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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 التيمم ابب

:  أي {بآخذيه ولستم تنفقون منه اخلبيث تيمموا وال} وتعاىل تبارك اهلل قال ، القصد به ويراد يطلق:  اللغة يف التيمم
 : القيس امرئ قول أيضا ومنه قاصدين، أي{اهلل من فضال يبتغون احلرام البيت آمني وال}وجل عز وقالتقصدوا، ال

 طامي عرمضها الظل َعل ْيَها َيِفيُء ... َضاِرٍج ِعْنَد ال َِّتي اْلَعْيَن َتَيمَََّمت                        

 .العني تلك قصدت أي  

 .  خمصوصة صفةب واليدين الوجه ملسح ، الطيب الصعيد بقصد ، وجل عز هلل التعبد:  اصطالحا التيمم تعريف

 :  فائدة

 التعريف يأتي قد اضعاملو بعض يف أنه إال ، االصطالحية التعاريف من أعم اللغوية التعاريف أن الغالب
 .  اخل..  والصالة كاإلميان ، اهلل شاء إن موضعه يف وسيأتي ، اللغوي التعريف من أعم االصطالحي

 :  التيمم مشروعية على دل وقد

 .  واإلمجاع والسنة الكتاب

 :  الكتاب أما

 جتدوا لمف النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن}:وتعاىل تبارك اهلل فقول -
 .  {.. وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طبيا صعيدا فتيمموا ماء

 :  منها ، كثرية فيها فاألحاديث السنة من وأما

 بالرعب نصرت:  قبلي أحد يعطهن مل مخسا أعطيت] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضيجابر عن -
 يف أخرجاه [فيصل الصالة أدركته أميت من رجل فأميا ، وطهورا سجدام األرض لي وجعلت ، شهر مسرية

 .  التيمم مشروعية على دليل فهذا الصحيحني

 صفوفنا جعلت:  بثالث الناس على فضلنا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي حذيفة حديث -
 أخرجهاإلمام [املاء جند مل إذا طهورًا لنا هاتربت وجعلت ، مسجدا كلها األرض لنا وجعلت ، املالئكة كصفوف

 . مسلم

 :  التيمم مشروعية سبب 

 ، وسلم عليه اهلل صلى النيب مع ذهبوا حينما ، اجليش قصة يف كما ، الِعقد وضياع ، عنها اهلل رضي عائشة قصة
 نزلت فلما ، التيمم ةآي نزلت حتى ، العقد عن للبحث الناس حبس ثم ، وضاع عنها اهلل رضي لعائشة عقد فانقطع

 بأول هذه ما:  املشهورة كلمته حضري بن أسيد فقال ، حتته العقد فوجدوا ،تركبه الذي اجلمل بعثوا التيمم آية
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 تبتلني عائشة يا أنك:  كالمه مبعنى األلفاظ بعض يف وجاء ، وأرضاها عنها اهلل رضي ، بكر أبي آل يا بركاتكم
 .  عنها اهلل رضي لعائشة قضية كم يف وقع قد وهذا ، للمسلمني اوخري وفرجا ، لك فتنة الشيء فيكون

 :  اإلمجاع أما

 ، الباب داخل مسائل يف اختلفوا وإن ، اجلملة يف التيمم مشروعية على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أمجع فقد -
 .  مشروع التيمم اجلملة يف لكن

 قدامة، وابن ، الرب عبد ابن: منهم ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من كبري مجع ، التيمم مشروعية على اإلمجاع نقل وقد
 .  اجلملة يف التيمم مشروعية على اإلمجاع نقلوا ، العلم أهل من وطائفة ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، والنووي

 .  اهلل شاء إن الباب هذا يف ستأتي كلها ، مبطالت وله ، صفة وله ، وصح التيمم جاز توفرت إذا شروط له والتيمم

املاِء ط هارِة َبَدُل وهو:  اهلل رمحه يقول  . 

 أو ، املاء فقد إذا ، البدلية سبيل على مطهر هو وإمنا ، االبتداء سبيل على مطهرا ليس التيمم أن اهلل رمحه املؤلف أفاد
 اهلل قال وهلذا ؛ األوىل املرحلة يف وليس ، ثانية مرحلة ، بدل فهو ، التيمم إىل ينتقل فإنه ، استعماله عن اإلنسان عجز
 فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} وتعاىل تبارك

  .{طيبا صعيدا

  : مسائل جمموعة حتته هذا: ( املاء طهارة بدل وهو:)قوله

 ؟ احلدث يرفع ال التيمم أن أم ، املاء كطهارة احلدث يرفع التيمم فهل ، احلدث ترفع املاء طهارة أن:  األوىل املسألة
 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيها اختلف مسألة هذه

 اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليهو،للحدث رافعا وليس ، الطهارة له جتب ملا مبيح التيمم أن:  األول القول
 . احلنابلة مذهب من الصحيح وهو ،اجلديد يف املالكية،والشافعية مذهب فهو ، عليهم

 :  أدلتهم

 فإن ، معهم يصل ومل ، القوم اعتزل الذي الرجل قصة يف ، ماعنه اهلل رضي حصني بن عمران عن :األول الدليل
 . الصحيحني يف أخرجاه[ ليكع فأفرغه ( اذهب) هذا خذ] قال املاء جاء ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب

 مل وإن ، املسلم طهور الطيب الصعيد] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ذر أبي عن:الثاني الدليل
 قال أنه األلفاظ بعض ويف ،[ خري هو ذلك فإن ،بشرته ولُيمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا ، سنني عشر املاء جيد

 وابن،حامت أبو منهم العلم أهل من مجع وصححه ، ماجه ابن إال اخلمسة أخرجه[ ملسلما وضوء الطيب الصعيد]
 .واأللباني ، والذهيب ، والنووي ، والدارقطين ،القطان

 هذا خذ] للرجل وقوله[ بشرته وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا] وسلم عليه اهلل صلى قوله أن:االستدالل وجه
 عدم فرتة وهي ، حمددة فرتة الطهارة له وجبت ما يبيح وإمنا ، احلدث يرفع ال تيممال أن على يدل[ عليك أفرغه
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 إىل املتيمم حيتج ومل احلدث الرتفع للحدث رافعا كان لو ألنه ؛ أخرى مرة احلدث عاد املاء وجد فإذا ، املاء وجود
 . أخرى مرة الوضوء

 التيمم كون عدم على تدل ال ،غريهو[ عليك أفرغه] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول بأن:  االستدالل هذا نوقش
 ورجعنا ، التيمم بطل املاء وجد فإذا ، املاء وجود عدم حال يف ، مؤقتا رفعا للحدث رافع التيمم بل ، للحدث رافعا

 وردها ، همن أخذها صاحبها جاء فإذا ، اللقطة ملك ، احلول مت إذا امللتقط فإن:  امللتقط ومثله ، األصلية الطهارة إىل
 جاء إذا ذلك بعد ثم ، مؤقتا ملكا ملك يل ، ميلك مل إنه:  يقال ما ، اآلن ملك هو ، مؤقت ملك فِملكه ، عليه

 .عليه اللقطة يرد أن يلزمه فإنه ، صاحبها

 .  املاء وجود إىل ، للحدث رافع التيمم أن:  الثاني القول

 شيخ الرواية هذه واختار ، القياس هو هذا إن:  أمحد اإلمام اعنه قال ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب إليهو
 .العلم أهل من احملققني من مجع اختيار وهي ، عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم

 :  أدلتهم

 عز اهلل ، {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  {ليطهركم يريد ولكن حرج من عليكم ليجعل اهلل يريد ما } قال نفسها اآلية يف وجل

 [  .املسلم طهور الطيب الصعيد] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي ذر أبي عن :الثاني الدليل

 [  .وطهورا مسجدا رضاأل لي جعلت] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ،أن عنه اهلل جابررضي عن :الثالث الدليل

 [ . طهورا لنا تربتها وجعلت] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي حذيفة عن :الرابع الدليل

 ألن ؛ احلدث يرتفع أن التطهري فمقتضى ، تطهر هذه كانت فإذا والطهور التطهري ذكر جاء واألحاديث اآلية ففي
 ما فريتفع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كذا،وبالطهورية حكم وجل عز اهللو ، حدث وإما طهارة إما:  أمرين عندنا

 إذا ألنه ؛ يرتفع احلدث فإن مطهرا كان فإذا ، مطهر التيمم أن ، واضح استدالل وهذا ، احلدث وهو ، هلا مقابال كان
 .  احلدث ارتفع التطهري حصل

 رافعة الرتاب طهارة فتكون ، املاء طهارة:  منه واملبدل ، نهم املبدل حكم له والبدل ، بدل التيمم أن :امساخل الدليل
 .  للحدث رافعة املاء طهارة أن كما ، للحدث

 :  الراجح

 .  واملراد املقصود يف وصراحتها ، الثاني القول أصحاب أدلة لقوة وذلك للحدث، رافع التيمم أن أعلم واهلل

 لفظيا خالفا اخلالف فليس ، اهلل رمحه املؤلف كالم يف تباعا اهلل شاء إن ستأتينا ، كبرية مثرة عليه ينبين اخلالف وهذا
 . معنوي خالف هو بل ،
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 بدل أنه ومقصوده املؤلف مراد لكن ، دقيقة ليست هي التامة بالدقة أردناها إذا( املاء طهارة بدل) املؤلف فعبارة إذن 
 . احلدث يرفع ال كان وإن ، املاء طهارة

املاء طهارة عن بدل هو:  املؤلف قول  . 

 تطهري يف وتستعمل ، األكرب احلدث رفع يف وتستعمل ، األصغر احلدث رفع يف تستعمل املاء طهارة أن املعلوم من
 ، رضاأل على من النجاسة رفع يف وتستعمل ، البدن على من النجاسة رفع يف وتستعمل ، الثوب على من النجاسة

 وإزالة ، األكرب احلدث ورفع ، األصغر احلدث رفع:  مسائل أربع بقىت ،( التيمم) يف مدخل هلا ليس البقعة لكن
 .  البدن على من النجاسة ورفع ، الثوب على من النجاسة

  ؟ ملاءبا التطهري به يقوم ما بكل يقوم هو هل ؟( املاء) املبدل مهمة مع باملقارنة( البدل) التيمم مهمة هي ما
 .   األصغر احلدث رفع يف املاء به يقوم مبا يقوم التيمم أن ، باإلمجاع فهذا:  األصغر احلدث رفع أما/ج 

 المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} وجل عز قال ، فيه واضح النص ألن -
   األكرب باحلدث يتعلق ما فيها ذكر وأيضا ، الوضوء ةآي يف وهذه {.. طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء

 .  بالتيمم يرتفع األكرب احلدث أن على كذلك العلم أهل عامة بل العلم أهل مجاهري:  األكرب احلدث

 على اليت للنجاسة يتيمم ال أنه على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل باتفاق املسألة هذه:  البدن على النجاسة تطهري
 .الثوب

 اليت النجاسة أجل من يتيمم هل ، األصغر للحدث وتيمم ، للماء واجدا وليس ، جناسة اإلنسان ثوب على كان فلو
 .  باإلمجاع ، ال ؟ ثوبه على

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ هلا يتيمم ال أم هلا يتيمم هل:  البدن على اليت النجاسة

 .  املفردات من وهو ، احلنابلة ذهب إليهو،هلا يتيمم لبدنا على اليت النجاسة أن:  األول القول

 :  أدلتهم

 [ . املسلم طهور الطيب الصعيد] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي ذر أبي عن :األول الدليل

 .[ رطهو تربتها لنا وجعلت] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي جابر عن:الثاني الدليل

 يستخدم فهو إذن ، يطهر التيمم كان وإذا ، مطهر بأنه التيمم وصف ، وسلم عليه اله صلى النيب أن :االستدالل وجه
 .  البدن على تكون اليت النجاسة من ريطهتال يف

 اليت ةالنجاس فإن ، اإلنسان تيمم لو وحتى ، إزالتها النجاسة من واملقصود ، النجاسة يزيل ال التيمم بأن:  يناقش 
 .  احلال هذه يف منه فائدة ال التيمم إذن ، تزول ال بدنه على

 جيب البدن أليس ، الطهارات كسائر ، مشروعا فكان ، بالبدن تتعلق طهارة ، النجاسة عن التيمم نأ:الثالث الدليل
 يتيمم كما ، هلا يتيممفل إذن ، تشرع طهارة كانت فإذا ، تشرع طهارة فهذه:  ،قالوا  قادرا اإلنسان كان إذا تطهريه

 .  األكرب احلدث ورفع األصغر احلدث لرفع
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 طهارة هذه كانت وإذا ، بلى ؟ بدنه على اليت النجاسة من اإلنسان يتطهر أن شرعا مطلوبا أليس:  أخرى بعبارة
 نجاسةال عن التطهر فليكن إذن ، واألكرب األصغر احلدث وهي ، املشروعة الطهارات يف يشرع والتيمم ، مشروعة

 .  عقلي تعليل وهو ، أيضا مشروعا البدن على اليت

 .  البدن على اليت النجاسة عن يتيمم ال أنه:  الثاني القول

 .  والشافعية،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ، العلم أهل مجهور ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 .. [  . املسلم طهور الطيب الصعيد] وسلم عليه اهلل صلى قوله :األول الدليل

 [ . وطهورا مسجدا تربتها لنا وجعلت] وسلم عليه اهلل صلى قوله:الثاني الدليل

 بدل ، التيمم طهارة ألن ؛ األكرب واحلدث األصغر احلدث برفع يتعلق ما[ طهورا] بقوله املراد أن: االستدالل وجه
 ، الطهارة له تشرتط ما يفعل وأن ، ييصل أن أجل من عنه احلدث رفع أو ، للعبد الصالة إباحة يف املاء طهارة عن

 يباح أويرتفع، احلدث فإن احلدث خبالف ؛ بالتيمم حتصل أن ميكن ال تهاإزالو ،تهاإزالب فتطهريها النجاسة وأما
 .  شيئا يستفد مل عنها تيمم لو ، حاصل حتصيل فهي النجاسة أما ، عليه حمرما كان ما يفعل أن لإلنسان

 ألف النجاسة عن تيمم فلو ، عنها التيمم يف حتصل أن ميكن ال واإلزالة ، إزالة إىل حتتاج ةالنجاس أن:الثالث الدليل
 ، بالبدن قائم وصف احلدث فإن ، احلدث خبالف وهي ،  تزول لن ، موضعها على تبقى سوف النجاسة فإن ، مرة

 وأما ، باإلباحة القول على ، له احامب الشيء فيكون ، الفعل اإلنسان يفعل أن:  تقدير أقل على أو ، رفع إىل حيتاج
 .  بالتيمم ميكن ال وهذا ، منها والتخلص تهاإزال هو شرعا فاملقصود النجاسة

 :  الراجح

 نصوص مومع يف دخوهلا لعدم ؛ هلا يتيمم ال فإنه ، البدن على كانت إذا النجاسة أن ، اجلمهور قول هو أعلم واهلل
 أن ميكن ال وهذا - إزالتها النجاسة من املقصود ألن - فائدة مثة يكن مل فإذا ، هلا التيمم من فائدة ال وألنه ؛ التيمم
 .هلا التيمم فاليشرع بالتيمم حيصل

 اليت النجاسة عن تتيمم ال أنك ،كما تتيمم ال:  يقال ؟ بدني على جناسة عن أتيمم هل:  اإلنسان قال لو:  عليه بناء
 .  بدنك على اليت النجاسة عن تتيمم ال فأنت ، ثوبك على

 باإلمجاع له يتيمم ال والثالث ، العلم أهل عامة قول على األكرب واحلدث ، باإلمجاع له يتيمم األصغر احلدث:  إذن
 . قولني على خالف فيه البدن والرابع( الثوب)

 ٌةنافل ُأِبيَحْت أو فريضٍة وقُت َدَخَل إذا: اهلل رمحه قال . 

 : شروط جلوازه يشرتط التيمم

 .  الوقت دخول:  األول الشرط
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 مل وإذا ، يتيمم ال فإنه ، الفريضة وقت يدخل مل فإذا ، النافلة تباح أو ، الفريضة وقت يدخل حتى اإلنسان يتيمم فال
 إذا ويتيمم الوقت، دخل إذا يتيمم ؟ اإلنسان يتيمم متى ،إذن يتيمم ال فإنه ، نهي وقت الوقت كان إذا ، النافلة تبح

 . النافلة أبيحت

 ، النهي وقت يف تفعل األسباب ذوات أن الراجح ؟ تفعل ال أو النهي أوقات يف تفعل األسباب ذوات هل: وسيأتي
 يتيمم هل:  عليه بناء ، العلم أهل من وطائفة ، اإلسالم شيخ واختيار ، احلنابلة عند ورواية ، الشافعية مذهب وهو

 .  يصليها أن أراد إذا هلا يتيمم األسباب ذوات صالة جبواز القول على ، سبب ذات سيصليها اليت لنافلةا كانت إذا

:  قلنا فإذا  النزاع مثرات من مثرة أول هذه ؟ رافع أم مبيح هو هل التيمم مسألة على مبنية املسألة هذه أن وليعلم
 ، للحدث رافع التيمم إن:  قلنا وإذا ، النافلة له وتباح ، الفريضة وقت يدخل حتى يتيمم أن له فليس ، مبيح التيمم

 .  نهي وقت الوقت كان لو ، النافلة فعل إباحة قبل وكذلك ، الفريضة وقت دخول قبل من يتيمم أن يف احلق له فإن

 :  قولني على خالف فيه الشرط هذا ؟ النافلة وإباحة الوقت دخول يشرتط وهل

 .  النافلة إباحة وال ، الوقت دخول للتيمم يشرتط ال أنه:  األول القول

 . العلم أهل من وطائفة ، وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رواية يف واحلنابلة،احلنفية ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 .  [سنني عشر املاء جيد مل وإن ، املسلم طهور الطيب الصعيد] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول:األول الدليل

 فعليه قيد ومن ، مطلقة جاءت بل ، حمدد بوقت التيمم تقيد مل فإنها ، التيمم أدلة مجيع:  يقال أن ميكن أخرى وبعبارة
 .  الدليل

 إنه: قيل إذا هنا فكذلك ، شاء وقت أي يف يتوضأ اإلنسان أن املعلوم ومن ، املبدل حكم له البدل أن:الثاني الدليل
 .  اءش وقت أي يف يتيمم فإنه ، بدل

 .  الطهارات كسائر ، قبلها فعله فجاز للعبادة شرط التيمم أن :الثالث الدليل

 دخول قبل تتوضأ أن لك أم ، وقتها يدخل حتى للصالة تتوضأ ال:  له يقال هل ، يصلي أن أراد لو اإلنسان فإن
 بنصف العشاء قبل وأ ، ساعة بنصف الظهر  صالة قبل توضأ فلو ، الوقت دخول قبل توضأي أن له /ج؟ الوقت
 .  لك له جاز ، ساعة

 األمة عن احلرج رفع اآلية يف وجل  عز الرب وذكر ، للحدث رافعا التيمم جعل وجل، عز اهلل أن:الرابع الدليل
 دليل غري من بالناس احلرج نلحق وأن ، وجل عز الرب أطلقه ما نقيد  أن يف احلق لنا فليس ، رافعا هلم التيمم جبعل

 باملكلف احلرج اقحلإ ذلك فمعنى ، الفريضة وقت يدخل حتى  يتيمم أن لإلنسان جيوز ال إنه:  يلق افإذ ، واضح
 .  الوقت دخول بعد إال يتيمم بأال بتقييده

 فإنه ، تيمم إذا اإلنسان فإن ، للحدث رافعا التيمم كان  فإذا ، للحدث رافع الراجح على التيمم أن :اخلامس الدليل
 .  حدثه ارتفاع:  وهي ، توضأ نمل حتصل اليت املزيةو امليزة له حتصل
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 احلال هذه يف سيكون فإنه تيمم  فإذا ، دائما طهر على يكون أن لإلنسان يشرع أنه املعلوم من أن :السادس الدليل
 الطهر مدائ احلال هذه يف فيكون ، حدثه يرتفع فإنه ، وقت أي يف اإلنسان وتيمم ، رافع التيمم إن قلنا وإذا ، متطهرا

 أوقات يف إال حدثه يرفع بأال نقيده فنحن ، الوقت يدخل حتى يتيمم ال إنه:  قلنا إذا  وأما ، احلدث  مرتفع ،
 .  النافلة فعل إباحة عند  أو ، الصلوات

 .  النافلة تباح أو الفريضة وقت يدخل حتى ، التيمم يشرع ال أنه:  الثاني القول

 .  املذهب من الصحيح على واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية مذهب عليهم،فهو اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 وإن..  وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك  اهلل قول :األول الدليل
 فاهلل {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم ساءالن المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم

 إذا إال يتيمم أن له يشرع ال اإلنسان أن على يدل مما ؛ الصالة إىل القيام إرادة عند والتيمم بالوضوء أمر وجل عز
 .  يصلي يقوم أن أراد و الفريضة وقت دخل

 جواز من متنع مل ، للصالة القيام عند وضوءبال األمر فيها جاء اليت الوضوء آية إن:  يقال بأن االستدالل يناقش 
 .  الفريضة وقت دخول قبل يتوضأ أن لإلنسان جيوز وهلذا ؛ الصالة وقت قبل الوضوء

 وجه .[فليصل الصالة  أدركته أميت من رجل فأميا] وسلم عليه اهلل صلى قال ، عنه اهلل رضي جابر عن:الثاني الدليل
 ؛ إباحتها بعد نافلة يصلي  أن أراد ،أو الوقت دخل إذا إال تيممال يشرع ال أنه على يدل اإلدراك ذكر أن:االستدالل

 [  .الصالة أدركته] قال ألنه

 هذا ، الفريضة وقت ودخل يصلي أن أراد إذا إال يتيمم ال اإلنسان أن الغالب إن:  يقال بأن:االستدالل يناقش
 .  الغالب

 الصورة هذه سوى ما نعمت مل، واحلديث واآلية ، الوقت ودخول الصالة إرادة عند إال يكون ال الواجب إن:  يقال أو
 .  األخرى لألدلة ينظر بل ، جائز غري سواه ما يكون أن يلزم ال ، غالب هو ما يذكر الدليل وكون ،

 الةللص تتوضأ املستحاضة ؛ألناملستحاضة طهارةك ، الوقت يف إال جيز فلم ، ضرورة طهارة التيمم أن:الثالث الدليل
 .[صالة لكل وتوضئي] احلديث يف جاء كما

 هذه أن قبل من تقدمو ، اهلل مارمحه مسلم، اإلمام عمدا وتركها ، البخاري اإلمام أخرجها اللفظة هذه نبأ:  نوقش
 تيمية ابن اإلسالم وشيخ والبيهقي،،داود وأبو ، مسلم اإلمام عليها حكم نممبالشذوذ،و عليها العلماء حكم اللفظة
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم من ليست وأنها ، شاذة اللفظة هذه بأن حكموا ، وغريهم ، رجب ،وابن

 خبروج وضوؤهم ينتقض وال ، يتوضؤون ، الدائمة األحداث أصحاب كذاو ، املستحاضة أن الراجح أن تقدمو
 . آخر نسج من ناقض أي، معهم املستمر الناقض غري ناقض حصل إذا إال ينتقض وال ، الوقت

 . معليه اهلل رمحة وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رواية يف واحلنابلة ، املالكية مذهب وهذا
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 وقتل تتوضأ املستحاضة أن:  وهو املذهب على مبين التعليل هذا ؟ ال أو الذكور تعليلهم يصح هل:  عليه بناء
 الوقت لدخول تتوضأ:  أي ، واحلنابلة،نفيةاحل مذهب هو ل،كمايبط وضوءها فإن الصالة وقت انتهى وإذا ، الصالة

 تقدم مسألة على مبين ؛ألنه ، يصح ال ذكروه الذي التعليل  فهذا ، الصالة لفعل تتوضأ الشافعي مذهب على أو ،
 .  ذكروا ما خالف فيها الراجح أن

 تيمم فلو ، الوقت دخول يشرتط ال أنه الراجح ؟ ال أو النافلة وإباحة الوقت دخول التيمم يف يشرتط هل:  عليه بناء
 ما على باقية طهارته فإن ، الوقت خرج لو كذلك ، حدثه ويرتفع ، صحيح تيممه فإن ، الوقت دخول قبل اإلنسان

 يف تكون كأن ، بعد تبح مل نافلة لفعل يتيمم أن له بل ، النافلة تباح أن يشرتط ال:  يقال النافلة إباحة عند ، عليه هي
 هذا كل ، التيمم إعادة إىل حيتاج وال ، صالها النهي وقت خرج فإذا ، النهي وقت زوال قبل هلا فيتيمم ، نهي قتو

 .؟ رافع أم مبيح التيمم هل:  مسألة على مبين

 املاُء وُعِدَم:  اهلل رمحه قال  . 

 هاستعمال ويستطيع ، موجودا املاء كان فإن ، معدوما املاء يكون أن هوو ، التيمم إباحة شروط من الثاني الشرط هذا
 .  اخل..  يضره أو مريضا لكونه ، استعماله تعذر أو ، املاء عدم إما عدمالو ، التيمم له يباح ال فإنه ،

 :  خيلو ال املاء وعدم

 السفر يف يكون أن إما  . 

 احلضر يف يكون أن وإما  . 

 منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} قال اهلل ألن ؛ يتيمم أن له جيوز أنه فباإلمجاع ، السفر يف كان فإن
 هألن ؛ ، جائز أنه باإلمجاع السفر يف التيمم فحكم {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من

 ، وطائفة اإلسالم وشيخ ، رشد وابن ، الرب عبد ابن ، ةاملسأل هذه يف اإلمجاع حكى قدف ، األمة وإمجاع ، القرآن نص
 .  السفر حال يف يتيمم أن لإلنسان جيوز أنه حكوا

 :  قولني على خالف فيها املسألة فهذه:  املاء وعدم احلضر يف كان إذا أما

 مذهب فهو ، ليهمع اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليهو،يتيمم فإنه احلضر يف املاء عدم من أن:  األول القول
 . احلنابلةو، احلنفية،واملالكية

 :  أدلتهم

 عن اإلجابة وسيأتي ، التيمم آية إال  ، بسفر تقيد مل مطلقة جاءفقد، التيمم يف جاءت اليت األدلة عموم :األول الدليل
 فاملطلق ، وجل عز هللا قيد ما إال نقيد أن لنا فليس ، التقييد عدم على األدلة فعامة ، بالسفر قيدت ملاذا:  السبب

 .  إطالقه على يبقى

 فلقيه ، مجل بئر حنو من وسلم عليه اهلل صلى النيب أقبل:]قال عنه اهلل رضي ةالصم بن احلارث عن :الثاني الدليل
 عليه رد ثم ، ويديه وجهه فمسح  اجلدار على لقبأ حتى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يرد فلم ، عليه فسلم رجل

  .   مسلم اإلمام أخرجه [ السالم
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 فالبئر ، مجل بئر حنو من أتى أنه احلديث يف بل ، احلضر يف تيمم ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن:االستدالل جهو
 يذكر أن:  وهي ، بالسنة تياناإل عليه يفوت أال أجل من لكنه ، والسالم الصالة عليه البلد يف يزال ال فهو ، قريبة

 ، السالم عليه رد ثم ، ووجهه يديه فمسح اجلدار أتى حتى ، السالم الرجل على يرد مل ، رطه على وجل عز اهلل
 .  احلضر يف التيمم مشروعية على دليل وهذا

 :  هلم يستدل أن وميكن :الثالث الدليل

 كان سواء ، املاء اإلنسان فقد فإذا ، املاء فقد هو التيمم وشرط {فتيمموا ماء جتدوا فلم} قال وتعاىل تبارك اهلل بأن -
 .  فرق الف ، يتيمم أن له جاز ، احلضر يف أو السفر يف

 .  احلضر يف كان إن الوقت يف ويعيد يتيمم أنه:  الثاني القول

 . رواية يف واحلنابلة،الصحيح على الشافعية ذهب إليهو

 جيد حتى صالة بدون يبقى أي ، ابلة،واحلن احلنفية عند رواية ووه،يسافر أو املاء جيد حتى يصلي ال بأنه:  قول وهناك
 . غريب قول هذا ، احلضر يف كان إذا ، يسافر أو املاء

 :  دليلهم

 ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} قال تعاىل اهلل أن -
 .  احلضر حال يف ال السفر حال يف مشروع فالتيمم:  واقال {طيبا صعيدا فتيمموا

 يفقد اإلنسان أن الغالبف ، الغالب هألن ؛ السفر يف شرع التيمم أن :األول الوجه: وجهني من االستدالل هذا نوقش
 خرج قد كان إذا فالشيء ، له عموم فال ، الغالب خمرج خرج وما ، الغالب خمرج خرجت واآلية ، السفر يف املاء

 معنى هل {مقبوضة فرهان كاتبا جتدوا  ومل سفر على كنتم وإن} السفر يف نالره:  مثل ، له عموم ال الغالب خمرج
 يف يهودي عند مرهونة ودرعه مات ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ ال ؟ احلضر حال يف يرهنون ال الناس أن هذا

 . الغالب خمرج خر فهذا ، شعري آصع
 احلرج يلحق القول هذا إن ثم املاء بفقد اجلواز علق والذي للتيمم املبيح النص مقابل يف تعليل أنه :الثاني الوجه

 .  به القول فامتنع باملكلف واملشقة

 هذا أنب:  وعللوا ، يعيد وال يتيمم فال الوقت خرج فإن ، الوقت يف ويعيد ويصلي يتيمم نهإ:فقالوا الشافعية وأما
 .  له حكم ال والنادر ، نادر

 :  والراجح

 ، املاء فقد إذا السفر يف يتيمم أن له جيوز كما احلضر يف يتيمم أن له جيوز اإلنسان أنو ، مهوراجل قول هو أعلم واهلل
 األحاديث عليه تدل الذي هو وهذا ، يتيمم أن له جاز ، املاء اإلنسان فقد فإذا ، املاء فقد هو التيمم حل فشرط

 اهلل صلى النيب أطلقه ما تقييد على تقوى ال دلةأ الثاني القول أصحاب وأدلة ، الدليل فعليه قيد فمن ، بإطالقها
 . وسلم عليه
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كثرًيا َثَمِنه على زاَد أو: اهلل رمحه قال  . 

 :  يكون أن إما خيلو فال ، املاَء املاِء فاقد وجد إذا مبعنى

 املثل مثن من بأقل  . 

 املثل بثمن أو  . 

 يسريًا املثل مثن على زائد أو  . 

 كثريًا املثل مثن عن زائد أو  . 

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري عند وهذا ، الشراء لزمه:  دونه أو املثل بثمن كان فإن  

 . نابلةواحل،واملالكية،احلنفية ، الشافعية إال ، اجلمهور قول الشراءعلى فيلزمه:  يسريا املثل مثن على زائدا كان إذاو

 زاد إذا املهم ، خالف بينهم ؟ الثلث فوق أو الثلث دون هو هل ؟ الكثري مقدار ماو:  كثريا مثله مثن على زاد اإذو
 على ، واحلنابلة،واملالكية،والشافعية،احلنفية مذهب فهو ، الشراء يلزمه ال أنه على مجيعا فاجلمهور كثريا مثنه على

 .  الزيادة مقدار يف بينهم خالف

 فإذا ، معنوي عدم هناك بل ، فقط حسيا عدما ليس العدم ألن ؛  كاملعدوم فهو ، املثل مثن على زائدا انك إذا ألنه -
 .  حسا كاملعدوم فهو املثل مثن على زائدا كان

 .  التيمم إىل فينتقل ، بشرائه ضرر عليه ، بالتيمم املطالب الشخص على ضررا فيه أن -

 .  الشراء على قادرا يكون وأن ، مباله جيحف أال بشرط ، يشرتيه أن يلزمه أنه:  ثان قول هناك

 من ، يشرتي أن يلزمه فإنه الشراء على قدرة عنده كان إذا أنه ، هذا اختار اهلل رمحه وشيخنا ، احلنابلة عند وجه وهذا
 المستم وأ الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ تفاصيل غري

 .  للماء واجد أنه عليه يصدق وهذا {ماء جتدوا فلم النساء

 :  والراجح

 املثل مثن عن زاد ما ألن ؛ الشراء يلزمه ال فإنه ، كثريا املثل مثن على زاد إذا وأنه ، اجلمهور قول هو ، أعلم واهلل
 الواقع يف فإنه ، مال وعنده ، الشراء لىع قادرا اإلنسان كان لو حتى ، عليه  ضررا فيه وألن ؛ حسا كاملعدوم كثريا

 .  الشراء يلزمه ال أنه األقرب لكن ، قوي وجه له بالشراء القول كان وإن ، كاملعدوم

ُيْعِجُزه َثَمٍن أو:  اهلل رمحه قال ثم  . 

  . أعلم واهلل ، الشراء يلزمه ال هفإن ، السابقة التقسيمات يف يدخل فهذا ، الثمن دفع استطاع ما إذا

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


