
 
 
 

 صحیح البخاري 

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

 عضو هیئة �بار العلماء
 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء

                           
 

  المكان: هـ٢٦/٠٥/١٤٣٩ تار�خ المحاضرة:
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من  قال الحافظ: وأن الحكم سمعه السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. في آخر الدرس الماضي،

 سعید بال واسطة، �عني في آخر..

  طالب:...

 �قول: جاء في آخر اوأن الحكم سمعه من سعید بال واسطة، هذا واحد من اإلخوان جزاه هللا خیرً 

ن أفقرة من الباب السابق في فتح الباري قول الشارح: وأظنه قصد �إیراد هذه الطرق اإلشارة إلى 

د بز�ادته، وأن الحكم سمعه من سعید بال واسطة، �قول: هكذا وقع في جمیع الطبعات النضر تفر 

التي اطلعت علیها، طبعة بوالق والسلفیة ودار طیبة، وشیبة الحمد، وطبعة الرسالة، �قول: 

ة، لم �سق لفظ حدیث النضر، حتى تتبین فیه ز�اد -رحمه هللا-والعبارة فیها إشكال، فإن البخاري 

 د بز�ادتهز�ادة الظاهرة في إسناده، فكأن الواو بین الجملتین زائدة، إشارة إلى أن النضر تفر و�نما ال

 .أن الحكم سمعه من سعید بال واسطة

إشارة  �قول: و�نما الز�ادة الظاهرة في إسناده فكأن الواو بین الجملتین زائدة، وأن صواب العبارة 

 .سعید بال واسطة إلى أن النضر تفرد بز�ادته أن الحكم سمعه من

�قول: وقد رجعت إلى أر�ع نسٍخ أو صور أر�ع نسٍخ خطیة لفتح الباري إحداها مقابلة ومصححة  

على نسخة المؤلف، فاتفقت �لها على عدم إثبات الواو في الموضع المذ�ور، ففي �عضها: تفرد 

 الواقع أن النضر بز�ادته أن الحكم سمعه، وفي �عضها اآلخر: تفرد بز�ادة أن الحكم سمعه، لكن

بن شمیل لم ینفرد عن شعبة بز�ادة ذ�ر سماع الحكم من سعید بن عبد الرحمن بن أبزى لهذا 

الحدیث فقد تا�عه على ذلك �حیى بن سعید القطان وخالد بن حارث الهجیمي وعبد الرحمن بن 

لرصاصي ز�اد الرصاصي عند البیهقي ابن عبد الرحمن بن أبزى �قول: وعبد الرحمن بن ز�اد ا

أن الحكم قال: ثم سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى �خراسان وفیه  ،عند البیهقي في الكبرى 

 هذا مع أنهما �وفیان، ولم أجد للحكم بن عتیبة روا�ة عن سعید بن عبد الرحمن بن أبزى إال في

فیتجه في أر�ع صور خطیة منها ما هو مقابل على نسخة المؤلف  اهذا الحدیث. ما دام موجودً 

 .القول �أن الواو زائدة

 طالب:...
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 ؟ماذا

 طالب:...

 .نعم

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

 وصحبه أجمعین، 

 الماء. : "�اٌب: الصعید الطیب وضوء المسلم �كفیه من-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام البخاري 

 وقال ،متیمم وهو -رضي هللا عنهما-عباس  ابن وأمَّ  �حِدث، لم ما التیمم �جزئه :الحسن وقال

  بها. والتیمم السبخة على �الصالة �أس ال سعید: بن �حیى

دٌ  حدثنا  انعمر  عن رجاء أبو حدثنا قال: عوف حدثنا قال: سعید بن �حیى حدثني قال: مسدَّ

 وقعنا اللیل آخر في �نا حتى أسر�نا و�نا ،-وسلم علیه هللا صلى- النبي مع سفر في �نا قال:

 ظاستیق من أول و�ان ،الشمس حر إال أ�قظنا فما منها، المسافر عند أحلى وقعة وال وقعة

 و�ان الرا�ع، الخطاب بن عمر ثم عوف، فنسي رجاء، أبو �سمیهم فالن، ثم فالن ثم فالن

 �حدث ام ندري  ال ألنا ؛قظ�ستی هو �كون  حتى ظوقَ یُ  لم نام إذا -وسلم علیه هللا صلى- النبي

 وتهص ورفع رفكبَّ  ،جلیًدا رجالً  و�ان ،الناس أصاب ما ورأى عمر استیقظ فلما ،نومه في له

 هعلی هللا صلى- النبي �صوته استیقظ حتى �التكبیر صوته و�رفع �كبر زال فما �التكبیر،

 حلفارت »ارتحلوا �ضیر، ال أو ضیر ال« قال: أصابهم الذي إلیه شكوا استیقظ فلما ،-وسلم

 نم انفتل فلما �الناس فصلى �الصالة، ونودي فتوضأ �الوضوء فدعا نزل ثم �عید، غیر فسار

 »؟القوم مع تصلي أن فالن �ا منعك ما« قال: القوم، مع �صل لم معتزل برجل هو إذا صالته

 هللا ىصل -النبي سار ثم ،»�كفیك فإنه �الصعید علیك« قال: ماء، وال جنا�ة أصابتني قال:

 هنسی رجاء أبو �سمیه �ان ،فالًنا فدعا فنزل العطش، من الناس إلیه فاشتكى -وسلم علیه

 سطیحتین وأ مزادتین بین امرأة فتلقیا فانطلقا ،»الماء فابتغیا اذهبا« فقال: اعلی�  ودعا عوف،

 فرنانو  ،الساعة هذه أمس �الماء عهدي قالت: الماء؟ أین لها: فقاال لها، �عیر على ماء من

  َخلوًفا".
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 ُخلوًفا ُخلوًفا.

 علیه هللا صلى- هللا رسول إلى قاال: أین؟ إلى قالت: إذا انطلقي، لها: "ونفرنا ُخلوًفا، قاال

 -لنبيا إلى بها فجاءا فانطلقي، تعنین الذي هو قاال: الصابئ، له: �قال الذي قالت: ،-وسلم

 .الحدیث وحدثاه ،-وسلم علیه هللا صلى

 أفواه من فیه ففرَّغ �إناء، -وسلم علیه هللا صلى- النبي ودعا ،»�عیرها عن زلوهافاستن« قال: 

 ستقوا،وا اسقوا الناس: في وُنودي العزالي، وأطلق أفواههما، وأوَ�أ سطیحتین، أو المزادتین

 من إناءً  الجنا�ة أصابته الذي أعطى أن ذاك آخر و�ان شاء، من واستقى ،شاء من فسقى

 عنها ُأقِلع لقد هللا وا�م �مائها، ُ�فَعل ما إلى تنظر قائمة وهي ،»علیك فأفرغه اذهب« قال: ماء

 :-وسلم لیهع هللا صلى- النبي فقال فیها، ابتدأ حین منها مألة أشد أنها إلینا لُیَخیَّلُ  و�نه

 في علوهافج طعاًما لها جمعوا حتى وُسو�ِّقة، وُدقّیقة عجوة بین من لها فجمعوا »لها اجمعوا«

 ائكم من رزئنا ما تعلمین« لها: قال یدیها، بین الثوب ووضعوا ،�عیرها على وحملوها وب،ث

 .»أسقانا الذي هو هللا ولكن شیًئا،

 ذهباف رجالن لقیني العجب! قالت: فالنة؟ �ا حبسك ما قالوا: عنهم، احتبست وقد أهلها فأتت 

 ههذ بین من الناس ألسحر نهإ ف�هللا ،و�ذا �ذا ففعل الصابئ، له �قال الذي هذا إلى بي

 إنه وأ واألرض، السماء تعني السماء، إلى فرفعتهما والسبا�ة الوسطى �إصبعیها وقالت وهذه،

 یبون �ص وال المشر�ین، من حولها من على �غیرون  ذلك �عد المسلمون  فكان ا.حق�  هللا لرسول

ْرمَ   في لكم فهل ،اعمدً  َیَدعونكم قومال هؤالء أن أرى  ما لقومها: یوًما فقالت منه، هي الذي الصِّ

 .اإلسالم" في فدخلوا ،فأطاعوها اإلسالم؟

  اللهم صل على محمد. 

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟ماذا

 ز�ادة. هفی :طالب: �قولون 
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 ین؟أ

 طالب:...

 �عني تفسیر البخاري للصابئ؟

 طالب:...

وفي نسخة:  ،ئینالصاب العالیة: أبو وقال غیره، إلى دینٍ  من خرج صبأ هللا: عبد أبو "قال

لكن ما �منع أن �كون  ،الز�ور" ما هو موجود في األصل �قرؤون  الكتاب أهل من فرقة الصابئون 

 موجود موجود.فإلیه. و�ال  امشارً 

 طالب: �عده البن عساكر: قال أبو عبد هللا: صبأ.

 موجود في الحاشیة. نعمنعم، خرج من دین إلى دین، وفي نسخة: الصابئون فرقة، 

 أقرأ �ا شیخ؟طالب: 

سخٍة: نالصابئین، وفي  العالیة: أبو وقال غیره، إلى دینٍ  من خرج :صبأ هللا: عبد أبو "قال

 الز�ور". �قرؤون  الكتاب أهل من فرقةٌ  الصابئون 

 ؟نعم

 طالب:...

 �البخاري. في نسخة البخاري المطبوعة مع الفتح موجودة. لكنهي موجودة في الفتح، 

 طالب:...

 ین؟أروق التي معنا رقم ثالثة سین المستملي. موجودة حتى الف

 طالب:...

 ي معك؟ما الذ

 طالب:...



 
 

 
 

Ìá_Ägÿ^=yÎwìOSS JFfi›Îkÿ^=i_k‘SE== ٦ 

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

 ،أجمعین. أما �عد

ه من "�اٌب: الصعید الطیب وضوء المسلم �كفی: -رحمه هللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  

امه ني �قوم مقالصعید الطیب َوضوء المسلم، �ع ،}َفَتَیمَُّموا َصِعیدًا َطیِّباً { ،الصعید الطیب الماء"

 َوضوء المسلم �كفیه من :ولفظه ،فُأعطي حكمه ،�عني َطُهور، �عني َطهور؛ ألنه بدٌل من الماء

م ي �ل شيء، َوضوء المسلالماء، �معنى أنه على قاعدة البدل له حكم المبَدل، أنه �قوم مقامه ف

�كفیه من الماء، وفي المسألة خالٌف بین أهل العلم في التیمم هل هو مبیح فیكفي عن الماء 

�شروط، وال یز�د على فرٍض واحد أو وقٍت واحد؟ على خالف بین أهل العلم، أو أنه �قوم مقام 

ي لذرفًعا مؤقًتا؟ واللفظ الًقا أو الوضوء فیرفع الحدث، ثم یبقى النظر هل یرفع الحدث رفًعا مط

فإذا وجد الماء فلیتق  ،في الترجمة: الصعید الطیب َوضوء المسلم و�ن لم �جد الماء عشر سنین

 هللا ولیمسه َ�َشرته. فإذا وجد الماء فلیتق هللا ولیمسه َ�َشرته. 

ولكن  القول �أن التیمم مبیح للصالة مبیح وال یرفع الحدث، قول معروف عند الحنابلة وغیرهم،

ع َیِرُد علیه أن المصلي �التیمم �صلي وهو ُمحِدث، ولكن صالته جائزة، والقول �أن التیمم یرف

في  ، یبقى النظر»فلیتق هللا ولیمسه �شرته«الحدث رفًعا مطلًقا َیِرُد علیه قوله في الحدیث: 

معنى أنه � عن الحدث الماضي أو عن األحداث المستقبلة؟ »فلیتق هللا ولیمسه �شرته«قوله: 

؟ هل �غتسل عن الجنا�ة الماضیةف ،أصابته جنا�ة، ولم �جد ماًء فتیمم، ثم وجد الماء ،إذا أجنب

فلیتق هللا ولیمسه «فال �حتاج إلى ُغسل؟ والحدیث:  امطلقً  اإن الحدث ارتفع رفعً  :أو نقول

 ... »�شرته

 طالب:...

 فیه؟ ماذا

 طالب:...

مثل الماء؛ ألن البدل  امطلقً  ایرفع رفعً  :ل العلم من �قولالمسألة خالفیة، �ما هو معلوم، من أه

؟ ألن االحتمال القائم أنه »فلیتق هللا ولیمسه �شرته«له حكم المبدل، لكن ما الراجح في قوله: 

�مسه �شرته عن الحدث الماضي، أو یتق هللا و�مسه �شرته فیما �ستقبل من األحداث؟ الماضي؛ 
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 هما فیفلما �ستقبل من األحداث  »فلیتق هللا ولیمسه �شرته«إذا قلنا:  ألنه �فید حكًما جدیًدا، أما

ًسا لحكم جدید وعلى  ،فائدة، �ل أحادیث الطهارة تدل على هذا، فیكون على االحتمال األول ُمؤسِّ

 ءاالحتمال مؤ�د ألحكام سا�قة، وعند عامة أهل العلم التأسیس أولى من التأكید؛ ألنه ما �جي

جمیع نصوص  ،لما �ستقبل من األحداث »فلیتق هللا ولیمسه �شرته« :ذا قلنا�فائدة جدیدة إ

عن الحدث الماضي الذي صلى �التیمم �سببه حدث من الجنا�ة  :الطهارة تدل على هذا، و�ذا قلنا

 هذا �ظهر في الجنا�ة، لكن هل �ظهر في الوضوء؟

 طالب:...

 تظهر فائدته في الوضوء؟

 طالب:...

توضأ یفالصالة انتهت، والوضوء ضروري  ،ضتد الصالة التي معأ  :د �قولما أح ،صلى وانتهى

هل تبطل ف ،امؤقتً  ایرفع رفعً  :لما �ستقبل من األحداث، یبقى أنه إذا صلى الظهر بتیمم وقلنا

دل ی »فلیتق هللا ولیمسه �شرته«الطهارة بوجود الماء؟ هل تبطل الطهارة بوجود الماء؟ �قولون: 

  على ذلك. 

 انه یرفع رفعً أمن الماء وقال الحسن �عني البصري: �جزئه التیمم ما لم �حِدث، على �المه �كفیه 

 .امطلقً 

ال و وأمَّ ابن عباس أي صار إماًما وهو متیمم �أناس متوضئین، أمَّ صار إماًما �أناس متوضئین،  

لنا التیمم منزلة الوضو  ء قلنا بدون شك أن طهارة المتوضئ أكمل من طهارة المتیمم، فإذا نزَّ

مل تكره إمامة المتیمم �المتوضئین نظروا إلى أن الوضوء أك :نه یؤمُّهم، والذین �قولون إإشكال 

 من التیمم. 

َبخة والتیمم بها.  ،وقال �حیى بن سعید وقال �حیى بن سعید األنصاري: ال �أس �الصالة على السَّ

َبخة األ َبخة والتیمم بها. السَّ رض الذي �علوها طبقة بیضاء �الملح، هذه ال �أس �الصالة على السَّ

بخة، وفي المدینة سبخة، و�ذا وصفت بها قلت: َسِبَخة، في المدینة َسَبخة هل هي من حّد  ،السَّ
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َبخة، والتیمم  الحرم أو ال؟ بدلیل أن الدجال ینزل بها، الدجال ینزل بها، ال �أس �الصالة على السَّ

 معدني؟أم َبخة هو في حقیقته ملح، ملح مائي بها، هذا األبیض الذي �علو هذه السَّ 

 طالب:...

 ؟ ماذا

 مائي؟أم  ،معدني

 طالب:...

 �عني أصله ماء وتجمد وصار هذا؟ 

 طالب:...

 سبخة سبخة �أرٍض. 

 طالب:...

 ونشأ عنه هذا الملح؟  وجف�عني ما �ان هنا ماء مجتمع في هذه األرض 

 طالب:...

 ین؟أمن أم  ،صار من الماء ماذا

 ب:...طال

َماءِ  ِمنَ  {َوَأْنَزْلَناطیب هذه األرض لیس فیها ملح، فجاءها الماء وأصله  سورة [ ُهوًرا}طَ  َماءً  السَّ

فلما جف هذا  ،وال تنبت �ألً  ،] فاجتمع في هذه األرض السبخة التي ال تمسك ماءً ٤٨الفرقان: 

 الماء نشأ عنه هذا الملح األبیض.

 طالب:...

 ؟ماذا

 ن األرض أكثر من األرض والسبخة لذلك...طالب: الماء. قیعا
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 إًذا ما الفرق بین الماء الملح المائي والمعدني؟

 طالب:...

ذا ین هأ �الجصب الجصب، من ملح مائي ذ�رها الفقهاء، ذ�رها الفقهاء. خلونا نضرب مثاًال 

 الملح الذي عندهم؟

 طالب:...

 .نعمة �لها فروش �بار قنحن ما عاد عندنا، الش

 طالب:...

بخة �الفتحات و�ذا  :ال �أس �الصالة على األرض السبخة أو على السبخة لو قلت على السَّ

وصفت بها األرض قلت: سِبخة، والتیمم بها بناًء على أن هذا الملح الذي نشأ من هذه األرض 

 من الصعید الطیب؛ ألنه تصعد على وجه األرض، 

 .نعم

 طالب:...

لٍح ل فیه ال یؤثر علیه؛ ألنه مثله �له ماء، و�ذا اختلط �مإذا اختلط الماء �الملح المائي وتحل

م أضیف إلیه طاهر، فینتقل من الطهور�ة إلى الطهارة. ما هو �التیم معدني وتحلل فیه �كون ماءً 

 هذا �الماء، هذا الوضوء.

 طالب:...

التراب، إال  هما فی :والخالف معروف، الحنابلة والشافعیة �قولون  ،، على �المه یتیمم بهانعم

 .تیمم �هالرمل ما یُ 

 لفظ الترجمة هذه) المسلم َوضوء الطیب (الصعید : "�اٌب �التنو�ن،-رحمه هللا-قال الحافظ 

 مرفوًعا، هر�رة أبي عن سیر�ن بن محمد عن حسان بن هشام طر�ق من البزار أخرجه حدیثٍ 

 السنن وأصحاب أحمد وروى . إرساله الصواب إن الدارقطني: قال لكن القطان، ابن وصححه
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 نحوه، ذر الجیم، أبي وسكون  الموحدة �ضم ُ�جدان، وهو بن عمرو عن قال�ة أبي طر�ق من

 الترمذي وصححه »سنین عشر الماء �جد لم و�ن المسلم طهور الطیب الصعید إن« ولفظه:

 . والدارقطني حبان وابن

 یبةش أبي وابن �حدث. لم ما واحد تیمم �جزئ  ولفظه: ،الرزاق عبد وصله) الحسن وقال: (قوله

 اإذ الوضوء، �منزلة التیمم ولفظه: منصور بن وسعید الحدث، إال التیمم ینقض ال ولفظه:

 حماد أخرجه ما و�ذلك. الباب مقصود في أصرح وهو تحدث. حتى وضوء على فأنت تیممت

  الصلواَت". تصلي قال: الحسن عن عبید بن یونس عن مصنفه في سلمة بن

 الصلواِت.

 تصلي الصلواِت �ِلها"."قال: 

 ها.لَّ ك

 . تحدث" لم ما الوضوء مثل واحد "تصلي الصلواِت �لَّها بتیمم

 بناء على أن البدل له حكم المبَدل.

 یح،صح و�سناده وغیرهما والبیهقي شیبة أبي ابن وصله) متیمم وهو عباس ابن وأمَّ : ("قوله

 أن إلى بذلك المصنف وأشار مثله، العاص بن لعمرو الجنب، خاف إذا �اب: في وسیأتي

  ِلما". ضعیفة �ه الطهارة �انت ولو الوضوء، مقام �قوم التیمم

 َلمَّا.

 لكوفیینا البخاري  فیها وافق المسألة وهذه. متوضًئا �ان من متیمم وهو عباس ابن "َلمَّا أمَّ 

 طهارة التیمم أن وحجتهم ذلك، خالف إلى وغیرهم التا�عین من �عضهم وذهب والجمهور،

 -وسلم علیه هللا صلى- النبي أعطى ولذلك الوقت، خروج قبل الصالة الستباحة ضرور�ة

 فإنه �الصعید علیك« له: قال أن �عد �ه لیغتسل الماء من اإلناء �صل فلم أجنب الذي

 ضةفر� من أكثر جواز عدم على بهذا االستدالل وفي .تیممه فبطل ،الماء وجد ألنه ؛»�كفیك

  نظر". واحد بتیمم
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و ل، والجنا�ة تختلف عن الوضوء �عني األن هذا واجد للماء، و�حتمل أن �كون هذا و�الفعل ُجُنبً 

 .: توضأ وأعد الصالة؟ الثم جاء الماء �قول له اكان متوضئً 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 هو متیمم وصلى.

 طالب:...

 ما أحد �قول بهذا. اال متیمم، جاء متوضئً 

 �شترط -هللا رحمه- مالًكا أن إال الفر�ضة، مع النوافل الواحد لتیمم�ا األكثر عند أبیح "وقد

م  فرًضا دةواح صالة من أكثر الواحد �التیمم �صلى ال: فقال القاضي َشِر�ك وشذ. الفر�ضة تقدُّ

 ما میعج ألن ؛الفرائض صحت الواحد �التیمم النوافل صحت إذا: المنذر ابن قال. نفالً  أو كانت

 مسألةال في لیس �أنه البیهقي اعترف وقد. انتهى. بدلیل إال للنوافل شترطم للفرائض شترط�ُ 

 . الطرفین" من صحیح، حدیث

ا. و�عض  مسألة ما صحَّ في الفر�ضة صّح في النافلة أو العكس تحتها فروع ومسائل �ثیرة جد�

 إذا قرأ فال �جري فیها ما جرى في النافلة على خالف األصل، فمثالً  ،أهل العلم �حتاط للفر�ضة

في نافلته إذا مرَّ �آ�ة التسبیح  -علیه الصالة والسالم-وفعل �ما فعل النبي  افي النافلة قرآنً 

علیه الصالة -سبح، و�ذا مرَّ �آ�ة رحمة سأل، و�ذا مرَّ �آ�ة عذاب تعوذ قالوا: هذا ما فعله النبي 

أن ما صحَّ في النافلة صحَّ في إال في النافلة، فال �جري على الفر�ضة، والقول الثاني  -والسالم

الفر�ضة، وهو ما جرى علیه هنا: إذا صحَّت النوافل �التیمم الواحد صحَّت الفرائض؛ ألن جمیع 

ألنه في الفر�ضة األصل أنه ال یتكلم، األصل  ؛شترط للنوافل إال بدلیلشترط للفرائض �ُ ما �ُ 

تكلموا �أي �الم، وال �صلح فیها �الم الناس، فیحتاط ] ال ٢٣٨[سورة البقرة:  َقاِنِتیَن} هللَِِّ  {َوُقوُموا

وال  ،�قتصر في النافلة على ما ورد فیها ا،ئً فمن رجَّح جانب االحتیاط قال: ال �فعل شی ،للفر�ضة
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إن الصلوات حكمها واحد وشروطها واحدة فما صّح في  :یتعدى ذلك إلى الفر�ضة، ومن �قول

 د أهل العلم معروف.وهو قول عن ،النافلة صحَّ في الفر�ضة

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب:...

 ؟ترى  ماذا

 طالب:...

ال إفال یتكلم فیها  ،ومنهم من قال بهذا، منهم من �حتاط للفر�ضة ،قال بهذا نم �هللا من األئمة

ي ففأمرها أسهل، وفیه تخفیف  ،، وأما النافلة-علیه الصالة والسالم-�ما ُشِرع وُأثر عن النبي 

 ..، منها جواز النافلة من قعود، ومنها جوازها على الراحلة، ومنها النافلة من نواحٍ 

 طالب:...

 .�صّح في الفر�ضة فیحتاط للفر�ضة واستقبال القبلة، �ثیر مما �صّح في النافلة وال

 طالب:...

 -علیه الصالة والسالم-�عني على ما �قولون عدم النقل لیس دلیًال على العدم تعني هذا؟ النبي 

قصة ذي الیدین، لكن تكلم بناًء على أن صالته انتهت، و�ال لو �عتقد أنها ما انتهت تكلم في 

 .وتكلم �طلت صالته

 طالب: ...

 �مِّل. ،نعم 

: الطرفین قال من صحیح، حدیث ال إله ال هللا، "وقد اعترف البیهقي أنه لیس في المسألة ألة

بَ . الصحا�ة من مخالف له �علم وال فر�ضة، لكل التیمم إ�جاب عمر ابن عن صحّ  لكن  وُتُعقِّ

 �جب". ال أنه عباس ابن عن المنذر ابن رواه �ما
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أنه ال �صّح أكثر من فر�ضة، وأما ابن عباس  جارٍ  ،على طر�قة ابن عمر في التشدد واالحتیاط

وهو جاٍر على ما ترجح عنده، سواٌء �ان أحوط أو ال، ولما جاء السائل إلى المدینة �سأل عن 

االحتیاط، قیل له: هذا ابن عباس،  یر�دقیل له: هذا ابن عباس، هو جاء البن عمر، ابن عمر، 

د ومال بها. ألنه ما �منع نفسه من شيء إال فیه دلیل، ومن ُ�ش ،قال: ذاك رجٌل مالت �ه الدنیا دِّ

 .نیع ابن عمر، رضي هللا عن الجمیععلى نفسه �غیر دلیل هذا شيء آخر، هذا ص

 وأ تحدث لم ما أي »�كفیك فإنه« الباب: حدیث في قوله �عموم الوجوب لعدم المصنف "واحتج

 من شاء ما �ه و�صلي أجلها، من تیمم التي الفر�ضة على الجمهور وحمله الماء، تجد

  النوافل".

 �عني ما دام في الوقت.

 . أعلم �هللا. تیمم �جد لم فإن الماء، طلب وجب أخرى  فر�ضة حضرت "فإذا

 مفتوحات معجمة ثم وموحدة �مهملة" والسبخة"األنصاري،  هو) سعید بن �حیى وقال: (قوله

 �كسر سِبخة أرض هي قلَت: األرَض  وصفتَ  و�ذا تنبت، تكاد ال التي المالحة األرض هي

 لطاهر،ا �الطیب المراد أن أي" الطیب الصعید" الترجمة: في �قوله یتعلق األثر وهذا. الموحدة

  التراب". اشتراط األظهر وأن فیه، الفالخ نقل تقدم فقد الصعید وأما

 لروا�ة عند ؛مذهب الشافعیة اشتراط التراب، وأنه ال �جزئ التیمم �غیر التراب ،هذا على مذهبه

 ،»طهوًراو جعلت لي األرض مسجًدا «في حدیث الخصائص:  »وجعلت تر�تها لنا طهوًرا«مسلم: 

لعموم وأنه إن �ان من �اب ا ،ذا في مكانهوذ�رنا ه »وجعلت تر�تها لنا طهوًرا«الروا�ة األخرى: 

والخصوص فال تخصیص؛ ألت التنصیص على فرد من أفراد العام ال �قتضي التخصیص، و�ن 

 ،فیكون من �اب اإلطالق والتقیید، فیعَمل �المقید ،ن التر�ة وصف من أوصاف األرضإ :قلنا

 یرهم �قولون: ال، عموم وخصوص،وهذا الذي �میل إلیه الحنابلة والشافعیة، وغ ،وُ�تَرك المطلق

 .یص، فذ�ر األرض ال ینفي ما عداهاذ�ر �عض أفراد العام ال �قتضي التخص

ْنُه} َوَأْیِد�ُكم ِبُوُجوِهُكمْ  {فاْمَسُحوا تعالى: قوله علیه "و�دل  أنها الظاهر فإن ]٦[سورة المائدة:  مِّ

 التراب صفة وهذه جزًءا، منه أخذ اإذ إال منه مسح :�قال ال :قیل فإن: �طال ابن قال للتبعیض،
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 قوله: �كون  أن �جوز أنه فالجواب: قال شيء، منه �الید �علق ال الذي مثالً  الصخر صفة ال

بَ . صلة" منه"   �أنه تعسف". وُتُعقِّ

فیقولون  ،یتأدبون مع القرآن؛ ألنه مصون من الز�ادة والنقصان لكنصلة �عني زائدة. زائدة، 

 .نه، أو صلة من حیث اإلعراب وهكذا�عني �ستقیم المعنى بدو  ،المعنى صلة، وهو زائد من حیث

 من برأسي مسحت القائل: قول من العرب من أحد �فهم ال قلت: فإن: الكشاف صاحب "قال

. المراء من خیر للحق واإلذعان تقول، �ما هو: قلت. التبعیض معنى إال غیره أو الدهن

 . انتهى"

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 لكن ما هو من �المه هذا. ، نعم

 طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

لتیمم �كل شيء وصاحب . لكن ال یوافق مذهب الحنفیة الذین یرون انعمهذا وافق مذهبه، 

 .الكشاف منهم

 هللا صلى- قال أنه الهجرة شأن في عائشة �حدیث �السبخة التیمم لجواز خز�مة ابن "واحتج

 صلى -النبي سمى وقد: قال المدینة �عني »نخل ذات بخةس هجرتكم دار أر�ت« :-وسلم علیه

 إال ذلك يف �خالف ولم الطَّیِّب، في داخلة السبخة أن على فدل طیبة، المدینة -وسلم علیه هللا

 . راهو�ه" بن إسحاق
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ما یرون التیمم  ،كل من �شترط التراب للتیمم �الشافعیة والحنفیة ما یرون التیمم �السبخة

وجعلت «ان �علق �الید والوجه منها شيء، لكن یرون التراب لروا�ة مسلم: و�ن � ،�السبخة

 .والسبخ الملح لیس من التراب ،»تر�تها

 ...: حدثنا مسدد وهو ابن -رحمه هللا تعالى-ثم قال  

 طالب: ...

  ...مسرهد ابن 

 طالب:...

�ل دد بن مسرهد بن مسر وأنه مس ،بینكم و�ینه مفاوز! هذا الكالم الذي ُذكر في ترجمته ،نتمأین أ

بن مغر�ل بن أرندل بن سرندل بن عرندل �أنه مر�ب؛ ألنه إن وافق مسدد بن مسرهد بن مسر�ل 

ذا ه :إنما أكثر من ذلك �هللا! هللا أعلم، لكن یذ�رون في ترجمته وُ�نكِّت �عضهم من �قول ،ممكن

 �صلح رقیة للعقرب. إذا رقیت العقرب �مثل هذا فما الحكم؟

 طالب:...

 إذا ما �شفت واحد مقروص وقلت له: مسدد بن مسرهد ونفثت علیه، فما الحكم؟

 طالب:...

وهو من نوع الشرك، أما  ،مثل الطالسم، تجعل سبًبا ما لیس �سبب ال شرعي وال عادي وال ُعرفي

كنه ألنهم تعارفوا على رقى للعقارب �كالم ال ُ�فهم، هو حرام، لف ؛هذه رقیة عقرب :كونهم �قولون 

 تمشي على الید ما تضرهم؟  ،ون على العقربأوجود، لكنه موجود، عند�م �ا عبد هللا أناس �قر م

 طالب:...

 ما هي برقیة شرعیة، ما هي �شرعیة. أنت تقرأ أنت على العقرب؟ 

 طالب:...

 ا..، لكن نعرف ناسً وأثرها معروف ،خلونا للرقیة الشرعیة معروفة، نعم
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 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .لكن یذ�رون هذا ،أنا ما شفتفن هذا و�ال یذ�رو 

 طالب:...

 جر�ت؟

 طالب:...

 طیب أنت جر�ت؟ 

وهي مناسبة لما یتداوله �عض الناس  ،على �ل حال قولهم من �اب التنكیت هذه رقیة العقرب

 ،من السفهاء من استعمال ألفاظ وطالسهم تجعل العقرب تمتنع من لدغ هذا الشخص المرقي

 ؟ألیس �ذلك

 ...طالب:

 فیه؟ ماذاعند الشیخ؟  ماذاال ال، هذا سحرة دولة. 

 طالب:...

 عندنا. نعم، أنت. نعمفتنة 

 طالب:...

 �قرأ علیه �كالم معروف؟ ماذا

 طالب:...

 هذا مشكلة. من هذا النوع. 



 
 

 
 
 

١
٧ 
 

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶^ò4=١٧ 

 طالب:...

 لو قتلها ما انتفع. ،ال

 طالب:...

 �صلي على حسب حاله. ،للماء والتراب ا�صیر عادمً 

 طالب:...

 التیمم على �عض المذاهب أفضل من ال شيء، یتجه.و 

  طالب:...

 لكن هل احتاجوا إلى التیمم؟ هللا أعلم. ،ال بد أن یوجد

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 .؟ �هللا �عد نصیر من أول الحدیث أز�ناآلنتسعة 

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ن. ادرس أودرس  لیس �افًیاإن شاء هللا، لكن 

 لم على عبدك ورسولك محمد.اللهم صل وس

 طالب: ...

 أقصر درس أقصر درس.  
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 طالب:...

 نقف على الحدیث. أن إن شاء هللا نرجو. یبغون 

 


