
الجنابة     من     التيمم      في40     الـ     الحديث     شرح

 بن حصين رضي الله عنه أن رسول اللهعمرانعن 
ُيصّل فيرأى وسلم عليه الله صلى  رجل معتزل لم 

 في القوم ؟تصلي منعك أن مافقال : يا فلن القوم ، 
 ماء . فقال :ولفقال : يا رسول الله أصابتني جنابة 

 بالصعيد ، فإنه يكفيك .عليك

في الحديث مسائل : 

 = في الحديث قصة طويلة .1
 عمران ـبـن حـصـين رـضـيعنفقد روى البخاري ومسلم 

وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلىالله عنه قال : كنت مع نبي الله 
 مـسـيٍر ـلـه ، فأدلجـنـا ليلتـنـا ـحـتى إذا ـكـان ـفـي وـجـهفي

 أعينـنـا ـحـتى بزـغـت الـشـمس .فغلبتـنـاالـصـبح عّرـسـنا ، 
ُكـنـا ل ـنـوقظ  ـنـبيفكان أول من استيقظ منا أـبـو بـكـر و

ـه  ـه ـصـلىالـل ـه الـل ـامه ـمـن وـسـلم علـي ـام إذا مـن ـتى ـن ـح
صـلى عنـد نـبي الـلـه فقاميستيقظ ، ثم استيقظ عمر ، 

ّبر ويرـفـع ـصـوته ـبـالتكبير ـحـتىفجعل وسلم عليه الله ُيك  
 رـفـعفلـمـا ، وـسـلم علـيـه الـلـه صلىاستيقظ رسول الله 
 بزغت ـقـال : ارتحـلـوا فـسـار بـنـاقدرأسه ورأى الشمس 

حتى إذا ابيّضت الشمس نزل فصلى بنا الغداة ، ـفـاعتزل
ُيـصـّل معـنـا ، فلـمـا انـصـرف ـقـال ـلـهمنرجل   القوم ـلـم 

 فلن ـمـا منـعـك أنيـا:  وـسـلم عليه الله صلىرسول الله 
ـفـأمره جناـبـة ، أـصـابتني ؟ قال : يا نبي الـلـه معناتصلي 
 فصلى ،بالصعيد فتيمم وسلم عليه الله صلى الله رسول

 ركب بين يديه نطلب الـمـاء وـقـد عطـشـناثم عجلني في
 إذا نـحـن ـبـامرأة ـسـادلةنـسـيرعطشا شديدا فبينما نـحـن 

رجليها بين مزادتـيـن ، فقلـنـا لـهـا : أـيـن الـمـاء ؟ ـقـالت :
 ! ل ـمـاء لـكـم . قلـنـا : فـكـم بـيـن أهـلـك وبـيـنأيهاهأيهاه 

إـلـىالماء ؟ قالت : مسيرة يوم وليـلـة . قلـنـا : انطلـقـي 
 رـسـولوـمـا : ـقـالت.  وـسـلم علـيـه الله صلىرسول الله 

الله ؟ فـلـم نملكـهـا ـمـن أمرـهـا ـشـيئا ـحـتى انطلقـنـا بـهـا
فسألها ، وسلم عليه الله صلىفاستقبلنا بها رسول الله 

 أخبرتنا وأخبرته أنها ُموتمة لها صبيانالذيفأخبرته مثل 
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ـّج ـفـي  ـام ، ـفـأمر براويتـهـا ـفـأنيخت ، فـَم العزلوـيـنأيـت
العلياوين ، ثم بعث براويتها فشربنا ونـحـن أربـعـون رجل

 كل قربة معنا وإداوة ، وغـسـلناوملناعطاش حتى روينا 
ًا وهي تكاد تنضرج من  َنْسقْ بعير الـمـاءصاحبنا غير أنا لم 

يعني المزادتين ، ثم قال : هاتوا ما كان عندكم ، فجمعنا
 ، فـقـال لـهـا : اذـهـبيرةُـصـلها من كسر وتمر وَصّر لـهـا 

ـا فأطعمي هذا عيالك واعلمي أنا لم نرزأ من مائك ، فلـم
 : لقد لقيت أسحر البـشـر ، أو إـنـه لـنـبيقالتأتت أهلها 

كما زعم ، كان ـمـن أـمـره ذـيـت وذـيـت ، فـهـدى الـلـه ذاك
 بتلك المرأة ، فأسلمت وأسلموا .رمّالص

 أهلـهـا وـقـد احتبـسـت عنـهـمفأتتوفي رواية للبخاري : 
ـقـالوا : ـمـا حبـسـك ـيـا فلـنـة ؟ ـقـالت : العـجـب ! لقيـنـي

ُيقال له الـصـابئ ، ففـعـلبيرجلن فذهبا   إلى هذا الذي 
 -وهذهكذا وكذا ، فو الله إنه لسحر الناس من بين هذه 

ـى ـا إـل ـبابة فرفعتهـم ـطى والـس ـبعيها الوـس ـالت بإـص وـق
ًا ،إنهالسماء تعني السماء والرض - أو   لرسول الله حقــ

ُيغـيـرون عـلـى ـمـن حولـهـا ـمـن فكان المسلمون بعد ذلك 
 الـّصـرم اـلـذي ـهـي مـنـه ، فـقـالتيصيبونالمشركين ول 

ًا ، يوما لقومها : ما أرى أن ـهـؤلء الـقـوم ـيـدعونكم عـمـد
 لكم في السلم ، فأطاعوها فدخلوا في السلم . فهل

 
 عمران قال : كنا في سفر مع النبيعنوفي رواية له 

 أسرينا حتى كنا في آخر الليلوإنا وسلم عليه الله صلى
 منها ، فماالمسافروقعنا وقعة ، ول وقعة أحلى عند 

أيقظنا إل حّر الشمس ، وكان أول من استيقظ فلن ثم
 النبيوكانفلن ثم فلن ، ثم عمر بن الخطاب الرابع 

 نام لم يوقظ حتى يكون هوإذا وسلم عليه الله صلى
 ، فلمانومهيستيقظ ؛ لنا ل ندري ما يحدث له في 

ًا ، استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس ، وكان رجل جليد
 زال يكبر ويرفع صوتهفمافكبر ورفع صوته بالتكبير 

وسلم عليه الله صلىبالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي 
 أصابهم . قال : ل ضيرالذي استيقظ شكوا إليه فلما ،

أو ل يضير ، ارتحلوا ، فارتحل فسار غير بعيد ، ثم نزل
 فتوضأ ونودي بالصلة فصلى بالناس ،بالوضوءفدعا 
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 معصلُيلم فلما انفتل من صلته إذا هو برجل معتزل 
القوم قال : ما منعك يا فلن أن تصلي مع القوم ؟

 بالصعيد فإنه ماء ؟ قال : عليكول جنابة أصابتنيقال : 
يكفيك . 

 = اعتزال الرجل للصلة ، لجهله بالحكم ، أي أنه يجوز2
للجنب أن يتيمم .

فقوله : أصابتني جنابة ول ماء ، يدل على أنه كان يظن
أنه ل يرفع الجنابة سوى الماء .

ويظهر من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له أنه
يعرف صفة تيمم وحكمه .

 = سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قبل3
المعاتبة 

فيه الستفصال قبل العتاب ، وتقدمت الشارة إليه في
 31شرح الحديث الـ 

وسبقت الشارة إلى بعض المثلة .
ُيبادره بالعتاب أو فالنبي صلى الله عليه وسلم لم 

التعنيف بل سأله قبل واستفصل منه .

 = قوله " عليك بالصعيد " أي الزم الصعيد وتيمم به4
حتى في حالة الجنابة فإنه يكفيك .

رسول فأمرهويدل عليه ما في رواية البخاري الخرى : 
 .بالصعيد فتيمم وسلم عليه الله صلىالله 

 = إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتيمم5
بالصعيد وأنه يكفيه فيه دليل على أن الحدث الصغر

يندرج تحت الحدث الكبر ، ولذا يكتفي من أصابته
ّلي بذلك التيمم ، أي ُيص الجنابة بالتيمم مرة واحدة ثم 
أنه ل يحتاج إلى أن يتيمم مرة للجنابة ومرة للوضوء .

وإنما يكفي أن يتيمم للجنابة وينوي به رفع الحدث
الكبر حتى يجد الماء أو يقدر على استعماله .

 = الصعيد الطيب وضوء المسلم وطهوره ما لم يجد6
الماء 
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وضوء الطيب الصعيدلقوله عليه الصلة والسلم : 
 عشر سنين ، فإذا وجد الماءالماء لم يجد نإوالمسلم 

فليمسه بشرته . رواه المام أحمد وأبو داود والترمذي
والنسائي .

وبناء عليه فإنه ل يتيمم لكل صلة ، بل إذا تيمم صلى ما
ُيحدث ، فالبدل له ُحكم شاء من النوافل والفرائض حتى 

المبدل ، والصحيح أنه ل ينقض التيمم إل ما ينقض
الوضوء .

 = ما المقصود بالصعيد ؟7
ُتلف في معنى الصعيد على أقوال :  اخ

 الملساء التي ل نبات فيها ول غراس .الرض-  
-  الرض المستوية .

 .التراب الصعيد- 
 الرض ذات التراب والغبار .وجه- 

ذكر هذه القوال ابن جرير الطبري في التفسير ثم قال
 ذلك بالصواب قول من قال : هو وجه الرضوأولى: 

 .المستويةالخالية من النبات والغروس والبناء 

 = مجموع هذه الحاديث يدّل على حرص النبي صلى8
الله عليه وسلم على طلب الماء والتماسه له  حتى بعث

بعض أصحابه يطلبون الماء .
ّلف بل هو موافقْ لقوله تبارك وهذا ليس من التك

ُقَّقوُاوتعالى : (  ّت ّلَه َفاَ ُقَّتْم َماَ ال ْع َط َت ) .   اْس
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