الرحمن عبد ابن عن: (قوله

 نهأ إال �ذلك، وهو شعبة عن آدم روا�ة من قبله الذي المتن سیاق إلى أشار) بهذا: (قوله

 . عمر" قصة حجاج روا�ة في لیس

 �عني مقتصًرا فیها على قصة عمار دون قصة عمر.

 منصور بن إسحاق عن مسلم عند موصول التعلیق وهذا شمیل، ابن هو) النضر وقال: ("قوله

 النضر وأفاد عنه، راهو�ه بن إسحاق طر�ق من المستخرج في نعیم أبو وأخرجه النضر، عن

 سمعه أنه والظاهر الرحمن، عبد بن سعید شیخه شیخ من سمعه الحكم أن الروا�ة هذه في

 رأكث ولهذا ،قنأت �ان ذر من له سماعه و�أن عنه، فأخذه سعیًدا لقي ثم ،سعید عن ذر من

  �إثباته". الروا�ات في �جيء ما

م النازل لنظافته وقوة رجاله، و�ن  ؛�عني و�ن �ان نازًال؛ ألن األصل تقد�م السند العالي، وقد �قدَّ

كان نازًال؛ ألن العلو والنزول لیسا من متین علم األسانید، و�نما هو من ملیحه، فالعبرة بثقة 
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�كون �ل راٍو سمعه من شیخه، وقد ُیلَجأ إلى األسانید العالیة لهذه  �أن ،واتصال اإلسناد ،الرواة 

موته: ماذا تشتهي؟ قال: بیت  النكتة، والعلماء �حبون العلو، حتى قال علي بن المدیني في وقت

ه أحد؟ هللا البیت ما فی ن تدخلو  ؟، أنتم تتمنون البیت الخاليوسند عالٍ  ، بیت خالٍ وسند عالٍ  خالٍ 

 .المستعان

 اجتهاد اجتهاده خالف فلهذا ،أجنب قد �ان أ�ًضا عمر أن حرب بن سلیمان روا�ة أفادت"و 

  .عمار"

�قول اإلمام البخاري: حدثنا محمد بن �ثیر محمد بن �ثیر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر 

 -ل عمار لعمر: تمعكت فأتیت النبيعن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال: قا

الوجه فاعل  »�كفیك الوجه والكفان« ،»�كفیك الوجه والكفان«فقال:  - علیه وسلمصلى هللا

�عني �كفیك مسح  »�كفیك الوجَه والكفین«�كفي والكفان معطوف علیه، وفي �عض النسخ: 

 الوجه والكفین، أو أن تمسح الوجه والكفین، �كفیك أن تمسح الوجه والكفین.

 الرفع� وغیره األصیلي روا�ة في كذا »والكفان الوجه كفیك�« �ثیر: بن محمد روا�ة "قوله: في

 نصب�ال »والكفین الوجه �كفیك« و�ر�مة: ذر أبي روا�ة وفي واضح، وهو الفاعلیة على فیهما

 �الرفع أو والكفین، الوجه تمسح أن �كفیك التقدیر أو أعني �إضمار إما ؛المفعولیة على فیهما

 �الجر روي  إنه :وقیل معه، مفعول أنه على الكفین يف و�النصب الفاعلیة، على الوجه في

هه ،فیهما  و�قي المضاف فحذف والكفین الوجه مسح �كفیك األصل: �أن مالك ابن وَوجَّ

  الكفین". على زاد ما أن اللفظ هذا من و�ستفاد �ان، ما على �ه المجرور

هه ابن مالك  ین وجهه ابن مالك؟أ ،وجَّ

 طالب: شواهد التوضیح.

 ؟ماذا

 طالب: الشواهد.
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في الشواهد، شواهد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح، البن مالك صاحب ، نعم

بن األلفیة؛ ألن الیونیني قرأ البخاري على ابن مالك؛ ألن فیه إشكاالت من حیث العر�یة وجهها ا

 استفاد الروا�ة من الیونیني. كمالك في مثل هذا الموضع، وابن مال

 "و�ستفاد"..

 الروا�ة مثل غیره، �حرصون على السند.

 طالب:...

من  نده إال هذا، فطلب الروا�ة موجودكان ما عفما أدري �هللا، هو إمام في العر�یة، أما الحدیث 

عوام أ�ًضا. �ما �صنع اآلن بتتبع اإلجازات واألسانید من شباب ال �فقهون في علم الحدیث 

 .هم وموجودلیها من أناس ال خالق لشیًئا. و�حرصون ع

م، �ما �فرض "و�ستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفین لیس  �سحاقو  أحمد ذهب و�لیه تقدَّ

 نع الخطابي ونقله مالك، عن وغیره الجهم ابن ونقله خز�مة، وابن المنذر وابن جر�ر وابن

  الحدیث". أصحاب

 نه ُ�َسن.أطالب: لكن من هذا الكالم 

 ؟ماذا

 طالب:...

 أنه ال �جب.

 لكنه یدخل تحت المشروعیة. إًذا والصواب أنه لیس بواجب. ،طالب: أنه لیس �فرض

 فما الحكم؟ تقلبه علیه. ،لكن اآلن لك أن تناقش إذا �ان لیس بواجب وال دلیل علیه

: قال. وغیره الماوردي ذلك وأنكر القد�م، في الشافعي عن وغیره ثور أبو رواه: النووي  "وقال

 في القوي  فهو مرجوًحا �ان و�ن القول وهذا: قال. ثقة إمام ثور أ�ا نأل  ؛مردود إنكار وهو



 
 

 
 

Ìá_Ägÿ^=yÎwìOSRJFfi›Îkÿ^=i_k‘RE== ٢٢ 

 إن: الحدیث هذا عن الجواب في مسلم شرح في المهذب. وقال شرح في �المه انتهى. الدلیل

 . التیمم" �ه �حصل ما جمیع بیان �ه المراد ولیس للتعلیم، الضرب صورة بیان �ه المراد

سح، الضرب حصل �الكفین، وهذا یتفق علیه الجمیع، ولكن �عني الضرب حصل �الكفین، ال الم

 .ن الكفین �الوجه یدل على الممسوحاقترا

بَ    �ه جمیع ذلك". المراد أن على یدل القصة سیاق �أن "وُتُعقِّ

 بیان. 

 .نعمطالب: 

 أن المراد �ه بیان جمیع ذلك.

بَ   من رالظاه هو ذلك ألن ؛ذلك جمیع �ه بیان المراد أن على یدل القصة سیاق �أن "وُتُعقِّ

 ذلك نأ من المرفقین إلى المسح بلوغ اشتراط من �ه اسُتِدلَّ  ما وأما ،»�كفیك إنما« قوله:

 من عارضه وقد االعتبار، فاسد فهو النص، مقابلة في قیاس أنه فجوا�ه الوضوء في مشترط

 هذا وجود مع لذلك حاجة وال السرقة، آ�ة في اإلطالق وهو آخر، �قیاس ذلك �شترط لم

 النص". 

لكن آ�ة الوضوء أقرب من آ�ة السرقة، آ�ة الوضوء �عني التقیید �ما جاء في آ�ة الوضوء أقرب 

من التقیید �ما جاء في آ�ة السرقة، �عني في آ�ة الوضوء مع آ�ة التیمم االشتراك في السبب، 

 .في سبب والال اشتراك، ال في حكم بینما آ�ة السرقة مع آ�ة التیمم 

 ب:...طال

 ؟ماذا

 طالب:...

 أنه ال یدل على الوجوب، یتعاطف مع مذهبه. السابقكالمه 

 طالب:...
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 .قدر، هو محدِّث والنصوص مثل الشمسعلى �ل حال ما �

 وساق" قال: بل الروا�ة هذه في المتن �سق ولم إبراهیم، ابن هو) مسلم حدثنا: ("وقوله

 بة،شع عن غندر طر�ق من نازالً  ساقه ثم. قبله الذي اللفظ یوافق لفظه أن وظاهره" الحدیث

 سعید من سمعه الحكم وأن بز�ادته، تفرد النضر أن إلى اإلشارة الطرق  هذه �إیراد قصد وأظنه

 في خز�مة ابن وأخرجه عنه، أحمد أخرجه وقد غندر، سیاق المصنف واسطة، واختصر بال

 النفخ فیه وذ�ر عمر صةق فیه ذ�ر ،أتم وسیاقه ،البخاري  شیخ �شار بن محمد عن صحیحه

 .أعلم" �هللا. أ�ًضا

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

 طالب:...

ل ، هو �ونه ال �جزم و�ورد الترجمة على سبیل االستفهام ألدنى سبب، ولو لم یتجه إلیه و�قو نعم

 �ه. لكن لوجود أدنى سبب ولو لم �كن مؤثًرا یتردد.

 

 


