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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 نعم.  

عبــده ورســوله نبینــا محمــٍد وعلــى آلــه  الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى
 وصحبه أجمعین.

َ�اٌب: ِإَذا َخاَف الُجُنُب َعَلى َنْفِسِه الَمَرَض َأِو الَمْوَت، َأْو " :-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 
َأْجَنَب ِفي َلْیَلٍة َ�اِرَدٍة، َفَتَیمََّم  -رضي هللا عنه– َعْمَرو ْبَن الَعاصِ  َوُ�ْذَكُر َأنَّ : َخاَف الَعَطَش، َتَیمَّمَ 

َ َ�ــاَن ِ�ُكــْم َرِحیًمــا}َوَتــَال:  َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه -] َفــَذَكَر ِللنَِّبــيِّ ٢٩[النســاء: {َوَال َتْقُتُلــوا َأْنُفَســُكْم ِإنَّ للااَّ
 .َفَلْم ُ�َعنِّفْ  -َوَسلَّمَ 

َثَنا �ِ  َثَنا ُمَحمٌَّد ُهَو ُغْنَدٌر َحدَّ ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْیَماَن، َعْن َأِبي َواِئـٍل، َقـاَل:  َعنْ ْشُر ْبُن َخاِلٍد، َقاَل: َحدَّ
ْصـ  ُت َلُهـمْ َقاَل َأُبو ُموَسى ِلَعْبِد للااَِّ ْبِن َمْسُعوٍد: ِإَذا َلْم َ�ِجِد الَماَء َال ُ�َصـلِّي؟ َقـاَل َعْبـُد للااَِّ: َلـْو َرخَّ

ـاٍر  -َ�ْعِني َتَیمَّمَ -ِفي َهَذا َ�اَن ِإَذا َوَجَد َأَحُدُهُم الَبْرَد َقاَل: َهَكَذا  َوَصلَّى، َقاَل: ُقْلُت: َفـَأْیَن َقـْوُل َعمَّ
ي َلْم َأَر ُعَمَر َقِنَع ِ�َقْوِل َعمَّارٍ  ِلُعَمَر؟  .َقاَل: ِإنِّ

َثنَ  َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص، َقاَل: َحدَّ َثَنا اَألْعَمـُش، َقـاَل: َسـِمْعُت َشـِقیَق ْبـَن َسـَلَمَة، َأبِ  يَحدَّ ي، َقاَل: َحدَّ
ْحَمِن ِإَذا َأْجَنـَب  َقاَل: ُ�ْنُت ِعْنَد َعْبِد للااَِّ، َوَأِبي ُموَسى، َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسـى: َأَرَأْیـَت َ�ـا َأَ�ـا َعْبـِد الـرَّ

ُد للااَِّ: َال ُ�َصـلِّي َحتَّـى َ�ِجـَد الَمـاَء، َفَقـاَل َأُبـو ُموَسـى: َفَكْیـَف َفَلْم َ�ِجْد َماًء، َ�ْیَف َ�ْصَنُع؟ َفَقاَل َعْبـ
َقاَل: َأَلْم َتَر ُعَمـَر  »َكاَن َ�ْكِفیكَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َتْصَنُع ِ�َقْوِل َعمَّاٍر ِحیَن َقاَل َلُه النَِّبيُّ 

ِ َلْم َ�ْقَنْع ِبَذِلَك، َفَقاَل َأُبو ُموسَ  ى: َفَدْعَنا ِمْن َقْوِل َعمَّاٍر َ�ْیَف َتْصَنُع ِبَهِذِه اآلَ�ِة؟ َفَما َدَرى َعْبـُد للااَّ
ْصَنا َلُهْم ِفي َهَذا َألَْوَشَك ِإَذا َبَرَد َعَلـى َأَحـِدِهُم الَمـاُء َأْن َیَدَعـُه   ،َوَ�َتـَیمَّمَ َما َ�ُقوُل، َفَقاَل: ِإنَّا َلْو َرخَّ

ِ ِلَهَذا؟ َقاَل: َنَعمْ  :َفُقْلُت ِلَشِقیقٍ   ".َفِإنََّما َ�رَِه َعْبُد للااَّ
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه 

 ، أما �عد...أجمعین
َأِو الَمـْوَت،  "َ�اٌب: ِإَذا َخاَف الُجُنُب َعَلـى َنْفِسـِه الَمـَرَض : -رحمه هللا تعـالى-فیقول اإلمام البخاري 

 ".َأْو َخاَف الَعَطَش، َتَیمَّمَ 
ال شـك أن الُجنـب یلزمـه الُغسـل مـن الجنا�ـة، والُغسـل مـن  "ِإَذا َخاَف الُجُنـُب َعَلـى َنْفِسـِه الَمـَرَض "

�صل إلى الموت أحیاًنا إن �ان الماء شـدید البـرودة،  االجنا�ة إذا �ان الجو �ارًدا ال شك أن له أثرً 
ن �ـه المـاء، وقـد ال �جـد مـا یتقـي �ـه و�كـتن �ـه عـن والجو مع ذلك  شدید البرودة ولم �جـد مـا ُ�سـخِّ

أو ز�ــادة  ،ُ�صــاب أن األرض فإنــه حینئــٍذ �خــاف علــى نفســه، فــإذا خــاف علــى نفســه المــرض �عنــي
أو خــاف  ،أو خــاف المــوت مــن �ــاب أولــى ،أو تــأخر الُبــرء مــن مرضــه ،المــرض إن �ــان مر�ًضــا
 هذا جواب الشرط. "تیمم"تسل �الماء ولم یترك شیًئا لشر�ه فإنه حینئٍذ العطش �أن یهلك إذا اغ
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ر أهـل العلـم، و�ن �ـان و�وافقه علیه جمهو  ،هذه الترجمة من اإلمام البخاري، وهذا رأ�ه في المسألة
یغتســل وُ�عــالج وُ�شــفى، فر عــن مالــك أنــه ال یتــیمم إال إذا خــاف المــوت، أمــا المــرض �عضــهم یــذ�

فإنــه  ،أو تـأخر الُبـرء ،أو ز�ـادة المـرض ،مـا �ــأمر �مثـل هـذا، فـإذا خـاف المــرض ،لكـن الـدین ُ�سـر
 حینئٍذ یتیمم.

تعلیـــٌق �صـــیغة التمـــر�ض، والتعلیـــق عنـــد اإلمـــام البخـــاري وهـــو حـــذف أول اإلســـناد " َوُ�ـــْذَكرُ قـــال: "
 .الحذف شیخه أو مع شیخه أو مع شیخ شیخه ولو إلى آخر اإلسناد فإنه ُ�سمى تعلیقً 

ـــــــــِذفْ  َو�نْ  ـــــــــَناِد ُح ُل االْس ـــــــــْن أوَّ  َ�ُك
 

 ُعــــــــِرفْ  اَمــــــــْع ِصــــــــیَغِة الَجــــــــْزم َفَتعلْیًقــــــــ 
 

 ال ُبد أن �كون �صیغة الجزم. األن �عضهم ما یرى صیغة التمر�ض مثل هذه تعلیقً 
ـــــــــِذفْ  ـــــــــَناِد ُح ُل االْس ـــــــــْن أوَّ  َو�ْن َ�ُك

 
 َمــــــــْع ِصــــــــیَغِة الَجــــــــْزم َفَتعلْیقــــــــًا ُعــــــــِرفْ  

 
  إلسناد.إلى آخر ا ،ولو إلى آخره

ــــــــا الَّــــــــِذي  َوَلــــــــْو إلــــــــى آِخــــــــرِِه، أمَّ
 

ــــــــــِذي   ِلَشــــــــــْیِخِه َعــــــــــَزا بـــــــــــ (قــــــــــاَل) َفَك
 

 َعْنَعَنـــــــــــــــٍة �َخَبـــــــــــــــِر الْمَعـــــــــــــــاِزفِ 
 

ـــــــــــاِلفِ   ـــــــــــْزٍم الُمَخ ـــــــــــِن َح ـــــــــــِغ ِالْب  ال ُتْص
 

ـــاصِ " ـــَن الَع ـــَرو ْب ـــْذَكُر َأنَّ َعْم الصـــالح مـــا یـــرى التعلیـــق �صـــیغة  ابـــن و�ن �ـــان ،هـــذا تعلیـــق" َوُ�
ــ ه ، وهــو معــروف أنــه ال ُ�ختلــف فــي أنــأمــا إذا �ــان �صــیغة الجــزم ،ذَ�ر، ُ�قــال، قیــل)التمــر�ض (ُی

 تعلیق إذا ُحِذف من أول إسناده راٍو أو أكثر.
و�بقــى �قیــة  ،والحكـم فــي مثــل هــذا التعلیــق إن �ـان �صــیغة الجــزم فهــو صــحیٌح إلـى مــن ُعلِّــق عنــه

ِرز مـن رجـال اإلسـناد، وال �جـزم اإلمـام اإلسناد المحذوف قد ضمنه المؤلف، و�بقى النظر فیمن ُأب
 البخاري بنسبة الشيء إال وقد ضمنه واطمئن إلیه.

و�ن �ــان �صــیغة التمــر�ض �مــا هنــا، فهــذه الصــیغة ال تقتضــي صــحًة وال ضــعًفا، ففیهــا الصــحیح، 
وفیها الحسن، وفیها الضعیف، وفیها ما هو مخرٌج في الصحیح نفسه �سنٍد متصل، أمـا الضـعیف 

 لضعف فال یتر�ه البخاري هكذا، بل ُینبِّه على ضعفه، و�نص على ضعفه.شدید اال
 هذه عادته. ،ولم �صح ،"وُ�ذَ�ر عن أبي هر�رة: "ال یتطوع اإلمام في مكانه

�لهـــا موصـــولة فـــي  امعلًَّقـــ ان حـــدیثً وثالثمائـــة وأر�عـــة وأر�عـــو والمعلقـــات فـــي الصـــحیح �ثیـــرة ألـــف  
وتسـعة وخمسـین، أمـا الموصـول فـي الصـحیح فـال �حتـاج  الصحیح نفسـه إال مائـة وسـتین أو مائـة

إلــى �حــث؛ ألن العبــرة �الموصــول، وأمــا مــا لــم ُیوَصــل فــي موضــٍع آخــر فمنــه �مــا قلنــا: الصــحیح، 
  والضعیف، والحسن.
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قه اإلمام البخاري لنكتة؛ وهي أن اإلسناد عنده فیه نوع خلل أو لالخـتالف فـي سـماع ومنها ما ُ�علِّ 
و ألمٍر من األمور، ومع ذلك فاإلمام البخاري من أشد الناس احتیاًطا لمـا ُیدخلـه راو�ه من شیخه أ

في صحیحه، ولو �ان معلًقا، لكن فیـه الضـعیف وهـو قلیـل، وقلنـا: إن مـا �ـان ضـعفه شـدیًدا ُینبِّـه 
 علیه اإلمام البخاري �ما ذ�رنا في المثال.          

  أجنب �عني: أصابته جنا�ة" ْجَنَب ِفي َلْیَلٍة َ�اِرَدةٍ أَ  َوُ�ْذَكُر َأنَّ َعْمَرو ْبَن الَعاصِ "
َ َ�ـاَن ِ�ُكـْم َرِحیًمـا}: -جـلَّ وعـال–قـول هللا َوَتَال  ،َفَتَیمَّمَ  ،ِفي َلْیَلٍة َ�اِرَدةٍ "  {َوَال َتْقُتُلـوا َأْنُفَسـُكْم ِإنَّ للااَّ

رد مع برودة الجو قـد �صـل ال شك أنه إذا تسبب في قتل نفسه فقد قتل، والماء البا" ]٢٩[النساء:
َ َ�اَن ِ�ُكْم َرِحیًما}: �ه األمر إلى الموت، والموت هو القتل     .]٢٩[النساء: {ِإنَّ للااَّ

 ذ�ر له هذا االجتهاد من تلقاء نفسه لنفسه." -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَذَكَر ِللنَِّبيِّ "
 �عني أقره على ذلك." َفَلْم ُ�َعنِّفْ "

 ........طالب:
�عنــي إذا معــه قلیــل مــن المــاء �كفیــه لالغتســال، لكــن لــیس معــه غیــره لیشــرب،  "َأْو َخــاَف الَعَطــَش "

ولـیس �قر�ـٍب مـن مـاء وال حولـه المـاء، فإنـه حینئـٍذ إذا  ،والجو �حتاج إلى ُشرب مثًال فـي جـوٍّ حـار
 اغتسل �ه مات من العطش، والعطش �قتل.

 طالب:.......
ــا معــدو  ،م أمــور نســبیةالوجــود للمــاء والعــد حكًمــا إذا خــاف علــى نفســه إذا  ًماقــد �كــون موجــوًدا حس�

مــن هــذا  ه لصــوص أو شــيءذهــب إلــى هــذا المــاء مــن غــرق إذا �ــان فــي نهــر أو قتــل إذا �ــان فیــ
  فإنه یتیمم.

وال نتصـور أن جمیـع األوقـات أو  ،في مسـألة مـا إذا خـاف علـى نفسـه �ـأن أجنـب فـي لیلـٍة مظلمـة
ن �عیشون في مثل ما نعـیش فیـه مـن النـور والكهر�ـاء واللیـل �النهـار �خشـى إذا خـرج جمیع األزما

ُ�صــاب، و�عضــهم �خشــى مــن اإلصــا�ة الحقیقیــة �ــأن �كــون  أن مــن بیتــه �اللیــل لیبحــث عــن المــاء
وهذا بال شك معذور، وقد �كون هناك وهم، �عض الناس من مجرد الظالم �خـاف،  ،هناك وحوش

أو �سمع صوًتا غر�ًبـا خطـر علـى قلبـه أنـه جـن، فمثـل هـذا ال  ،رضه دا�ةأو �مشي في ظالم و�عت
 ُ�كلف هللا نفًسا إال وسعها.

 طالب:........
 إذا �انوا في مكاٍن ال �جوز لهم تر�ه �حیث یتر�ون فرصة للعدو فإنهم یتیمموا.

 تي �الشرح اقرأ الشرح.سیأ َفَلْم ُ�َعنِّْف" -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َفَذَكَر ِللنَِّبيِّ 
وفیـه  ،مراده إلحاق خـوف المـرض ،" إلى آخره"َ�اٌب: ِإَذا َخاَف الُجُنُب َعَلى َنْفِسِه الَمَرَض "قوله: 
 ".بین الفقهاء �خوف العطش وال اختالف فیه اختالفٌ 
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ما معنـى هـذا الكـالم؟ �عنـي ال ُیلتـف  "وفیه اختالٌف بین الفقهاء �خوف العطش وال اختالف فیه"
 . ، �عني مما ینبغي أال ُ�ختلف فیهإلیه

هذا التعلیق وصله أبـو داود والحـاكم مـن طر�ـق �حیـى بـن  "و�ذ�ر أن عمرو بن العاص" :قوله"
عـن  ،عـن عبـد الـرحمن بـن جبیـرٍ  ،عـن عمـران بـن أبـي أنـس ،عـن یز�ـد بـن أبـي حبیـٍب  ،أیوب

فأشـفقت أن أغتسـل  ،سـلفـي غـزوة ذات السال �ـاردةٍ  احتلمـت فـي لیلـةٍ  :قال ،عمرو بن العاص
 ."فأهلك

 �عني خاف على نفسه الهالك إن اغتسل.
صـلى –فـذ�روا ذلـك للنبـي  ،ثـم صـلیت �أصـحابي الصـبح ،فتیممـت ،فأشفقت أن أغتسل فأهلك"

فأخبرتـه �الـذي منعنـي مـن  »َ�ـا َعْمـُرو َصـّلْیَت ِ�َأْصـَحاِ�َك َوَأْنـَت ُجُنـٌب؟« :فقـال -هللا علیه وسلم
ــــت ،االغتســــال ــــولإ :وقل ــــي ســــمعت هللا �ق ــــا} :ن ــــْم َرِحیًم ــــاَن ِ�ُك �َ َ ــــُكْم ِإنَّ للااَّ ــــوا َأْنُفَس  {َوَال َتْقُتُل
 ".اولم �قل شیئً  -صلى هللا علیه وسلم-فضحك رسول هللا  ]٢٩[النساء:

ــٌب؟« ــَت ُجُن ــا» َصــّلْیَت ِ�َأْصــَحاِ�َك َوَأْن فیــه ُحجــة لمــن �قــول: إن التــیمم ال یرفــع الحــدث،  ،ســمَّاه جنًب
 جنًبا مع أنه تیمم. -علیه الصالة والسالم–ُیبیح الصالة، فسمَّاه النبي  و�نما

نــه �المــاء یرفــع رفًعــا مطلًقــا �مــا إ، ومــن أهــل العلــم مــن �قــول: امؤقًتــ اوالقــول اآلخــر: أنــه یرفــع رفًعــ
 تقدم.

 طالب:........
لمرض، وفیه مراده إلحاق خوف ا" ،"وال اختالف فیه ،وفیه اختالٌف بین الفقهاء �خوف العطش"

 �عني هذه �لمة اعتراضیة في الجملة؟ "اختالٌف بین الفقهاء
 طالب:.........

 ال، خوف المرض فیه اختالف.
 طالب:.........

 إلحاق خوف المرض �خوف العطش.
 طالب:.........

�عنـي خـوف المـرض، لكـن لـو رتـب  "وفیه اختالٌف بین الفقهاء �خوف العطـش وال اخـتالف فیـه"
 هذه الطر�قة لكان أولى. الكالم �غیر

 طالب:.........
ترتیـب بـدلیل أنـه لـو �ـان مرتًبـا  ه�عني؟ �عنـي أنـه أهـم؟ مـا فیـماذا ألنه تقد�م المرض على الموت 

على سبیل التدلي لقال: �اٌب إذا خاف الُجنب على نفسه الموت أو المرض أو العطش، المقصـود 
 .  نىبیل التدلي من األعلى إلى األدأنه ما هو على س
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لكـن زاد بـین عبـد الـرحمن  ،عن یز�د بن أبي حبیب ،ا من طر�ق عمرو بن الحارثورو�اه أ�ًض "
فغسـل مغابنـه  :وقال في القصـة ،وهو أبو قیس مولى عمرو بن العاص ،عمرو رجالً و بن جبیر 

 .تلو اغتسلت مُ  :وقال فیه ،تیمم :وتوضأ ولم �قل
 .فتـیمم انتهـى :فقـال فیهـا ،طیـة هـذه القصـةوذ�ر أبو داود أن األوزاعي روى عن حسان بن ع

ولم یذ�ر التیمم  ، عن أبیه،آخر عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ورواها عبد الرزاق من وجهٍ 
لكونـــه  ؛قـــه �صـــیغة التمـــر�ضلكنـــه علَّ  ،والســـیاق األول ألیـــق �مـــراد المصـــنف و�ســـناده قـــوي 

 ".اختصره
ا وساق �عضه صار، �عني إذا لم �سقه بلفظه تام� نعم من دواعي التعلیق عند اإلمام البخاري االخت

ــع األحادیــث، فیــذ�ر جملــًة افإنــه ُ�علقــه، ولــیس هــذا ملزًمــ ، ولــیس هــذا �مطــرد، فاإلمــام البخــاري ُ�قطِّ
  من الحدیث في هذا الموضع لمناسبتها له، و�ذ�ر الجملة الثانیة في موضٍع آخر للمناسبة.

ع الحدیثومن المضحك أن شخًصا سمع في درٍس من د فعلق على ذلـك  ،روسي أن البخاري ُ�قطِّ
ـع األحاد �مـزق، فهمـه علـى ع �عنـي یـث مـا �قـي الصـحیح، إذا �ـان ُ�قّطـفي النت قال: لو �ان ُ�قطِّ

 .    أنه ُ�مزق الحدیث
ولـیس �ـذلك و�نمـا  ،وقد أوهم ظاهر سیاقه أن عمرو بن العاص تال اآل�ة ألصـحا�ه وهـو جنـبٌ "

قـد  -صـلى هللا علیـه وسـلم-و�ان النبـي  -صلى هللا علیه وسلم-النبي  تالها �عد أن رجع إلى
مـن سـیاق  ووجه استدالله �اآل�ة ظـاهرٌ  ،ره على غزوة ذات السالسل �ما سیأتي في المغازي مَّ أَ 

 .الروا�ة الثانیة
وهـو  :وقـال النـووي  ،ثـم تـیمم عـن البـاقي ،�مكن الجمع بین الروا�ات �أنه توضأ :وقال البیهقي

 ".متعین
ألنــه ال �خــاف علــى نفســه مــن الوضــوء، و�نمــا �خــاف علــى نفســه مــن الُغســل فیلزمــه أن �فعــل مــا 

 و�ترك ما �عجز عنه. ،�ستطیع، وما �قدر علیه
-صــلى هللا علیــه وســلم-لــم یلــم رســول هللا  :حــذف المفعــول للعلــم �ــه أي "فلــم �عنــف" :قولــه"

 .على الجواز ا داال� فكان ذلك تقر�رً  ،ًواعمر 
 .بز�ادة هاء الضمیر "فلم �عنفه"ي روا�ة الكشمیهني ووقع ف

أو  �ـان ألجـل بـردٍ  وفي هذا الحدیث جـواز التـیمم لمـن یتوقـع مـن اسـتعمال المـاء الهـالك سـواءٌ 
صــلى هللا علیــه  -وجــواز االجتهــاد فــي زمــن النبــي ،وجــواز صــالة المتــیمم �المتوضــئین ،غیــره
       ".-وسلم

وأقـره  -علیه الصالة والسـالم–متیمم واجتهد في عصر النبي فعمرو بن العاص صلى �قومه وهو 
 على اجتهاده. –صلى هللا علیه وسلم–

 طالب:.......
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 �عني سمع �الم ر�ه. ،إذا خاف من المرض تیمم، قال: سمعت �الم هللا
ــٌد ُهــَو ُغْنــَدرٌ : "-رحمــه هللا-قــال َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ِ�ْشــُر ْبــُن َخاِلــٍد، َقــاَل: َحــدَّ  "َعــنْ  ،محمــد بــن جعفــر" َحــدَّ

سـلیمان بـن مهـران األعمـش؛ ألنـه فـي الطر�ـق الثـاني ُ�صـرِّح " َعـْن ُسـَلْیَمانَ " ،بـن الحجـاج" اُشْعَبةُ 
 الذي یلیه، قال: حدثنا األعمش. 

 .وهو شقیق بن سلمة المصرَّح �ه في الروا�ة الثانیة أو في الطر�ق الثاني" َعْن َأِبي َواِئلٍ "
ِ ْبــِن َمْســُعودٍ " ،عبــد هللا بــن قــیس األشــعري " ُموَســى َقــاَل: َقــاَل َأُبــو"  الهــذلي أبــي عبــد " ِلَعْبــِد للااَّ

 الرحمن.
كأنـه �سـتفهم مـن عبـد هللا بـن مسـعود، وهـو سـمع عنـه " ِإَذا َلْم َ�ِجِد الَماَء َال ُ�َصلِّي؟ َقـاَل َعْبـُد للااَِّ "

 ". َء َال ُ�َصلِّي؟"ِإَذا َلْم َ�ِجِد الَماأنه �قول �ذا، فقال له أبو موسى: 
ْصــُت َلُهــْم ِفــي َهــَذا َ�ــاَن ِإَذا َوَجــَد َأَحــُدُهُم " ،وهــو صــاحب التحــري واالحتیــاط" َقــاَل َعْبــُد للااَِّ " َلــْو َرخَّ

" ولــو �ـان األمـر ال �صــل إلـى حــد المـرض أو المــوت أو َوَصـلَّى -َ�ْعِنــي َتــَیمَّمَ -الَبـْرَد َقــاَل: َهَكـَذا 
أنــه ُأصــیب فــي  المــرض مجــرد مــا �حــس �ــالبرد، �مــا ُأِثــر عــن �عضــهماســتمرار المــرض أو ز�ــادة 

 ن هذا؟ل له: �ا فالن، قال: أنا مر�ض، مأصبعه فأفطر في رمضان، فقی
 طالب:.......

 هذا األثر ُیذ�ر عن ابن سیر�ن.
 المقصود أنه وهذا موجود في طبائع الناس إلى یومنا هذا، بل زادوا.

 طالب:........
 نعم إذا خشي الهالك.هللا المستعان، 
 طالب:........

على �ل حال المسألة تترخص؛ ألن هـذا سـببه رقـة الـدین، و�ال معـروف أن العز�مـة هـي األصـل، 
 والرخصة متى وِجد سببها مطلو�ة، لكن ال ُیترخَّص �ما لیس �سبب، �هللا المستعان.

 طالب:.......
 و�تیمم من �عده. ،یلزمه أن �ستعمله

 طالب:........
 ،ا قلــت: ُیــذ�ر عــن ابــن ســیر�ن، لكــن هــذا مثــال ُمطــابق لمــا نحــن �صــدده؛ ألنــه لــو تُــرك المجــالأنــ

َ ُ�ِحـبُّ َأْن ُتـْؤَتى ُرَخُصـهُ «و�عض الناس یلجـون مـن حـدیث  ـ »ِإنَّ للااَّ ع الـذي ال نها�ـة لـه إلـى التوسُّ
ــْؤَتى «�ســبب  ؛وال حــد لــه فــي تــرك مــا أوجــب هللا ــبُّ َأْن ُت َ ُ�ِح والرخصــة إذا ُوِجــد  ،»ُرَخُصــهُ ِإنَّ للااَّ

شـيء  هال أحـد �منـع منهـا، وهنـاك رخصـة وهنـاك عز�مـة، فیـفوانطبق على الحالة  ،سببها الشرعي
اســمه رخصــة، وفیــه شــيء اســمه عز�مــة، فاالحتیــاط إذا لــم یــؤِد إلــى فعــل محظــور أو تــرك مــأمور 

 فمثله مطالٌب �ه؛ ألنه أقل ما فیه اتقاء الشبهة.
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 خشیة أن �قعوا في الحرام.     ؛ة أعشار الحاللكانوا یتر�ون تسع
ْصـ" ُت َلُهـْم َقاَل َأُبو ُموَسى ِلَعْبِد للااَِّ ْبِن َمْسُعوٍد: ِإَذا َلْم َ�ِجِد الَماَء َال ُ�َصلِّي؟ َقاَل َعْبـُد للااَِّ: َلـْو َرخَّ

فأهـل العلـم مـن الصـحا�ة  "َوَصـلَّى -َیمَّمَ َ�ْعِنـي َتـ-ِفي َهـَذا َ�ـاَن ِإَذا َوَجـَد َأَحـُدُهُم الَبـْرَد َقـاَل: َهَكـَذا 
والتــا�عین ومــن �عــدهم تجــد فــي منــاهجهم مــن هــو �حتــاط أكثــر مــن �عــض، و�عضــهم �ســلك مســلك 

یتشـدد وُ�فتـي �مـا  ،التسهیل والتسامح، و�رمي اآلخر�ن �التشدد، في األولین ما تجد مـن �قـول بهـذا
لالجتهاد والنظر، وعنـدهم مـن العلـم مـا  وا أهًال السیما إذا �ان ،فیه شدة، لكن ما �قدح في اآلخر�ن

  �ستحقون �ه أن ُ�قلَّدوا، وتبرأ الذمة بتقلیدهم، لكن عندك اآلن األلسنة بال شك.
ـي َلـْم َأَر ُعَمـَر َقِنـَع  َقاَل: ُقْلُت: َفَأْیَن َقْوُل َعمَّاٍر ِلُعَمَر؟، َوَصلَّى -َ�ْعِني َتَیمَّمَ -َهَكَذا " قـال: َقـاَل: ِإنِّ

 -علیـه الصـالة والسـالم–وقولـه  ،»َ�ْكِفیكَ «قال:  -علیه الصالة والسالم–لكن النبي ". َقْوِل َعمَّارٍ �ِ 
وتـرك المجـال للمتسـاهلین والمتالعبـین  ،هو الحجة، وعمر هو اآلخر في مسألة التحري واالحتیاط

 .ى هذا أنك تز�د على ما شرعه هللا�الدین �حتاطون لهذا، ولكن لیس معن
 .من دون البخاري  �أنها مقولٌ  لم �قل األصیلي هو غندر "حدثنا محمد هو غندر" :قوله"

 .، وسلیمان هو األعمش""حدثنا شعبةلألصیلي  "عن شعبة" :قوله
�ذا في روایتنا بتاء الخطـاب، و�ؤ�ـده روا�ـة اإلسـماعیلي مـن  "فإذا لم تجد الماء ال تصلِّ " :قوله

وفــي روا�ــة �ر�مــة  ،"ا ال أصــلينعــم إن لــم أجــد المــاء شــهرً  :فقــال عبــد هللا" ،ههــذا الوجــه ولفظــ
 ".نبإذا لم �جد الجُ  :�الیاء التحتانیة في الموضعین أي

، قـال  "فإذا لم تجد الماء ال تصلِّ " قال أبو موسـى لعبـد هللا بـن مسـعود: إذا لـم تجـد المـاء ال ُتصـلِّ
ــْم َ�ِجــِد الَمــاَء َال ُ�َصــلِّي؟"فــي المعتمــد عنــدنا فــي الروا�ــة األولــى  والروا�ــة األخــرى فــي روا�ــة " ِإَذا َل

،  "من هذا الوجه ولفظه، فقال عبـد هللا: نعـم"كر�مة ال، قبلهـا  إذ قولـه: إذا لـم تجـد المـاء ال ُتصـلِّ
 هذه روا�ة أبي ذر التي اعتمدها ابن حجر.

 :فقـال عبـد هللا" ه،هذا الوجه ولفظـكذا في روایتنا بتاء الخطاب، و�ؤ�ده روا�ة اإلسماعیلي من "
 َمن الذي �قول هذا؟ ابن مسعود. "ا ال أصلينعم إن لم أجد الماء شهرً 

 طالب:.......
 ي عندنا في أصل المسألة.لكن الذ

 طالب:........
ْصُت َلُهمْ " ْصُت َلُهْم ِفي َهَذا َ�ـاَن ِإَذا" معناه؟ ما" َقاَل َعْبُد للااَِّ: َلْو َرخَّ  السـؤال:" َوَجـَد َأَحـُدُهمُ  َلْو َرخَّ

 إذا لم �جد الماء، والجواب: فیما إذا خاف على نفسه.
ْصـُت َلُهـْم ِفـي َهـَذا" بـاب ال�عنـي لـو فتحـت لهـم " ِإَذا َلْم َ�ِجِد الَماَء َال ُ�َصلِّي؟ َقـاَل َعْبـُد للااَِّ: َلـْو َرخَّ
فكـالم أبـي موسـى فیمـا إذا لـم �جـد  "َوَصـلَّى -ِنـي َتـَیمَّمَ َ�عْ -َكاَن ِإَذا َوَجَد َأَحُدُهُم الَبـْرَد َقـاَل: َهَكـَذا "

ــذالمــاء ال ُ�صــلي؟ وجو  ــب فــي روا�ــة �ر�مــة "ا�ــه فــي روا�ــة أبــي ذر، والجــواب ال َلــْو ي عنــدنا مر�َّ
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ْصُت َلُهْم ِفي َهَذا �عني السؤال فیما إذا لم �جد الماء، والجواب فیما إذا تساهل ووجد أدنى بـرد " َرخَّ
ح هذا.  أو أدنى سبب،  قال: هكذا وتیمم، لعل الروا�ة الثانیة توضِّ

 .""نعمزاد ابن عساكر  "قال عبد هللا" :قوله"
 ."أحد�م"�ذا لألكثر، وللحموي  "أحدهم" :قوله
 "هكذا" :لقوله شرحٌ  "�عني تیمم وصلى" :فیه إطالق القول على العمل، وقوله "هكذا :قال" :قوله

 ".مقول أبي موسىمن والظاهر أنه 
إن لـم  ،؟ ألن عمـر فـي روا�ـة أبـي ذر، قـال: نعـم"مقـول أبـي موسـىمن والظاهر أنه "لماذا قـال: 

أجــد المــاء شــهًرا ال أصــلي، فهــو �ختلــف مــع قولــه فــي المــتن، فجعــل الــذي فــي المــتن �لهــم اســمهم 
  ".مقول أبي موسىمن والظاهر أنه " ،عبد هللا، عبد هللا بن قیس أبو موسى، وعبد هللا بن مسعود

ا، و�یانــه فــي روا�ــة حفــص هكــذا وقــع فــي روا�ــة شــعبة مختصــرً  "لعمــر فــأین قــول عمــارٍ " :قولــه
 ".ثم روا�ة أبي معاو�ة وهي أتم ،اآلتیة
َثنَ : "-رحمــه هللا–قــال  ــاَل: َحــدَّ ــُن َحْفــٍص، َق ــُر ْب َثَنا ُعَم َثَنا اَألْعَمــ يَحــدَّ ــاَل: َحــدَّ ــي، َق ســلیمان " ُش َأِب

 أبو وائل." َقاَل: َسِمْعُت َشِقیَق ْبَن َسَلَمةَ " ،الماضي
 وأبي موسى. ،ابن مسعود" َقاَل: ُ�ْنُت ِعْنَد َعْبِد للااَِّ، َوَأِبي ُموَسى"
ْحَمِن ِإَذا َأْجَنَب َفَلْم َ�ِجْد َماًء، َ�ْیـفَ "   َ�ْصـَنُع؟ َفَقـاَل َعْبـُد َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسى: َأَرَأْیَت َ�ا َأَ�ا َعْبِد الرَّ

إن لـم أجـد المـاء  -فـي شـرح الحـدیث السـابق-قـال عبـد هللا: نعـم " للااَِّ: َال ُ�َصلِّي َحتَّـى َ�ِجـَد الَمـاءَ 
 شهًرا ال أصلي، لماذا؟ 

ألنه ال �صلي بدون طهارة، وال �ستجیز التیمم في مثـل هـذ الصـورة، فكونـه مـن مقـول أبـي موسـى 
 مقول ابن مسعود. فیه ُ�عد، الظاهر أنه

 طالب:.......
  .  د في السیاقهذا المؤ�َّ 

ـاٍر ِحـیَن َقـاَل  ،َفَقاَل َعْبُد للااَِّ: َال ُ�َصلِّي َحتَّى َ�ِجَد الَماءَ " َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َفَكْیَف َتْصـَنُع ِ�َقـْوِل َعمَّ
�عني سـواًء اسـتدللنا �فعـل عمـار فـي التـیمم أو " »َكاَن َ�ْكِفیكَ «: -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َلُه النَِّبيُّ 

 –تشــدید فــي مثــل هــذا، الحجــة فــي قولــهكــون عمــر لــم یوافقــه علــى ذلــك، وابــن مســعود �میــل إلــى ال
ولــیس مثــل مــا صــنع عمــار، و�نمــا هــو �كفیــه الضــرب  ،التــیمم »َ�ْكِفیــكَ «: -علیــه الصــالة والســالم

 على الصعید.
َكـاَن « :-َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َتْصَنُع ِ�َقْوِل َعمَّاٍر ِحیَن َقاَل َلُه النَِّبيُّ َفَقاَل َأُبو ُموَسى: َفَكْیَف "

ـاٍر َ�ْیـَف َتْصـَنُع  »َ�ْكِفیكَ  َقاَل: َأَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َ�ْقَنـْع ِبـَذِلَك، َفَقـاَل َأُبـو ُموَسـى: َفـَدْعَنا ِمـْن َقـْوِل َعمَّ
 آ�ة التیمم. ]٤٣[النساء:} َفَتَیمَُّموا{" ِبَهِذِه اآلَ�ِة؟

 ."َفَما َدَرى َعْبُد للااَِّ َما َ�ُقولُ "
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 طالب:........
فـــي تحقیـــق المنـــاط، لـــو اتفقـــوا علـــى المنـــاط مـــا  ،مـــا هـــي معارضـــة �قـــدر االخـــتالف فـــي التحقیـــق

مثــل مــا  ،اختلفــوا، لكــن ابــن مســعود یــرى أنــه لــو ُفــِتح البــاب لــولج فیــه مــن ال �حتــاط ألمــره وال دینــه
ذ�رنــا مــن فســر المــرض بوجــع اإلصــبع، فبعضــهم مــن �ــاب االحتیــاط مــا ُیر�ــد أن �فــتح للنــاس مــا 

�عني لو أنت في مجتمع مثل مـا  ،ُ�عینهم على الكسل، وأنتم تعرفون أن النصوص إنما هي عالج
 �أحادیــث أو بنصــوص الوعــد أو نصــوص ،ذ�رنــا مــراًرا فــي مجتمــٍع فیــه تشــدد مــا الــذي ُتعالجــه �ــه

وزاد  ا،وهــم متشــددون زادو  ،الوعیــد؟ بنصــوص الوعــد؛ ألنــك لــو أوردت علیــه مــن نصــوص الوعیــد
 شرهم، والعكس لو أنك في مجتمع متساهل وأوردت علیه من نصوص الوعد زاد انسالخهم.

 طالب:.......
 من هو؟

 طالب:.......
عمــار، مــا اقتنــع مــا اقتنــع �قــول  -علیــه الصــالة والســالم–هــو عمــر مــا اعتــرض علــى قــول النبــي 

 .»َ�ْكِفیكَ «ألنه قال لعمار:  ؛-علیه الصالة والسالم–�فعل عمار أنه تیمم، لكن الَحكم قول النبي 
 طالب:.......... 

وابــن  -علیــه الصــالة والســالم–المداولــة بــین عمــار وعمــر قبــل أن یــذهب عمــار إلــى النبــي  يهــ
عـدم موافقـة عمـر، و�ـلٌّ مر�ـٌد للخیـر،  مـن ،مسعود ُیر�ـد أن �سـتدل لقولـه �مـا یؤ�ـده مـن قـول عمـر

وال شـك أن الحجـة فـي  -علیه الصالة والسالم–فهذا ُیر�د االحتیاط، وهذا ُیر�د تقر�ر ما أقره النبي 
 .-علیه الصالة والسالم-قول األسوة وفي فعله 

 طالب:........
 ابن مسعود؟ 

 طالب: ........
الماء، لو قلنا لهـم: تیممـوا لتیممـوا ألدنـى سـبب، هو ما �صلي إذا ما توضأ ال ُ�صلي إلى أن �جد 

لكــن لــیس علــى إطالقــه أنــه مــا یــرى التــیمم، هــو مــا ُیر�ــد أن �فــتح �اً�ــا یلــج منــه المتســاهلون، مثــل 
 .»أ�ُّكم أمَّ الناس فلُیخفِّف«حدیث معاذ 
أ�ُّكـم أمَّ «ي مـا �سـمع إال مثـل هـذا، مـا �سـمع إال م: ولیس في هذا ُحجة للنقار�ن الذ�قول أهل العل

ــف قــام حتــى تفطَّــرت قــدماه، لكــن  -علیــه الصــالة والســالم–وال �ســمع أن النبــي  ،»النــاس فلُیخفِّ
وذاك فـــي موضـــعه، ونصـــوص الوعـــد فـــي  ،و�ضـــع هـــذا فـــي موضـــعه ،�ســـمع هـــذا وهـــذا و�ـــوازن 

موضــعها، ونصـــوص الوعیـــد فـــي موضـــعها؛ ألن النصــوص عـــالج ألدواء األفـــراد والمجتمـــع، �ـــل 
 ما ُیناسبه منهم.شخص ُ�عالج �
 طالب:........
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 وفي صدر الحدیث عموم ال �صلي، إذا لم �جد الماء ال ُ�صلي، عموم له ولغیره.          ،ال �صلي
ْصـَنا َلُهـْم ِفـي َهـَذا َألَْوَشـَك  ،َكْیَف َتْصَنُع ِبَهِذِه اآلَ�ِة؟ َفَما َدَرى َعْبُد للااَِّ َما َ�ُقولُ " َفَقـاَل: ِإنَّـا َلـْو َرخَّ

ِ ِلَهَذا؟ َقاَل: َنَعمْ  :َفُقْلُت ِلَشِقیقٍ  ،َوَ�َتَیمَّمَ  ،ِإَذا َبَرَد َعَلى َأَحِدِهُم الَماُء َأْن َیَدَعهُ    ."َفِإنََّما َ�رَِه َعْبُد للااَّ
�عنــي وصــل األمــر فــي �عــض الجهــات أنهــم فــي درس مثــل هــذا، والمســجد مــا هــو مفــروش، فــإذا 

وقــام وصــلى والمواضــئ عنــد �ــاب المســجد، هــذا یؤ�ــد  ُأقیمــت الصــالة ضــرب أحــدهم علــى األرض
مـثًال مـاذا نقـول لـه؟  اكالم ابن مسعود أنه لو ُفِتح الباب للناس لولجوا إلیه، لكن لو وجـدنا موسوًسـ

 تیمم؛ ألنه لو راح یتوضأ هو ما یرجع حتى �خرج الوقت.
 اٍت �ثیرة.األمر الثاني: ُینهي الماء عن الناس الذین �أتون �عده، و�قع في محظور 

 طالب:........
 .فله أن یتیمم وُ�صلي علیهإذا خشي أن ُترفع الجنازة  ،جنازة ،ما هي �جمعة

 .بن غیاثا :أي "حدثنا عمر بن حفص :قوله: "-رحمه هللا–قال 
 وأفــادت روا�ــة حفــصٍ  ،فــي روا�ــة أبــي ذر وأبــي الوقــت عــن األعمــش "حــدثنا األعمــش" :قولــه

 ".قالتصر�ح �سماع األعمش من شقی
 ألن األعمش ُمدلِّس، ولكن مادام صرَّح في �عض الطرق أِمنا من تدلیسه. 

 .بن مسعوداأخبرني �ا أ�ا عبد الرحمن وهي �نیة  :أي "أرأیت" :قوله"
 .الرجل :أي "إذا أجنب" :قوله
�ــذا اختصــر المــتن وأبهــم  "»َكــاَن َ�ْكِفیــكَ « -صــلى هللا علیــه وســلم–حــین قــال لــه النبــي " :قولــه
 .وسیأتي المراد من ذلك في الباب الذي �عده ،اآل�ة
مــا فیــه مو  ،أوضــح منــه إلــى دلیــلٍ  فیــه جــواز االنتقــال مــن دلیــلٍ  "فــدعنا مــن قــول عمــار" :قولــه

 ".االختالف إلى ما فیه االتفاق
 .  فلن �ختلفوا في اآل�ةنعم؛ ألنهم إذا اختلفوا في الخبر 

جـة إلـى ثبـوت حُ  وفیـه إشـارةٌ  ،بـن مسـعوداو ل عـن عمـر ِقـوفیه جواز التیمم للجنب �خالف ما نُ "
وســیأتي الكــالم علـى ذلــك وعلــى الســبب فــي  ،"فمــا درى عبـد هللا مــا �قــول" :لقولــه ؛أبـي موســى

 ".كون عمر لم �قنع �قول عمار
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالٍم، َقالَ : َ�اٌب: التََّیمُُّم َضْرَ�ةٌ : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري  : َأْخَبَرَنا َحدَّ

-َأُبو ُمَعاِوَ�َة، َعِن اَألْعَمِش، َعْن َشـِقیٍق، َقـاَل: ُ�ْنـُت َجاِلًسـا َمـَع َعْبـِد للااَِّ َوَأِبـي ُموَسـى اَألْشـَعِريِّ 
مَُّم َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسى: َلْو َأنَّ َرُجًال َأْجَنَب َفَلْم َ�ِجـِد الَمـاَء َشـْهًرا، َأَمـا َ�ـاَن َیَتـیَ  -رضي هللا عنهما

ًبـا} َوُ�َصلِّي، َفَكْیَف َتْصَنُعوَن ِبَهِذِه اْآلَ�ـِة ِفـي ُسـوَرِة الَماِئـَدِة:  {َفَلـْم َتِجـُدوا َمـاًء َفَتَیمَُّمـوا َصـِعیًدا َطیِّ
ــَص َلُهــْم ِفـي َهــَذا َألَْوَشــُكوا ِإَذا َبــَرَد َعَلــْیِهُم الَمــاُء َأْن یَ  ،]٦[المائـدة: َتَیمَُّمــوا َفَقــاَل َعْبــُد للااَِّ: َلــْو ُرخِّ
ِعیدَ  ـاٍر ِلُعَمـَر: ، الصَّ ُقْلُت: َوِ�نََّما َ�ِرْهُتْم َهَذا ِلـَذا؟ َقـاَل: َنَعـْم، َفَقـاَل َأُبـو ُموَسـى: َأَلـْم َتْسـَمْع َقـْوَل َعمَّ
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ـِعیِد ِفي َحاَجٍة، َفَأْجَنْبـُت َفَلـْم َأِجـِد الَمـاَء، َفَتَمرَّْغـ -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النبيَ�َعَثِني  ُت ِفـي الصَّ
ــَذَكْرُت َذِلــَك ِللنَِّبــيِّ  ــُة، َف ا�َّ ِإنََّمــا َ�ْكِفیــَك َأْن َتْصــَنَع «َفَقــاَل:  -َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّمَ -َكَمــا َتَمــرَُّغ الدَّ

َأْو َظْهـَر  ،فِِّه ِ�ِشَماِلهِ َفَضَرَب ِ�َكفِِّه َضْرَ�ًة َعَلى اَألْرِض، ُثمَّ َنَفَضَها، ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َظْهَر �َ  ،»َهَكَذا
 َفَقاَل َعْبُد للااَِّ: َأَفَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َ�ْقَنْع ِ�َقْوِل َعمَّاٍر؟ ،ِشَماِلِه ِ�َكفِِّه، ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َوْجَههُ 

َفَقـاَل  -هللا عنهمـا رضـي– َوَزاَد َ�ْعَلى، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َشِقیٍق: ُ�ْنُت َمَع َعْبِد للااَِّ َوَأِبي ُموَسـى
 ِ ــاٍر ِلُعَمــَر: ِإنَّ َرُســوَل للااَّ ــْوَل َعمَّ ــْم َتْســَمْع َق ــِه َوَســلَّمَ -َأُبــو ُموَســى: َأَل ــا  -َصــلَّى ُهللا َعَلْی َ�َعَثِنــي َأَن

ــِعیِد، َفَأَتْیَنــا َرُســوَل للااَِّ  َفَأْخَبْرَنــاُه، َفَقــاَل:  -مَ َصــلَّى ُهللا َعَلْیــِه َوَســلَّ - َوَأْنــَت، َفَأْجَنْبــُت َفَتَمعَّْكــُت ِ�الصَّ
ْیِه َواِحَدةً  »ِإنََّما َ�ْكِفیَك َهَكَذا«  . "َوَمَسَح َوْجَهُه َوَ�فَّ

 .�اب
َثَنا �ــاٌب: " ــاَل: َحــدَّ ــا َعــْوٌف، َعــْن َأِبــي َرَجــاٍء، َق ــاَل: َأْخَبَرَن ــا َعْبــُد للااَِّ، َق ــاَل: َأْخَبَرَن ــَداُن، َق َثَنا َعْب َحــدَّ

، َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ ِعْمَراُن ْبُن ُحَص  َرَأى َرُجـًال ُمْعَتـِزًال َلـْم ُ�َصـلِّ  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -ْیٍن الُخَزاِعـيُّ
َفَقـاَل َ�ـا َرُسـوَل للااَِّ: َأَصـاَبْتِني َجَناَ�ـٌة  »َ�ا ُفَالُن َما َمَنَعَك َأْن ُتَصلَِّي ِفي الَقْوِم؟«ِفي الَقْوِم، َفَقاَل: 

ِعیِد َفِإنَُّه َ�ْكِفیكَ «، َقاَل: َوَال َماءَ   ".»َعَلْیَك ِ�الصَّ
�ضـرب بید�ـه  ،�عنـي ضـر�ٌة واحـدة "َ�اٌب: التََّیمُُّم َضـْرَ�ةٌ ": -رحمه هللا تعـالى–�قول اإلمام البخاري 

 على الصعید، ثم �سمح بهما وجهه و�فیه.
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالمٍ قال: " م" َحدَّ لـى الخـالف المعـروف، والـذین نصـوا علـى على الـوجهین ع أو سالَّ

 .-رحمه هللا-والبن رجب مصنف في هذا  ،أن التخفیف في هذا وفي والده عبد هللا
َثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َسَالمٍ قال: " م" َحدَّ  الضر�ر." َقاَل: َأْخَبَرَنا َأُبو ُمَعاِوَ�ةَ " أو سالَّ

 طالب:........
 .م الضر�رمحمد بن خازم، أبو معاو�ة محمد بن خاز 

 أبي وائل.ابن سلمة " َعْن َشِقیقٍ " ،سلیمان بن مهران" َعِن اَألْعَمشِ "
عبــد هللا بــن مســعود وأبــي موســى  مــع" َقــاَل: ُ�ْنــُت َجاِلًســا َمــَع َعْبــِد للااَِّ َوَأِبــي ُموَســى اَألْشــَعِريِّ "

  األشعري، واسمه عبد هللا أ�ًضا ابن قیس. 
َلْو َأنَّ َرُجًال َأْجَنَب َفَلْم َ�ِجِد الَماَء " ي قال أبو موسى لعبد هللا بن مسعود:�عن" َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسى"

{َفَلـْم َتِجـُدوا َمـاًء َشْهًرا، َأَما َ�اَن َیَتَیمَُّم َوُ�َصـلِّي، َفَكْیـَف َتْصـَنُعوَن ِبَهـِذِه اْآلَ�ـِة ِفـي ُسـوَرِة الَماِئـَدِة: 
ًبا}  َص َلُهْم ِفي َهـَذا َألَْوَشـُكوا ِإَذا َبـَرَد َعَلـْیِهُم  ]٦ئدة:[الماَفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیِّ َفَقاَل َعْبُد للااَِّ: َلْو ُرخِّ

ــِعیدَ  فــیمن �ســمع أو یــرى مــن  �عنــي إذا وِجــد" ُقْلــُت: َوِ�نََّمــا َ�ــِرْهُتْم َهــَذا ِلــَذا؟ ،الَمــاُء َأْن َیَتَیمَُّمــوا الصَّ
ــِتح لهــم البــاب تر�ــو  وارتكبــوا مــا حــرَّم هللا علــیهم، ال  ،ا مــا أوجــب هللا علــیهمالمتســاهلین الــذین إذا ُف

ثون �مثل هذا، ومثل ما ذ�رنا في التنظیر لو �نت في قوٍم متساهلین فإنما ُتحدثهم �ما �شدهم  ُ�حدَّ
وال ُ�خــــرجهم مــــن التوســــط، لكــــن ُ�خــــرجهم مــــن التســــاهل، والعكــــس إذا �نــــت فــــي قــــوم مــــن  ،قلــــیالً 



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٣ 

وال �خـــرجهم إلـــى حـــد التشـــدید أو  ،ُیناســـبهم ممـــا �حـــد مـــن غلـــوائهمالمتشـــددین فإنمـــا ُتحـــدثهم �مـــا 
 .]١٤٣[البقرة: {َوَ�َذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا}في الوسط  ن بل �كونو  ،التقلیل

ُ�َصـلِّي، َفَكْیـَف َفَقاَل َلُه َأُبو ُموَسـى: َلـْو َأنَّ َرُجـًال َأْجَنـَب َفَلـْم َ�ِجـِد الَمـاَء َشـْهًرا، َأَمـا َ�ـاَن َیَتـَیمَُّم وَ "
ًبـا} َتْصَنُعوَن ِبَهِذِه اْآلَ�ِة ِفي ُسوَرِة الَماِئَدِة:  َفَقـاَل  ]٦[المائـدة:{َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصـِعیًدا َطیِّ

ُمـ َص َلُهْم ِفي َهَذا َألَْوَشُكوا ِإَذا َبـَرَد َعَلـْیِهُم الَمـاُء َأْن َیَتَیمَّ ـِعیدَ َعْبُد للااَِّ: َلْو ُرخِّ ُقْلـُت: َوِ�نََّمـا ، وا الصَّ
 ."َكِرْهُتْم َهَذا ِلَذا؟ َقاَل: َنَعمْ 

ال؛ إنما �رهناه ِلما قـد  ،�عني ما �رهناه ألنه لیس �مشروع أو ألنه ال ینبغي فعله عند وجود سببه 
یتســمك �ــه �عــض المتســاهلین، فــإنهم إذا وِجــد أدنــى ســبب ال ُیوجــد الســبب الُمبــیح إنمــا وِجــد أدنــى 

 وال یتفق مع السبب الُمبیح. ،بب ینطلق علیه االسمس
ِفي َحاَجـٍة،  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ - النبيَفَقاَل َأُبو ُموَسى: َأَلْم َتْسَمْع َقْوَل َعمَّاٍر ِلُعَمَر: َ�َعَثِني "

 للُغسل لجمیع البدن. ألنه �ان �ظن أن التیمم ُمشبه ؛"َفَأْجَنْبُت َفَلْم َأِجِد الَماَء، َفَتَمرَّْغتُ 
ا�َُّة، َفَذَكْرُت َذِلَك ِللنَِّبيِّ " ِعیِد َ�َما َتَمرَُّغ الدَّ ِإنََّمـا «َفَقـاَل:  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َفَتَمرَّْغُت ِفي الصَّ

ــَذا ــمَّ َنَفَضــَها ،»َ�ْكِفیــَك َأْن َتْصــَنَع َهَك ــى اَألْرِض، ُث ــِه َضــْرَ�ًة َعَل لیتســاقط مــا فیهــا مــن  "َفَضــَرَب ِ�َكفِّ
 التراب الملوث و�نما یبقى ما �علق �الید من غباٍر ونحوه.

 ."ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َظْهَر َ�فِِّه ِ�ِشَماِلِه َأْو َظْهَر ِشَماِلِه ِ�َكفِِّه، ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َوْجَههُ "
 طالب: ........

 هذا الترتیب؟ 
 طالب:.......

 یلزم فیه ترتیب، ولو �ان التیمم عـن وضـوء للـزم فیـه تقـد�م الوجـه علـى التیمم عن الجنا�ة ال ،نعم
  الكفین. 

ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َظْهـَر َ�فِّـِه ِ�ِشـَماِلِه َأْو َظْهـَر ِشـَماِلِه  ،ُثمَّ َنَفَضَها ،َفَضَرَب ِ�َكفِِّه َضْرَ�ًة َعَلى اَألْرضِ "
 َعْبُد للااَِّ: َأَفَلْم َتَر ُعَمَر َلْم َ�ْقَنْع ِ�َقْوِل َعمَّاٍر؟ ِ�َكفِِّه، ُثمَّ َمَسَح ِبِهَما َوْجَهُه َفَقالَ 

َفَقـاَل  -رضـي هللا عنهمـا– َوَزاَد َ�ْعَلى، َعِن اْألَْعَمِش، َعْن َشِقیٍق: ُ�ْنُت َمَع َعْبِد للااَِّ َوَأِبي ُموَسـى
" َ�َعَثِني َأَنا َوَأْنتَ  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -للااَِّ  َأُبو ُموَسى: َأَلْم َتْسَمْع َقْوَل َعمَّاٍر ِلُعَمَر: ِإنَّ َرُسولَ 

 .عمار وعمر مًعا
ِعیِد، َفَأَتْیَنا َرُسوَل للااَِّ " َفَأْخَبْرَنـاُه،  -َصلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ - َ�َعَثِني َأَنا َوَأْنَت َفَأْجَنْبُت َفَتَمعَّْكُت ِ�الصَّ

ْیِه َواِحَدةً  »یَك َهَكَذاِإنََّما َ�ْكفِ «َفَقاَل:    ."َوَمَسَح َوْجَهُه َوَ�فَّ
 .نعم

 .روا�ة األكثر بتنو�ن �اب" �اب التیمم ضر�ة :قوله: "-رحمه هللا–قال "
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 وفــي روا�ــة الكشــمیهني �غیــر تنــو�ن وضــر�ةً  ،وخبــر ألنــه مبتــدأٌ  ؛�ــالرفع "التــیمم ضــر�ة: "وقولــه
 ".�النصب

 .�اب التیمم ضر�ةً 
 .بن سالماهو  ولألصیلي محمدٌ  "مد بن سالمحدثنا مح" :قوله"

 .ولكر�مة واألصیلي "ما �ان یتیمم و�صلي: "قوله
 طالب:........

 حال.
قـال عبـد  ،�یـف �صـنع �الصـالة :ولمسـلمٍ  ،مـا �ـان بز�ـادة همـزة االسـتفهامأولكر�مة واألصیلي "

 ".اال یتیمم و�ن لم �جد الماء شهرً  :هللا
 حال من أي شيء؟ 

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب: ........
 .�اب التیمم ضر�ةً 
 طالب: ........

 ضر�ًة؟ حال صاحب الحال من هو؟  ه�عني حالة �ون ؟حال 
 طالب: ........

 التیمم، �جوز الحال من المضاف إلیه؟
 َوَال ُتِجـْز َحــاًال ِمـَن اْلُمَضـاِف َلـهْ 

 
ـــــــهْ    ــــــــاُف َعَمَل ـــــــى اْلُمَض  ِإالَّ ِإَذا اْقَتَض

 
 المضاف والباب عمله في... لكن �قتضي

 طالب: فیه تقدیر.
 إًذا خبر �ان محذوف، �كون خبر �ان المحذوف.

ــــهْ  ــــَن اْلُمَضــــاِف َل ـــــاًال ِم ـــــْز َح  َوَال ُتِج
 

ــــــــــــهْ   ـــــــــــــاُف َعَمَل ــــــــــــى اْلُمَض  ِإالَّ ِإَذا اْقَتَض
 

ـــــــْزء ــــــاَن ُج ـــــــا َأْو َ� ــــــُه ُأِضیَفـ ـــــــا َل  َم
 

ــــــــــــــیَفا  ــــــــــــــَال َتِح ــــــــــــــْزِئِه َف ـــــــــــــَل ُجـ  َأْو ِمْث
 

 من یذ�ر لنا أمثلة على الوجوه الثالثة؟
 طالب:.......

 دخل بهذا؟ أو ما لنا
 طالب:........



 
 

 

 
 
 

١
٥ 
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 شيء؟  هفی ؟نجد أمثلة عند اإلخوان
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب: ........

 ؟ماذا
 أر�د منكم، راجعوها أجل.  ،ي عندناأر�د الذما أنا 

فكیـف تصـنعون بهـذه اآل�ـة فـي سـورة "ي وللكشـمیهن "فكیف تصنعون فـي سـورة المائـدة :قوله"
 .وسقط لفظ اآل�ة من روا�ة األصیلي "المائدة
 ووهــ "فــإن لــم تجــدوا"ووقــع فــي روا�ــة األصــیلي  ،للمــراد مــن اآل�ــة هــو بیــانٌ  "فلــم تجــدوا" :قولــه
و�نمـا عـین  ،إنه �ان �ذلك في روا�ة أبي ذر ثم أصـلحها علـى وفـق اآل�ـة :وقیل، للتالوة مغایرٌ 

 ".لكونها أظهر في مشروعیة تیمم الجنب من آ�ة النساء ؛ئدةسورة الما
�خــالف مــا فــي اآل�ــة، ثــم أصــلحها، وقیــل: إنــه  "فــإن لــم تجــدوا"إذا �انــت هكــذا فــي روا�ــة أبــي ذر 

كان �ذلك في روا�ة أبي ذر �أن �كـون مـن البخـاري، ثـم أصـلحها علـى وفـق اآل�ـة، هـي سـبق قلـم 
ُ}{یَ ولیســت قــراءة مثــل مــا جــاء فــي قولــه:  ــِع للااَّ ــة: ْرَف فــي روا�ــات صــحیحة وموثَّقــة  ]١١[المجادل

 .ة عتیقة (یرفعه هللا) من البخاري وُنسخ قد�م
فلهذا لم  ؛على أن عبد هللا �ان یرى أن المراد �المالمسة الجماع فیه دلیلٌ  :قال الخطابي وغیره"

لبشــرتین فیمــا دون المــراد مــن المالمســة التقــاء ا :و�ال لكــان �قــول لــه ،یــدفع دلیــل أبــي موســى
 ".سلمن الغُ  من الوضوء ال �ستلزم جعله بدالً  وجعل التیمم بدالً  ،الجماع

 لكن التمرغ �ما تتمرغ الدا�ة هذا بدیل من الوضوء؟ 
 طالب: ........

 ال.
 طالب:........

: هـو �عضـهم �قـول ]٤٣[النسـاء: َأْو الَمْسـُتُم النَِّسـاَء}{المسـألة خالفیـة معروفـة  ، ما �خـالف،نعم
 لمس الید.من 

 طالب:........
 نعم و�ال لكان ُ�مكنه أن �قول: أن هذا التیمم بدل منه، ما هو ببدل من الجنا�ة.

 .وحكى الجوهري ضمها ،إذا برد �فتح الراء على المشهور :قوله"
بـل هـو  :ولیس �مـا قـال ،قاله الكرماني ،قائل ذلك هو شقیق "لذا ؛و�نما �رهتم هذا :قلت" :قوله
 .التي قبل هذه والمقول له شقیق �ما صرح بذلك في روا�ة حفصٍ  ،عمشاأل
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أن ذ�ــر أبــي موســى لقصــة عمــار متــأخر عــن  "ألــم تســمع ظــاهره :فقــال أبــو موســى" :قولــه
الماضــیة احتجاجــه �اآل�ــة متــأخر عــن احتجاجــه �حــدیث  وفــي روا�ــة حفــصٍ  ،احتجاجــه �اآل�ــة

فـدعنا مـن قـول " :وهـي قولـه ،لى ضـبط ذلـكألن فیها ز�ادة تدل ع ؛أرجح وروا�ة حفصٍ  ،عمار
 ؟عمار �یف تصنع بهذه اآل�ة

فت إحــدى ذِ وأصــله تتمــرغ فُحــ ،كمــا تمــرغ الدا�ــة �فــتح المثنــاة وضــم الغــین المعجمــة" :قولــه
 .ینءالتا

 .ا علیها على األكملحمل ما ورد زائدً فیُ  ،فیه أن الكیفیة المذ�ورة مجزئةٌ  »ِإنََّما َ�ْكِفیكَ « :قوله
وفـي روا�ـة أبـي  ،�ذا في جمیع الروا�ـات �الشـك "ظهر �فه �شماله أو ظهر شماله �كفه" :قوله

و�یمینـه  ،ثـم ضـرب �شـماله علـى �مینـه"ولفظـه  ،اداود تحر�ر ذلك من طر�ق أبـي معاو�ـة أ�ًضـ
بـن اونقلـه  ،فـي التـیمم واحـدةٍ  وفیه االكتفاء �ضـر�ةٍ  ،"ثم مسح وجهه ،على شماله على الكفین

 .في التیمم وفیه أن الترتیب غیر مشترطٍ  ،واختاره ،ر العلماءجمهو  المنذر عن
وفـي سـیاقه  ،)ثـم(فوقـع عنـد البخـاري بلفـظ  ،لف في لفظ هـذا الحـدیثاختُ  :العید بن دقیقٍ اقال 

ـــالواو ولفظـــه ولمســـلمٍ  ،اختصـــار ـــه ووجهـــه" :� ـــى الیمـــین وظـــاهر �فی ـــم مســـح الشـــمال عل  "ث
 :ظه من طر�ق هـارون الحمـال عـن أبـي معاو�ـةولف :قلت ،ولإلسماعیلي ما هو أصرح من ذلك

إنما �كفیك أن تضرب بید�ك على األرض ثم تنفضهما ثم تمسـح بیمینـك علـى شـمالك وشـمالك "
 ."على �مینك ثم تمسح على وجهك

 :في هذه الروا�ة إشكال من خمسة أوجه :قال الكرماني
ي األصــح المنصــوص وقــد قــال النــوو  ،الضــر�ة الواحــدة وفــي الطــرق األخــرى ضــر�تان :أحــدها

 ".مراد النووي ما یتعلق بنقل المذهب :قلت ،ضر�تان
 مذهبهم عند الشافعیة.

و�نمـا لـم �قنـع عمـر �قـول  ،فـي روا�ـة األصـیلي و�ر�مـة أفلـم بز�ـادة فـاء ؟"ألم تـر عمـر" :قوله"
وحضر معه تلك القصـة �مـا سـیأتي فـي روا�ـة  ،لكونه أخبره أنه �ان معه في تلك الحال ؛عمار
ولهـذا قـال لعمـار فیمـا رواه مسـلم مـن طر�ـق عبـد  ؛أصـالً  ولم یتـذ�ر ذلـك عمـرٌ  ،بن عبید �على

 ".نولیك ما تولیت :فقال عمر ،ث �هحدِّ إن شئت لم أُ  :قال ،هللا �ا عمار اتقِ  :الرحمن بن أبزى 
 ألنــه فــي وال�ــة عمــر، و�ــرى أنــه یلزمــه االلتــزام �مــا �ــأمره �ــه ولــي ؛"ث �ــهحــدِّ إن شــئت لــم أُ  :قــال"

ث �ه، فقال عمر: نولیك ما تولیـت"" ،األمـر مـادام حفظـت هـذا وضـبطته وأتقنتـه  إن شئت لم ُأحدِّ

 ولیة.ؤ فأنت تتحمل المس
 طالب:........

 .ماذا
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 طالب: ........
 هذا في االستئذان. ،ال

 طالب:.......
 یتذ�ر.

فلعلـك نسـیت أو  ،وتثبـت فیـه ،فیما ترو�ـه :أي "اتق هللا �ا عمار" :قول عمر قال النووي معنى"
 .ا من هذافإني �نت معك وال أتذ�ر شیئً  ،اشتبه علیك

إن رأیت المصلحة فـي اإلمسـاك عـن التحـدیث �ـه راجحـة علـى التحـدیث �ـه  :ومعنى قول عمار
 :أي ،نولیـك مـا تولیـت :فقـال لـه عمـر ،فیه حـرج يَّ عل فإني قد بلغته فلم یبقَ  ،وافقتك وأمسكت

 .فلیس لي منعك من التحدیث �ه ،ا في نفس األمرن ال �كون حق� ال یلزم من �وني ال أتذ�ره أ
�عثنـي أنـا  :والـذي زاده �علـى فـي هـذه القصـة قـول عمـار لعمـر ،بـن عبیـدٍ ازاد �على هـو " :قوله
فـال عـذر لـه فـي التوقـف عـن قبـول  بـن مسـعودٍ اوأمـا  ،و�ه یتضح عذر عمر �ما قدمناه ،وأنت

فیـه  بـن أبـي شـیبة �إسـنادٍ ا�ما أخرجـه  ،تیا بذلكن الفُ فلهذا جاء عنه أنه رجع ع ؛حدیث عمار
 .وروا�ة �على بن عبید لهذا الحدیث وصلها أحمد في مسنده عنه ،عنه انقطاعٌ 

 ).هذا( :وللكشمیهني ،»َ�ْكِفیَك َهَكَذا �ان ِإنََّما« :قوله
 ".واحدة مسحةً  :أي "واحدة" :قوله

ره أهــل العلــم أنــه إذا �ــان البــاب بــدون والــذي قــرَّ  بــدون ترجمــة، "�ــاٌب": -رحمــه هللا تعــالى–ثــم قــال 

 هو �منزلة الفصل من الذي قبله.فترجمة 

َثَنا َعْبَدانُ "  خالف.روزي، وهل هو اسمه أو لقب؟ محل عبد هللا بن عثمان العتكي الم" َحدَّ
َعـْن َأِبـي " ،ن جمیلـة األعرابـيهـو ابـ" َقـاَل: َأْخَبَرَنـا َعـْوفٌ " ،هو ابن المبارك" َقاَل: َأْخَبَرَنا َعْبُد للااَِّ "

َثَنا ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْینٍ " ،وهو العطاردي" َرَجاءٍ  َصـلَّى  -َأنَّ َرُسـوَل للااَِّ " ،الصـحابي الجلیـل" َقاَل: َحدَّ
ــِه َوَســلَّمَ  ــْومِ  -ُهللا َعَلْی ــْم ُ�َصــلِّ ِفــي الَق ــِزًال َل النــاس ُ�صــلون وهــو جــالس فــي ناحیــة  ،"َرَأى َرُجــًال ُمْعَت

 �عني معهم أو ضمنهم. َلْم ُ�َصلِّ ِفي الَقْوِم"" ،لمسجد أو في ناحیة المكانا
 " �عني: مع القوم.»َ�ا ُفَالُن َما َمَنَعَك َأْن ُتَصلَِّي ِفي الَقْوِم؟«َفَقاَل: "
ــِعیدِ «َفَقــاَل َ�ــا َرُســوَل للااَِّ: َأَصــاَبْتِني َجَناَ�ــٌة َوَال َمــاَء، َقــاَل: " تیممــه وتــیمم �ــه ف طَّیــبِ ال »َعَلْیــَك ِ�الصَّ
  .»َفِإنَُّه َ�ْكِفیكَ «
فعلــى روایتــه هــو مــن  ،وســقط مــن روا�ــة األصــیلي أصــالً  ،�ــذا لألكثــر بــال ترجمــة "�ــابٌ " :قولــه"

 .وعلى األول هو �منزلة الفصل من الباب �نظائره ،جملة الترجمة الماضیة
ن الحـدیث الطو�ـل الماضـي فـي مـ وحدیثه هذا مختصرٌ  ،بن المباركاهو  "أخبرنا عبد هللا" :قوله

فیحتمل أن �كـون  ،واحدة ولیس فیه التصر�ح �كون الضر�ة في التیمم مرةً  ،�اب الصعید الطیب
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 ،ألن المرة الواحدة أقل ما �حصـل �ـه االمتثـال ووجو�هـا متـیقنٌ  ؛المصنف أخذه من عدم التقیید
 .�هللا أعلم

 :خاتمة
منهـا  ،ا المكـرر منهـا عشـرةلى سبعة عشر حدیثً اشتمل �تاب التیمم من األحادیث المرفوعة ع 

وافقـه مسـلم علـى تخر�جهـا  ،معلق والبقیة موصـولة منها واحدٌ  ،والخالص سبعة ،اثنان معلقان
وفیــه مــن الموقوفــات علــى الصــحا�ة والتــا�عین عشــرة  ،ســوى حــدیث عمــرو بــن العــاص المعلــق

 .سعودبن ماو  وهي فتوى عمر وأبي موسى ،موصولة منها ثالثةٌ  ،آثار
 »َفِإنَّـُه َ�ْكِفیـكَ « :ومن براعة الختام الواقعـة للمصـنف فـي هـذا الكتـاب ختمـه �تـاب التـیمم �قولـه

 ".�هللا سبحانه وتعالى أعلم ،إلى أن الكفا�ة �ما أورده تحصل لمن تدبر وتفهم إشارةً 
  اللهم صلِّ وسلم على نبینا محمد.  

 
    
 

  


