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 .أمجعني وصحبه آله وعلى، حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد 

َبَدِنه على جناسًة أو أحداًثا بَتَيمُِّمه َنَوى وإن :اهلل رمحه املؤلف قال. 
 أول لكن ،بعد أيضا بالنية يتعلق عمايعود ويتكلم  ثم ،املسائل من جمموعة سيذكر ثم ،جزء يف النية عن املؤلف سيتكلم

  :أحوال من لوخت ال املسألة هوهذ ،(أحداثا بتيممه نوى وإن)قوله وهي ،بالنية تتعلق واحدة مسألة ذكر شيء

 .األصغر احلدث ينوي أن :األوىل احلال

  .األكرب احلدث ينوي أن :الثانية احلال

 .مجيعا احلدثني ينوي أن :الثالثة احلال

  :أقسام من خيلو فال ،األصغر احلدث نوى إذاف 

 األسباب من جمموعة حتته ،أصغر حدثا ينوي أن. 

 وخرج ،تبول قد كان لو ،أيضا ترتفع فإنها أحدها نوى إذا ،ترتفع فإنها ،مجيعا هذه رفع نوى ثم ،اخل. .وتغوط لبا كمن
 .مجيعا أيضا ترتفع فإنها أحدها نوى فإن ،ترتفع فإنها ،مجيعا األحداث  هذه نوى ثم ،اخل. .مذي منه وخرج ،ريح منه

من  نتوإذا كا ،وإذا نوى أحدها أجزأه،من جنس واحد فإن نواها مجيعًا أجزأ التيمم:  األحداث إما أن تكونإذن 
 .جنسني ونواهما أجزأ

 يرتفع األكرب احلدث فإن ،األكرب احلدث رفع نوى إذا. 

 يرتفعان فإنهما مجيعا احلدثني رفع نوى وإذا. 

  :ذلك على والدليل

 ،مجيعا احلدثني رفع نوى قد وهذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب قول -
  .اجلميع فريتفع احلدث أسباب أحد رفع أو ،جمتمعة احلدث أسباب رفع أو
إزالُتها َتُضرُّه َبَدِنه على جناسًة أو :قال ثم. 

 اليت النجاسة أجل من التيمم يشرع هل :وقلنا ،الباب أول يف تقدمت وهذه ،بدنه على اليت النجاسة يرفع أن نوى أي
 العلم أهل مجهور وأن ،البدن على اليت النجاسة أجل من التيمم يشرع أنه املذهب أن هناك تقدمو ؟ال أو البدن على
 .عليهم اهلل رمحة اجلمهور قول هو الراجح أن تقدمو ،احلال هذه يف التيمم يشرع ال أنه ،عليهم اهلل رمحة

ُيِزيُلها ما َعِدَم أو :قال ثم. 

 ،هلا يتيمم فإنه ،بدنه على اليت النجاسة هذه يزيل ما عدم أو ،إزالتها تضره جناسة عليه كانفإذا ،قبلها اليتك هذه املسألة
 .خالفه الراجح والقول ،املذهب على

برًدا خاَف أو :قال ثم.  

  :الربد من اخلائف خيلو وال ،أيضا يتيمم فإنه بردا خاف إذا
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 احلضر يف يكون أن إما.  

 السفر يف أو.  

 أن له جيوز ال فإنه ،املاء به يسخن ما معه كان إن أما ،املاء به يسخن ما معه يكن مل إذا هذا ،يتيمم فإنه السفر يف كان فإن
 لكن ،السفر يف أو احلضر يف كان سواء ،يستعمله وأن ،املاء يسخن أن عليه جيب ألنه ؛السفر يف وال احلضر يف ال ،يتيمم

 املسألة فهذه احلضر يف كان وإذا ،يتيمم أنه يف إشكال فال ،مسافرًا وكان ،املاء به يسخن شيء عنده ليس أنه قدر لو
 .املذهب يف روايتان هما قولني على اخلالف وهذا ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها بأصلها

 .يعيد وال ،السفر يف أو احلضر يف كان سواء ،يتيمم أنه :األول القول

 .املذهب هي الرواية وهذه ،السفر يف أو احلضر يف كان سواء ،املاء يسخن أن يستطع مل إذا مبا مشروط وهذا

 أدلتهم:

 .{طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا ومل ...سفر على أو مرضى كنتم وإن} تعاىل قوله:الدليل األول 

 .به يسخنه ما معه وليس ،املاء من اخلائف كذلك ،التيمم هلما يشرع فإنه ،واملسافر املريض على لقياسا:الدليل الثاني

 الضرر خياف هذا وكذلك ،خياف املريض فإن ،كل يف اخلوف  جبامع ،يتيمم فإنه ،الربد خياف كان من فمثله :قالوا
 .املاء باستعمال

  .الصالة يعيد فإنه تيمم وإن ،يتيمم ال أنه :الثاني القول

 .السفر يف أو احلضر يف كان سواء ،املذهب يف رواية أيضا وهو

  :احلضر يف التعليل أما

 ،احلضر يف اإلنسان يكون أن ،النادر أندر من فإنه ،له حكم ال والنادر ،نادر أمر هذا ألن ؛احلضر يف يتيمم ال :فقالوا -
 ،املاء يسخن أن اإلنسان فيستطيع ،موجود احلار واملاء ،زمانهم يف موجودة فاحلمامات ،املاء به يسخن ما عنده وليس

 .ال أو التيمم له يشرع فهل ،به املاء يدّفئ ما عنده وليس ،لربودته املاء استعمال يستطع مل أنه قدر لو :يناقش:بأن يقال

  :الراجح

 يلزم ألنه ؛يتيمم فإنه به يسخنه ما عنده وليس ،املاء باستعمال الربد خاف إذا اإلنسان وأن ،أعلم واهلل األول القول هو
 جعل ما} قال اهلل فإن ،بنفيه الشريعة جاءت الذي الضرر فيلحقه ،به يتوضأ أو يغتسل أن التيمم صحة بعدم القول من

 .[ضرار وال ضرر ال] والسالم الصالة عليه النيب وقال ،{حرج من الدين يف عليكم
فَتَيمََّم ِمْصٍر يف ُحِبَس أو :اهلل رمحه قال ثم.  

 إىل هو يصل ومل ،املاء إليه يصل ومل ،مدينة يف اإلنسان حبس فإذا  ،يعد ومل صلى ثم فتيمم حبس ،املدينة باملصر املراد
 مجهور قول أن تقدم و ؟ال أو احلضر يف يتيمم أن لإلنسان يشرع هل تقدم وقد ،احلال هذه يف التيمم له يشرع فإنه ،املاء
 وخالفا ،ويعيد يتيمم :قالوا الذين للشافعية خالفا ،إعادة عليه وليس ،احلضر يف يتيمم أنه ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل

 ،تراب وعنده ،ماء عنده وليس ،(مدينة) مصٍر يف اإلنسان كان فإذا عليه وبناء ؛احلنابلة عند ورواية،احلنفية عند لرواية
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 إىل الوصول يستطيع ال ألنه ؛للماء عادما يعترب اآلن إنه :يقال أن فاجلواب ،ماء فيها املدينة إن :قيل فإن ،به يتيمم فإنه
 . احلال هذه يف التيمم له فيشرع ،كعدمه املاء وجود فيكون ،املاء

 ُيِعْد ومل َصلَّى والرتاَب املاَء َعِدَم أو :اهلل رمحه قال.  

 ويعيد يتيمم أو ،يتيمم ال أو ويصلي يتيمم هل ،تراب وال ماء ال عنده ليس ،أخرى مسألة هذه :والرتاب املاء عدم أو
 فاملؤلف ،يعد ومل صلى والرتاب املاء عدم أو :يقول املؤلف ؟والرتاب املاء على يقدر حتى يصلي ال أو ؟املاء جاء إذا

  .يعيد وال يصلي بأنه حكم

  :أقوال على العلماء فيها اختلف  املسألة وهذه

 .اهلل رمحهم احلنابلة ذهب إليهو يعيد وال حاله حسب على يصلي فإنه الطهورين عدم من أن :األول القول

 أدلتهم:

 أناسا بعث ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن]،عنها اهلل رضي عائشة حديث من ،الصحيح يف ثبت ما:الدليل األول
 ،فأخربوه صلى اهلل عليه وسلم   النيب واتأ ثم وضوء غريب فصلوا الصالة فحضرت ،أضلتها عائشةل قالدة  طلبل

  هو اليت احلال على يصلي فإنه ،تراب وال ماء عنده يكن مل إذا اإلنسان أن على واضح دليل وهذا ،[ التيمم آية تفأنزل
 ،يتيمموا ومل يتوضؤوا مل فهم ،يتوضؤوا ومل يتيمموا ومل ،حاهلم على صلوا ، عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة ألن ؛عليها

 .فعلهم على والسالم الصالة عليه النيب وأقرهم

 هو اليت احلال على يصلي السرتة فاقد فإن ،السرتة فاقد على قياسا حاله حسب على اإلنسان يصلي :الدليل الثاني
 ومن ،لشرط فاقدون ألنهم ؛عليها هم اليت احلال على يصلونالعراة ف (العراة صالة) يف اهلل شاء إن سيأتي كما ،عليها

 بال فيصلون ،العراة على يصدق ما عليهم يصدق وهؤالء ،عليها هو اليت احلال على يصلي فإنه ،الصالة شرط فقد
 .تيمم وال وضوء

  .أحدهما وجد إذا ويعيد ويصلي ،يتيمم فإنه الطهورين فقد من أن :الثاني القول

 .وهو رواية عند احلنابلة، عليهم اهلل رمحة الشافعية مذهب من الصحيح وهذا
 أدلتهم: 

  :فاستدلوا ،الصالة إعادة وأما ،األول القولأصحاب  أدلة من تقدم فلما الصالة وجوب أما

 عليه فيجب ،طهور بغري صلى قد اإلنسان وهذا[ طهور بغري صالة اهلل يقبل ال] صلى اهلل عليه وسلم   النيب بقول -
 .طهور بغري صلى ألنه ؛يصلَي ثم ،يستعمله أن الطهورين أحد وجد إذا

 على يقضي اخلاص أن املعلوم ومن( عائشة حديث) األول القول أصحاب دليل خصصه ،عام نص هذا أنب :يناقش
  .احلديث هذا على عائشة حديث فيقدم ،عليه ومقدم العام

 .الرتاب وإما املاء إما ،الطهورين أحد على يقدر حتى يصلي ال أنه :الثالث القول

 ،احلنابلة عند ورواية ،اهلل رمحه ةفيحن أبي مذهب وهو ،واألوزاعي،كالثوري ،اهلل رمحهم السلف من طائفة ذهب إليه و 
  .الرتاب على أو املاء على يقدر حتى يصلي ال يبقى إنه :فقالوا
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  :ويستدلون

 وأقام، هالتماس علىصلى اهلل عليه وسلم   النيب فأقام ]وفيه ،يف قصة ضياع عقدها عنها اهلل رضي عائشة حديث -
 آية اهلل نزلفأ ،ماء غري على حتى أصبح وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النيب فنام :قالت ،ماءعلى  يسواول ، معه الناس
  .فتيمموا التيمم آية نزلت حتى يصلوا ومل ناموا أنهم يقتضي احلديث وظاهر.متفق عليه [فتيمموا التيمم

  :أمرين من بواحد باحلديث االستدالل عن وأجيب

 وألنهم ،به يتوضؤون ما معهم ليس ألنه ؛وضوء وبغري تيمم بغري صلوا معه ومن صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن إما -
  .الصورة هذه مثل يف ليس لكن ،قبل من شرع قد التيمم أن وسيأتينا ،احلال هذه يف التيمم هلم يشرع مل

 وسورة ،النساء سورة يف نزلت قد التيمم آية ألن ؛بتيمم صلوا ،معه ومن والسالم الصالة عليه النيب إن :يقال أو -
 يف ،عقد طلب يف أقاموا بكونهم ،الصحابة حلق الذي احلرج لرفع فهي املائدة آية وأما ،املائدة سورة على  متقدمة النساء
 آية فإن وإال ،واحلرج الشك هذا لتنفي ؛التيمم آية فنزلت ،شاكا كان من ومنهم ،متحرجا كان من فمنهم ،مال طلب
 وقد ،متقدمة النساء آية :فقالوا ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بعض جواب وهذا ،املائدة  آية على نزوهلا تقدم قد النساء
 التحرج من نوع عندهم فكان ،مال طلب يف ،عقد طلب يف بقوا ألنهم ؛حرج نوع عندهم كان الصحابة لكن ،قبل نزلت

 ،مطلقة شرعيته التيمم وأن ،احلال هذه مثل يف حتى مشروع التيمم أن لتبني التيمم آية نزلت ثم ،فتيمموا ،التيمم من
 ديين أمر بسبب وحاجته ذهابه كان سواء ،يتيمم فإنه للتيمم اإلنسان احتاج إذا أنه مبعنى ،حال دون حبال مقيدة ليست

 .فيتيمم للتيمم حمتاجا يكون أن املهم ،بينهما فرق فال ،دنيوي أمر أو

 : األقرب

 ،يعيد ال ؟يعيد وهل ،حاله حسب على يصلي فإنه( والرتاب املاء) الطهورين فقد من وأن ،األول القول هو ،أعلم واهلل
 بأمر أمرتكم إذا] صلى اهلل عليه وسلم  النيب وقول ،{استطعتم ما اهلل فاتقوا} يقول تعاىل واهلل ،حاله حسب على يصلي
 .غريه يكلف وال ،به فيأتي املكلف عليه يقدر الذي وهذا[ استطعتم ما منه فأتوا

 ُغباٌر له ُمْحَتِرٍق غرِي َطهوٍر بُتراٍب التََّيمُُّم وَيِجُب :اهلل رمحه قال.  

 وأن ،جنسا ال ،طهورا يكون أن الرتاب يف ويشرتط ،برتاب التيمم يكون أن ،احلنابلة عند التيمم شروط من شرط هذا
 من بد ال معينة صفات يتضمن شرط إنه :قلنا أو ،شرط واحد كل :قلنا فسواء ،غبار له يكون وأن ،حمرتق غري يكون

  .(الشرط يف صفات) توفرها

 نأخذها ،غبار وله ،حمرتق غري ،طهور ،تراب :مسائل جمموعة على يشتمل (طهور برتاب) اهلل رمحه املؤلف قول أما
 .واحدة واحدة

برتاب :قال.  

 وابن عبدالرب.، بل عده بعضهم إمجاعًا كابن املنذر،الخالف بني أهل العلم أن التيمم بالرتاب ذي الغبار جائز
 كل عن احرتاز فهو ،اخل. .والكحل ،والنورة ،واجلص والطني كالرمل ،الرتاب غري عن احرتاز  هذا وقوله )برتاب ( 

  .برتاب ليس ما
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 على اختلفوا ؟يشرتط ال أم برتاب يكون أن التيمم يف يشرتط هل ،عليهم اهلل رمحة السلف بني خالف فيها مسألة وهذه
  :قوالن أهمها ،أقوال

 .اهلل رمحهم واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه و،برتاب يكون أن التيمم يف يشرتط أنه :األول القول

 أدلتهم:

 {صعيدا فتيمموا} فقوله {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
  .  الرتاب هو بالصعيد فاملراد :قالوا

 وجعلت] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،مسلم يف ،رضي اهلل عنه   حذيفة حديث يف جاء قد أنه :الدليل الثاني
)قال الشافعي :اليقع اسم الصعيد إال على  ،الرتاب بأنه الصعيد فسر ،والسالم الصالة عليه فالنيب[ طهورا لنا تربتها

 .تراب ذي غبار(

 ،الرتاب هو الصعيد أن ذكر عباس ابن فإن ،عنهما اهلل رضي ،عباس ابن عن مروي هو أيضا كذلك :الدليل الثالث
 .ضعف فيها عنه الرواية وهذه

 {صعيدا} وجل عز الرب قول أن بينوا ،اللغة أهل من مجعا بأن :الرتاب هو الصعيد أن يف باآلية االستدالل عن وأجيب
  :ثالثة معان على يدل ،مشرتك لفظ هذا

 الرتاب على. 

 األرض وجه على ما كل وعلى. 

 الطريق وعلى. 

 إىل حيتاج املعاني بأحد وخصه ،معانيه أحد على اإلنسان محله إذا املشرتك واللفظ ،دليل إىل حيتاج بأحدها فتخصيصه
 .الطريق ويشمل الرتاب ويشمل ،األرض وجه على تصاعد ما كل يشمل ،مشرتك لفظ فهو ،دليل

 وذهب، قول يف واحلنابلة، واملالكية، ذهب احلنفية إليه و األرض وجه على تصاعد ما بكل التيمم جيوز أنه :الثاني القول
 اإلسالم شيخ اختيار وهذا، الرتاب جيد مل إذا، األرض أجزاء بكل يتيمم أنه، اهلل رمحه أمحد اإلمام عن رواية يف احلنابلة

 أوال الرتاب عن فيبحث، ترابا جيد أال بشرط، األرض وجه على تصاعد ما بكل يتيمم رواية أنه احلنابلة فعند، اهلل رمحه
 .اهلل رمحه اإلسالم شيخ اختارها الرواية وهذه، األرض وجه على تصاعد ما كل إىل فينتقل الرتاب حيصل مل فإن ن

 أدلتهم:

 وجه على تصاعد ما الطيب بالصعيد املراد إن: قالوا {طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول الدليل األول:
 الرب لبينه، صلى اهلل عليه وسلم   النيب يبينه مل ولو، والسالم الصالة عليه النيب لبينه، الرتاب به املراد كان ولو، األرض

 الرملية باألرض وميرون، األرض يف يضربون عباده أن يعلم وجل عز اهلل أن مع، مطلقة جاءت واآلية، وتعاىل تبارك
 .شيء دون بشيء يقيَّد مل ذلك ومع، والرتابية واملمطرة والطينية والسبخية
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 متعددة معان له ،معنى من أكثر له ،مشرتك لفظ هذا إن :قيل ،السابق اجلواب بنفس باآلية االستدالل عن وأجيب
 .دليل إىل حيتاج معانيه أحد على فحمله ، السواء على حيتملها

 ،ورجوعه مكة إىل ذهابه ويف ،غزواته من غريها ويف تبوك قصة يف كما ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن الدليل الثاني:
صلى اهلل   عنه ينقل ومل ،واملمطرة والسبخية والرتابية الرملية ،املختلفة األراضي على صلى اهلل عليه وسلم   مير كان

 باألرض تتيمموا ال :ألصحابه يقول كان أنهصلى اهلل عليه وسلم  عنه ينقل ومل ،معه الرتاب حيمل كان أنه ،عليه وسلم 
 .شيء دون بشيء التقييد ينقل ومل ،عليه مر مبا صلى اهلل عليه وسلم  يتيمم كان وإمنا ،الفالنية

 ،األرض فعم[ وطهورًا مسجدا األرض يل جعلتو] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ،جابر عن: الدليل الثالث
  .األرض أجزاء من جزء بأي تيممي يأ :وطهورا مسجدا ومعنى

 وهذا[ طهورًا لنا ترتبها وجعلت] مسلم عند حذيفة حديث يف كما قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب إن :قيل فإن
 ،التخصيص يقتضي ال وهذا ،العام يوافق حبكم العام أفراد بعض ذكر هذا إن :يقال أن اجلوابف ،املتقدم للعام ختصيص

 أن وهي ،القواعد علماء من هوغري ،اأَلْسنوي ذكرها ،العلماء عند قاعدة وهذه ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل ذكر كما
صلى اهلل   النيب :فقالوا ،الشريعة يف كثرية أمثلة اوهل( التخصيص يقتضي ال العام يوافق حبكم العام أفراد بعض ذكر)

 األرض تربة له جعلت قد أنه صلى اهلل عليه وسلم   وذكر ،وطهورا مسجدا له جعلت األرض أن ذكر ،عليه وسلم 
صلى اهلل عليه   لكنه ،عام احلكم بل ،الفرد بهذا خاصا احلكم يكون أن يقتضي ال العام أفراد بعض وذكر ،طهورا
 يقتضي فال ،ذلك غري إىل. .بلده تربة لكونه أو ،األكثر لكون أو ،عناية ملزيد إما ؛األفراد بعض على نص ،وسلم 

 .األرض أنواع من النوع بهذا التخصيص

 عليه فسلم ،مجل بئر حنو من أقبل ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن،رضي اهلل عنه   ةالصم بن احلارث عن :الدليل الرابع
  .البخاريأخرجه اإلمام  السالم عليه رد ثم ويديه وجهه فمسح ،اجلدار أتى حتى عليه يرد فلم رجل

 غبار له كان وإذا ،غبارًا له بأن أجابوا قد األول القول أصحاب كان وإن ،اجلدار على مسح عليه اهلل صلى فالنيب :قالوا
 على مسح اآلن إنه :يقال لكن ،غبار وله ،الرتاب من قريب والطني ،طني من يكون أنه والغالب ،الرتاب حكم يف فإنه

 .طينا يكون أن فيه الغالب واجلدار ،اجلدار

 إمنا] قال ،الدابة مترغ كما مترغ وأنه أجنب أنه وذكر ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب جاء ملا عمار حديث :الدليل اخلامس
 عليه النيب فكون ،نفضهما :األلفاظ بعض ويف ،فيهما ونفخ ،واحدة ضربة األرض بيديه فضرب[ هكذا تقول أن يكفيك
صلى اهلل عليه فيهما نفخ ملا ألنه ؛ترابا يكون أن يشرتط ال أنه  على دليل ،يديه وينفض ،فيهما ينفخ والسالم الصالة
 .له غبار ال رمال أو ترابا عليه ضرب ما  يكون أن بني فرق ال أصبح ،يده يف الذي الغبار وذهب ،وسلم 

  :الراجح

 ،الرتاب جيد مل فإن ،بالرتاب يتيمم اإلنسان أن :وهو ، تيمية ابن العباس أبو اإلسالم شيخ إليه ذهب ما هو ،أعلم واهلل
 .بها األسعد وهو ، األدلة عليه تدل الذي هذا ، األرض وجه على تصاعد ما بكل يتيمم أن له جيوز فإنه
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طهوٍر :اهلل رمحه املؤلف قال. 

  .جنس برتاب التيمم جيوز ال أنه ،العلم أهل عامة هوعلي ،األربعة األئمة عليه وهذا ،النجس من احرتاز هذا

  الطاهر هو والطيب {طيبا صعيدا فتيمموا} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن -

  .[طهورا تربتها لنا وجعلت] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب وألن -

 .[وطهورا مسجدا األرض لي وجعلت] وقال -

 يف يشرتط وهلذا ؛وتقذيرا جناسة يكسب بل ،تطهريا ُيكسب ال فإنه النجس أما ،التطهري ُيكسب الذي هو والطهور
 .طهورا يكون أن الصعيد

 املذهب يف قيل ؟طاهر الرتاب يف يكون أن يتصور وهل ،الطاهر أيضا به خيرج :وقالوا ،النجس به خيرج (طهور) وقوله
 مكان وضرب شخص جاء ثم ،واحد مكان من ،األرض من تيمم اإلنسان أن لو ؟يتصور كيف ،يتصور رمبا إنه عندنا
 ثالثة إىل املياه تقسيم على مبين وهذا ،مستعمال يكون هذا الرتاب فإن ،يديه مكان يف وضرب الثالث جاء ثم ،يديه

 : املذهب يف وجهان فيها املسألة كانت وهلذا ؛ضعيف قول وهو ،أقسام

 ثم ،صحن يف جيعله منه ينزل الذي والرتاب ،ميسح أنه - قدر لو - أو ،مستعمل برتاب يتيمم أن جيوز أنه :األول الوجه
 يتيمم ،غريه أو صحن يف جيعلونه ،املستشفيات يف اآلن يكون مثلما أو ،تقديراتهم من هذا ،آخر شخص به يتيمم

 الرتاب ألن ؛به يتيمم أن جيوز أنه ،املذهب يف وجهان عندنا لكن ،مستعمال أصبح ثانية مرة به تيمم إذا  ثم ،به اإلنسان
 ،حنيفة أبي مذهب ووه ،مستعمل غري فإنه احلدث يرفع ال كان وإذا ،تقدم كما احلدث يرفع ال ألنه ؛مستعمل غري

 ،احلدث بها رفع طهارة ألنها ؛مستعمال يصبح إنه بل :يقول آخر وجه وهناك ،أيضا املذهب هو األصحاب عند ووجه
 .الشافعية عند وجهان وهما ،املستعمل فأشبه

 مبنية أصال املسألة هذه أن كله هذا من نأخذ ،ملكة عنده ويصري اإلنسان يتمرن حتى ،الفقهي التقسيم باب من هذا كل
 إىل بل ،أقسام ثالثة إىل ينقسم ال أصال املاء إن :يقال أن والراجح ،أقسام ثالثة املياه تقسيم وهي ،ضعيفة مسألة على

 من يا ،األصحاب أيها أنتم ثم ،وطهور طاهر هناك يكون أن فيه يتصور أن ميكن ال والرتاب ،وجنس طهور :قسمني
 .مستعمال الرتاب يكون فكيف ،احلدث يرفع ال التيمم أن ترون أنتم ،كاملستعمل أو مستعمال يصبح بأنه تقولون

 حمرتق غري :اهلل رمحه قال. 

 إىل ترابا كونه من االحرتاق بعد خرج ،ترابا ليس ألنه  ؛وغريهما ،اإلمسنتو،اخلزف :مثل ،احملرتق خيرج احملرتق غري
 ما بكل جيوز وأنه ،الراجح القول على وأما ،واحلنابلة،الشافعية مذهب على ،املرجوح القول على مبين وهذا ،غريه

 .علينا يرد ال القول هذا فإن ،الرتاب عن يبحث أن بعد األرض وجه على تصاعد

غبار له :وقوله. 

  .غبار له يكون أن يشرتطون فهم ،ترابا يكون أن يشرتطون الذين ،واحلنابلة،الشافعية مذهب على أيضا هذا

 دليلهم:
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 هنا {من} فـ قالوا ،املائدة آية يف {منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول -
 .الغبار وهو ،الرتاب من شيء اإلنسان بيدي يعلق أن هذا من فيلزم ،للتبعيض

 .غبار له يكون أن يشرتط ال أنه :الثاني القول
  أدلتهم:

 فيها جاء وما {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} فيها قال اهلل أن قبلها نزلت اليت النساء آية يف جاء قد ألنه :الدليل األول
 ،األرض على يضرب فهو ،منه مبتدئني أي ،الغاية البتداء هي وإمنا ،للتبعيض ليست املائدة آية يف (من) وذكر {منه}

 .ويديه وجهه ميسح ثم ،منه يبتدئ

 أن يشرتط كان ولو ،[همافي نفخو،ضرب بيديه األرض صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن] عمار حديث يف :الدليل الثاني
  .والسالم الصالة عليه النيب نفخ ملا ،غبار له يكون

 .صلى اهلل عليه وسلم   يديه نفض وألنه 

 ،بالنفخ والسالم الصالة عليه النيب هفخفف ،كثريا الغبار كان :فقالوا ،باحلديث االستدالل عن والشافعية احلنابلة أجاب
 .أرادوا ما على تدل ال فاآلية ،بداللتها يسعدون ال اآلية لكن

  :الراجح

 هيلدل وهذا ،ترابا يكون أن يشرتط بأنه القول على مبين ألنه ؛غبار له يكون أن يشرتط ال أنه الراجح القول كان وهلذا
 .ضعيفة

 ُكوَعْيِه إىل وَيديِه َوْجِهه َمْسُح(  ُفروُضه)  و :اهلل رمحه قال. 

 الفرض بني اجلمهور عند فرق ال ألنه ؛سواء حد على والواجباتأ بالفروض والتعبري ،التيمم واجبات أي :وفروضه
 .احلنفية عند يكون إمنا الفرق وهذا ،والواجب

  :ذكره فرض أول ،بالتيمم تتعلق الفروض من جمموعة عن املؤلف سيتكلم

 .كوعيه إىل ويديه وجهه ميسح أن جيب أنه مبعنى :الكوعني إىل ويديه وجهه مسح

  .اإلبهام يلي الذي العظم :هو والكوع

  :قولني على ؟إذن حده فما ،بهما وميسح ،األرض بكفيه يضرب ،بكفيه ميسح أنه مبعنى ،الكوع إىل ميسح إذن

 .الكوعني إىل ويديه وجهه ميسح ،واحدة ضربة األرض يضرب أنه :األول القول

  .واسحاق،واألوزاعي،وعطاء ، عباس وابن،وعمار،رضي اهلل عنه   علي إليه وذهب ، واحلنابلة، املالكية مذهب وهذا

 أدلتهم:

 .{وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول

 أطلقت إذا ،القرآن ويف العرب لغة يف اليد ألن ؛الكفني إىل امسحوا :باآلية املراد ،الكفوف بها وأراد األيدي فذكر :قالوا
 نكاال كسبا مبا جزاء أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق} السرقة آية يف وتعاىل تبارك اهلل قال وهلذا ؛الكف بها املراد فإن
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 اليد جاءت إذا وهلذا ؛الكف به املراد أن باإلمجاع {أيديهما فاقطعوا} وجل عز فقوله قالوا {حكيم عزيز واهلل اهلل من
 .فعلى ما قيدت به {املرافق إىل وأيديكم} قوله يف كما قيدت وإذا ،الكف فهي ،مطلقة

 يف صلى اهلل عليه وسلم   النيب بعثين ]:قال ،الصحيح يف كما رضي اهلل عنه   عمارا فإن ،عمار حديث:الدليل الثاني
 له فذكرت ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أتيت ثم ،الدابة مترغ كما الصعيد يف فتمرغت ،املاء  أجد فلم ،فأجنبت حاجة
 علىالشمال   مسحثم  ،واحدة ضربة األرض بيديه ضرب ثم [هكذا بيديك  تقول أن يكفيك كان إمنا] :فقال ، ذلك

 .فيهما ما دون املرفقاليدخل  معروفان والكفان ،كفيه :قالف ،[ووجهه كفيه ظاهر و ، يمنيال

 .املرفقني إىل ويديه وجهه وميسح ،ضربتني األرض يضرب أنه :الثاني القول

 .قول يف واحلنابلة ،والشافعية،احلنفية مذهب وهو ،والثوري ،واحلسن ،سامل وابنه ،عمر  ابن ذهب إليه و

 أدلتهم:

 بئر حنو من ،صلى اهلل عليه وسلم   رسول اهلل أقبل] :قال أنه ، رضي اهلل عنه  الصمة بن احلارث حديث :الدليل األول
 أخرجه [ثم رد عليه السالم  ،وذراعيه وجههب فمسح ،اجلدار أتى حتى عليه يرد فلم ،عليه فسلم رجل فلقيه ،مجل

 . الدارقطين

 لفظة إن :احلديث أهل قال [ويديه وجهه فمسح] الصحيح ولفظة ،والذراعني الوجه مسح فيه فاحلديث :قالوا
  .اهلل رمحه البخاري تركها وهلذا ؛الصحيح يف تأت مل ألنها ؛منكرة شاذةٍ لفظة [وذراعيه]

 التيمم] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أنم،رضي اهلل عنه ،جابر وعن ،أمامة أبي وعن) ،عمر ابن عن :الدليل الثاني
 وقفه أي - وقفه األئمة وصحح :احلافظ قال ،الدارقطينو احلاكم أخرجه[ املرفقني إىل لليدين وضربة ،للوجه ضربة
عن النيب صلى اهلل  يصح يسل ]:قال ،ضعيف احلديث أن اهلل رمحه أمحد اإلمام وذكر - عنهما اهلل رضي عمر ابن على

 .صلى اهلل عليه وسلم   النيب إىل برفعه منكر واملراد ،[منكر حديث وهو عليه وسلم

 فكذلك ،املرفقني إىل يديه يغسل الوضوء يف اإلنسان فإن ؛الوضوء على قياسا املرفقني إىل يديه ميسح أنه :الدليل الثالث
  .املرفقني إىل يديه ميسح التيمم يف

 كما-االعتبار فاسد -يسمونه العلماء فإن ،نص مقابل يف كان إذا والقياس ،النص مقابل يف قياس هذا أنب :ونوقش
  :النظم صاحب يقول

  وعى من كل االعتبار فساد دعا، واإلمجاع للنص واخللف                

 .صحيح ثابت الكوعني إىل أنه على نص الذي والنص ،معترب غري ،االعتبار فاسد فهو

 فرق فثمة ،ترابية فيه التطهري مادة والتيمم ،مائية فيه التطهري مادة الوضوء ألن ؛الفارق مع قياس إنه :أيضا يقال وكذلك
 ،تعبدية العلة أن:ج/ ؟يقال ماذا ؟بالرتاب التطهر يف العلة هي ما :قيل لو وهلذا ؛ بالرتاب والتطهر ،باملاء التطهر بني

 الذنوب وإزالة ،والتنظيف التطهري العلة فإن ،باملاء التطهر خبالف ،التعبد إال نتلمسها أن ميكن واضحة علة عندنا ليس
 العبادة أعضاء بتنظيف وأكمله وجه أحسن على اإلنسان يكون بأن للصالة والتهيؤ ،الشريعة يف عليها النص جاء اليت
 .فيه واضحة العلة فكانت ،عليها يسجد اليت
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 :فيقال ،أيضا الغسل وعلى( الوضوء) املبدل على( التيمم) البدل ،املبدل على البدل نقيس أن ميكن :يقولون أيضا هم
 .اثنني بعضوين خاص هو إمنا والتيمم ،كله اجلسم فيه يستوعب الغسل ألن ؛عليه التيمم قياس ميكن ال الغسل إن

 واهلل، فقط وكفيه وجهه ميسح أنه فالراجح، عليه دل قد النص ألن؛ األول القول هو الراجح القول كان وهلذا :الراجح
 .أعلم

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

  


