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

الرتتيُب وكذا :اهلل رمحه املؤلف قال . 
تقدم و ،الوضوء فروض يف تقدمتا واملواالةالرتتيب  مسألتاو ،الرتتيب التيمم فروض من أن أي (:الرتتيب )وكذا قوله:
 من مسألة كل يف الراجح تقدمو ،عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف امفيه واملواالة الرتتيب وأن ،هناك املسألة حكم

 أنها املواالة يف تقدمو ،املذهب خالف وهو ،الصحيح على العذر حال يف إال ،مطلقا الرتتيب جيب وأنه ،املسألتني
 اإلسالم شيخ اختاره الذي وهو ،رواية يف واحلنابلة ،عليهم اهلل رمحة املالكية مذهب هو كما بالعذر تسقط وأنها ،واجبة

 فيها املواالة وأن ،الواحد كالعضو اجلسم ألن ؛جيب ال الرتتيب أن الغسل يفتقدم  وكذلك ،عليه اهلل رمحة تيمية ابن
 الثاني والقول ،الغسل يف املواالة يشرتطون ال العلم أهل مجاهري وأن ،قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف

 .املواالة وجوب وهو ،الثاني القول هو أعلم واهلل واألقرب ،الغسل يف املواالة جتب أنه ،رواية يف واحلنابلة ،للمالكية
 حلدث تيمم فإن ،أصغر حلدث يتيمم أن وإما ،أكرب حلدث يتيمم أن فإما ،يتيمم أن اإلنسان أراد إذا ،التيمم مسألة يف هنا

  :أكرب
  .الرتتيب وال ،املواالة تشرتط ال أنه :عندنا فاملذهب

 .األصغر احلدث يف وال األكرب احلدث يف ال املواالة تشرتط ال ألنه -
 العلم أهل بني خالف فيها لةأاملس هذه ،التيمم يف بيديه ثم بوجهه أوال يبدأ أن مبعنى ،األصغر احلدث يف الرتتيب أما

  :قولني على عليهم اهلل رمحة
 .ثانيا يديه مسح ثم ،أوال وجهه مبسح اإلنسان فيبدأ ،التيمم يف الرتتيب جيب أنه :األول القول
  .احلنابلةو،الشافعية عند املذهب وهذا

 أدلتهم:

 وجل عز اهلل فبدأ {منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
 أبدأ] منهما قرب ملا واملروة الصفا يف صلى اهلل عليه وسلم   النيب قال وهلذا ؛األول فهو به بدئ ما أن والغالب ،بالوجه

 .به اهلل بدأ مبا اإلنسان فيبدأ[ {اهلل شعائر من واملروة الصفا إن} به اهلل بدأ مبا

 . يديه ثم بوجهه بدأ، رتب صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن، ألفاظه بعض يف فإن، عمار حديث :الثانيالدليل 

 مسح ثم، اجلدار حنو أقبل، صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن، عنه اهلل رضي الصمة بن احلارث حديث :الدليل الثالث
 .باليدين ذلك بعد ثم، بالوجه بدأ، صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن فيها فالنصوص. ويديه وجهه
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، الرتتيب فيه جيب( الوضوء) املبدل كان وإذا، املبدل حكم له والبدل، املاء طهارة عن بدل التيمم أن :الدليل الرابع
  .عنه بدل ألنه؛ التيمم يف الرتتيب جيب فكذلك

  .التيمم يف سنة بل واجب غري الرتتيب أن :الثاني القول
  .اليدين قبل بالوجه يبدأ أن له يسن لكنه ،صحيح التيمم فإن وجهه قبل بيديه اإلنسان بدأ فلو

 .رواية يف واحلنابلة،واملالكية،احلنفية إليه ذهب وهذا
 أدلتهم:

  .{منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
 كانت وإذا ،العرب لغة يف الرتتيب تقتضي ال والواو ،بالواو الوجه على اليدين عطف وجل عز اهلل أن :االستدالل وجه

 زيد يكون أن هذا يقتضي هل ،وعمرو زيد جاء :قلت لوف ،الرتتيب وجوب على باآلية يستدل فال ،الرتتيب تقتضي ال
  .عمرو بعده ثم ،زيد األولف ،عمرو ثم زيد جاء :قلت لو لكن ،عمرو بعد جاء قد زيدا أن رمبا ،ال ؟عمرو قبل

 فيها جاء جاءت اليت والنصوص ، همن متنع ال اهإنف ،الرتتيب تقتضي ال أنها كما الواو أن :باآلية االستدالل عن وجياب
  .واجب الرتتيب أن على يدل مما ؛مرتبا صلى اهلل عليه وسلم   النيب فعل

 .الوجوب على يدل دليل هناك ليس أنه :الثاني الدليل
 يدل قد ،فعل جمرد فهو ،صلى اهلل عليه وسلم   اهلل رسول فعل وأما ، الرتتيب وجوب على يدل قائم دليلفليس ثم 

  .الوجوب على تدل ال واآلية ،الوجوب على يدل ال لكنه ،االستحباب على
 وظاهر بالشمال اليمني مسح ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن]،عمار حديث ألفاظ بعض يف جاء قد أنه :الدليل الثالث

 .الوجه على اليدين قدم أنه احلديث هذا ففي [ ووجهه كفيه
  .اليدين وبني الوجه بني الرتتيب فيه احلديث وأن ،الرواة بعض من غلط هذا أنذكر األئمة بعض بأن نوقش:
  :الراجح

 أن لو لكن ،والسالم الصالة عليه الرسول أفعال وجمموع ،اآلية لظاهر ؛واجب الرتتيب أن ،أعلم واهلل لي يبدو الذي
 هناك كان فإن ،صحيح التيمم :يقال بل ،تيممه إبطال على اإلنسان جيسر ال فهنا وجهه قبل بيديه وبدأ ،أخطأ اإلنسان

 إىل حيتاج هذا ،صالته يبطل أن على اإلنسان جيسر فال ،صالته من وانتهى صلى قد العبد كان إن لكن ،فليعد ليعيد جمال
 .اإلعادة تلزمه ال فإنه جاهال كان أو نسي أو أخطأ أنه قدر لو لكن ،يرتب اإلنسان أن األصل :فيقال ،دليل
واملواالة :اهلل رمحه قال. 

 أن وعرفنا ،معتاد زمن يف قبله الذي العضو ينشف حتى عضو غسل يؤخر أال :وهي ،الوضوء يف املواالة ضابط عرفنا
 العلماء اختلف فقد ،جرى هنا الوضوء يف جرى الذي اخلالف ؟هنا املواالة جتب هلف ، املواالة ضابط يف خالفا هناك

  :أقوال ثالثة على الوضوء أعضاء بني املواالة يف
 مطلقا تسقط ال فرض املواالة بأن قول.  
  .احلنابلة ذهبإليه و
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 مطلقا سنة املواالة أن. 
 .والشافعية، احلنفية ذهبإليه و
 بالعذر تسقط لكنها ،فرض املواالة أن. 
  .مجيعا عليهم اهلل رمحة اإلسالم  شيخ اختيار وهو ،رواية يف واحلنابلة، املالكية ذهبإليه و

 أن فيجب ،األصغر احلدث عن والتيمم ،األكرب احلدث عن التيمم يف واجبة املواالة أن يرون فاملالكية ،نفسه اخلالف هنا
 على واجلمهور ،األكرب احلدث دون األصغر احلدث يف فرض أنه واملذهب ،مطلقا اليدين ومسح الوجه مسح بني يوالي

  .مجيعا احلدثني يف سنة أنه
 ؟.هنا املواالة ضابط ما

 نفس هو الضابط أن :فاجلواب ؟الوقت هذا ضابط ما :قيل فإذا ،مسح إذا ويديه وجهه بني يوالي أن بها املراد املواالة
 ثم ،وجهه مسح أنه قدرنا فلو ،عليه ميسح أن قبل أحدهما لنشف مغسوالن أنهما قدر لو مبعنى ،الوضوء يف الضابط

 .املواالة تنقطع فهنا ،املعتاد الزمن يف فيها لنشف مغسوال الوجه كان لو فرتة بقي
  :الراجح
 واحلدث األصغر احلدث بني املواالة يف يفرقون املذهب :يقول كان الشيخ ،اهلل رمحه شيخنا ذكر كما ،أعلم واهلل األقرب
 قول هو ،أعلم واهلل واألقرب،مجيعا بعدمهما يقال أو ، نياحلدث يف باملواالة يقال أن إما :هنا قيل لو :وقال ،األكرب

 املواالة من بد ال ،كربأ حدثا أو أصغر حدثا كان سواء ،مجيعا احلدثني عن التيمم يف التوالي من بد ال وأنه ،املالكية
 ،واضحا افرتاقا فيفرتقان ،جسد يف والغسل ،معينة أعضاء يف الوضوء ،ووضوء غسل مسألة ليست املسألة ألن ؛بينهما
 يف كان سواء ،واحدة فالصفة ،يديه ميسح ،،وجهه ميسح ،،لألرض ضرب ،واحدة الصفة ،تيمم مسألة املسألة لكن

 ،عليهم اهلل رمحة املالكية قول هو أعلم واهلل األقرب فلهذا ،بينهما فرق فال ،األكرب احلدث يف كان أو ،األصغر احلدث
  .مجيعا احلدثني عن التيمم يف فرض املواالة وأن

 الفعل ينسب ال فإنه ،يديه مسح ثم ،طويلة فرتة بقي ثم ،وجهه مسح إذا اإلنسان ألن :الغسل يف التعليل هو والتعليل
 ينسب أن ميكن ال والفعل ،الفعلني بني الطويل والوقت للفرق ؛للعبادة العبادة انضمام ميكن وال ،اآلخر الفعل إىل

 ،تيمم قد نهإ 8 الساعة يديه مسح ثم ،12 الساعة مثال وجهه مسح ملن يقال وال ،متقاربا كان إذا إال بعض إىل بعضه
 أخذ فمن ،متعدد وخالف ،خالف فيها واملسألة ،املتقدم للفعل املتأخر الفعل ينسب فال ،بينهما الفصل لطول ؛وذلك
  .تثريب عليه فال ،دليل على بناء بقول
األصغر احلدث يف :اهلل رمحه قال. 
 تيمم فلو ،فيه ترتيب ال أنه يرى فاملؤلف األكرب احلدث وأما ،األصغر احلدث يف يشرتطان إمنا واملواالة الرتتيب أن أي

 فال ، املواالة وال الرتتيب جيب ال (الغسل) املائية الطهارة يف أنه على بناء ،يشرتط ال فإنه بينهما يوال مل أو ،وأخر وقدم
  .الغسل عن التيمم هو الذي ،البدل يف أيضا جتب
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غرِيه أو َحَدٍث من له َيَتَيمَُّم ِلَما النيَُّة(  ُتْشَتَرُط) و :اهلل رمحه قال ثم. 
 ال أو الطهارة يف النية تشرتط هل :تقدم (كلها األحداث لطهارة شرط والنية) املؤلف قال ملا ،الوضوء فروض يف تقدم

 أنواع مجيع يف شرط النية أن على ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور :قولني على خالف فيها املسألة أن وعرفنا ؟تشرتط
 أقوال من الراجح أن تقدمو ،الطهارة أنواع سائر دون ،فقط التيمم يف شرط النية أنيرون  احلنفية أن تقدمو ،الطهارة

 استثنوه الذي التيمم يف هذا ألن ؛النية باشرتاط سيقولون هنا فاحلنفية ،مطلقا شرط النية أن ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل
 ،يسري خالف ونقل ،العلم أهل عامة ،التيمم يف النية تشرتط أنه على مجيعا فاجلمهور إذن ،التيمم يف اآلن وحنن ،هناك

 .هذا على وسنبين
له َيَتَيمَُّم ِلَما النيَُّة(  ُتْشَتَرُط) و :اهلل رمحه املؤلف قال. 
 يف شرط فالنية ،عنه يتيمم وملا ،له يتيمم ملا شرط النية أن عندنا املذهب أن وليعلم ،له يتيمم للذي شرط فالنية إذن

  .مجيعا األمرين
  .اخل. .والطواف ،القرآن وقراءة ،الصالة :مثل له يتيمم ملا نية

 .خالفهم على واجلمهور ،تقدم كما عنها التيمم يرون اليت والنجاسة ،األكرب واحلدث ،األصغر احلدث :عنه يتيمم فيما
 .املذهب يف وله عنه يتيمم ملا شرط فالنية :إذن

 أن يشرتط ،يتيمم أن أراد فإذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] يقول صلى اهلل عليه وسلم  النيب ألن -
  .اخل. .القرآن قراءة و، الصالة ؟له يتيمم الذي وما ،له يتيمم أن يريد للذي ينوي

 إذا املائية الطهارة يف اإلنسان فإن( املائية الطهارة) الوضوء خبالف ،اخل. .واألكرب األصغر احلدث :عنه يتيمم ملا وشرط
 والطهارة ،املائية الطهارة بني فرق فهناك ،قبل من عليه حمرما كان ما كل له وحل ،حدثه ارتفع ،احلدث رفع نوى

 ما فبمجرد ،للحدث رافع التيمم إن :يلق إذا وأما ،برافع وليس مبيح التيمم بأن القول على مبين هذا وكل ،الرتابية
 .فيه التفصيل سيأتي عنه يتيمم ما لكن ،له يتيمم ما نية يشرتط فال ،شيء كل له يباح يتيمم

 وأما ،عليهم اهلل رمحة احلنابلة مذهب وهذا ،عنه يتيمم امل وكذلك ،له يتيمم امل النية تشرتط أنه أفادنا املؤلف :إذن
 األكرب احلدث يف عنه يتيمم ما نية تشرتط :يقولون واملالكية ،عنه يتيمم ما نية يشرتط ال :فيقولون ،واحلنفية،الشافعية

 رافع إنه :يقولون الذين ،احلنفية مذهب على أما ،النية تشرتط مل تيمم فلو األصغر احلدث يف أما ،األصغر احلدث دون
 .املؤلف كالم يف فيه التفصيل سيأتي له يتيمم وما ،نيته تشرتط ال عنه يتيمم فما ،للحدث
اآلَخِر عن ُيْجِزْئُه مل أحَدها َنَوى فإن :اهلل رمحه قال ثم. 
  :أشياء ثالثة وهي :عنه يتيمم ماأي  أحدها نوى فإن

 احلدث رفع نوى فإذا ،اآلخر عن جيزئ مل أحدها نوى فإذا ،البدن على اليت والنجاسة ،األكرب واحلدث ،األصغر احلدث
 يرتفع مل النجاسة عن نوى وإذا ،األصغر احلدث يرتفع مل األكرب احلدث رفع نوى وإذا ،األكرب احلدث يرتفع مل األصغر
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 اليت والنجاسة األكرب واحلدث األصغر احلدث رفع نوى فإذا ،أجزأ مجيعا نواها وإذا ،األكرب احلدث وال األصغر احلدث
 .اجلميع عن جيزئه التيمم هذا فإن ،البدن على

 القول على يرتفعان فإنهما ،األكرب واحلدث األصغر احلدث رفع انو :له لاقيف ،يصلي أن وأراد ،جنابة عليه إنسان
 .برافع وليس مبيح التيمم بأن القول على عليه حمرما كان ما له يباح أو ،بالرفع
َنْفًلا َنَوى وإن :اهلل رمحه قال ثم. 
 نوى مثال أنه قدر فلو ؟األكرب احلدث عن جيزئ هل نوى وإذا ،األصغر احلدث عن جيزئ فهل األكرب احلدث نوى إذا

 مذهب على أما ؟يرتفع ال أم األكرب احلدث يرتفع هل ،نسيه ،بباله خيطر ومل ،األكرب احلدث ونسي ،األصغر احلدث
  .له بالنسبة األكرب احلدث فريتفع ،عنه يتيمم مانية  يشرتطون ال ألنهم ؛يرتفع فإنه والشافعية،احلنفية

  .حدثه يرتفع ال :فقالوا ،واحلنابلة،املالكية وأما
 ،األكرب احلدث ينو مل وهذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا ،بالنيات األعمال إمنا] يقول صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن -
 .األكرب احلدث دون األصغر احلدث تفعريف

 .الراجح واهلل أعلم أنه يرتفع حدثاه قياسا على الوضوء ؟يرتفع ال أو يرتفع فهل األصغر دون األكرب نوى إذا أما
 إليه ،يرتفع ال أنه األول القول ،قوالن األكرب احلدث ارتفاع ففي ،األكرب احلدث ينو ومل ،األصغر احلدث نوى إذا :إذن

 .ينوه مل ألنه ؛واحلنابلة،املالكية ذهب
  .يرتفع أنه :الثاني القول

 فريتفع ،عنه يتيمم ما نية يشرتطون ال أيضا وألنهم ؛رافع عندهم التيمم فألن احلنفية أما ،والشافعية،احلنفية إليه ذهب
  .عنه يتيمم ما نية يشرتطون ال مألنه؛الشافعية عند أيضا وهو ،األصغر األكربواحلدث احلدث
 نفال نوى وإن :اهلل رمحه قال. 

 صالة أو ،فرض صالة إما ،له يتيمم ام ثم ذكر ،عنه يتيمم ما تقدم ألنه ؛له يتيمم ما نية هذا ،للنفل تيمم ،فرضا ينو مل
 .اخل....قراءة أو ،نفل
 آخر يف وكان يأتي أن قبل ،الراتبة ليصلي تيمم أو ،الظهر وقت ودخل ،مثال الضحى ليصلي تيمم ،نفال نوى إن

 يصلي ال أو به يصلي هل ، سأصلي :قال ثم ،املاء يأتي حتى الصالة وسأؤخر ،الراتبة وأصلي ،سأتيمم :قال ،الوقت
 به يصلي ال فإنه ،نفال نوى إذا فإنه ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول وهذا ،به يصلي ال ،ال :يقول املؤلف ؟به

 ورواية ،اهلل رمحه حنيفة أبي مذهب هو كما ،رافع إنه :يلق وإذا ،برافع وليس مبيح التيمم أن على مبين وهذا ،فرضا
 نوافل من ،شاء ما به يصلي فإنه ،العلم أهل من وطائفة ،وشيخنا ،تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،احلنابلة عند

 .وفروض
أطلق وإذا :اهلل رمحه قال. 

 ؟.نفال به يصلي هل ، شيئا ينو ملو  تيمم أي:(أطلققوله:)
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 احلنابلة مذهب وهذا ،به يصلي ال :قالوا ؟فرضا به يصلي هل لكن ،نفال به يصلي أن جيوز أنه على :اجلمهور
 يصلي ال فإنه ينو مل أنه دام ما وهو[ بالنيات األعمال إمنا] يقول صلى اهلل عليه وسلم   والنيب ،ينو مل ألنه ؛والشافعية،

 شاء ما يصلي أن له فإن ارتفع قد احلدث كان وإذا ،ارتفع قد احلدث ألن ؛مطلقابه  يصلي ، نيفةاحل مذهب وعلى ،به
  .وفروض نوافل من
ونواِفَل ُفروًضا َوْقِته كلَّ َصلَّى نواه وإن :اهلل رمحه قال ثم. 

  .الفرض نوى أي :(نواهقوله:)
 يصلي أن نوى ،مجيعا اجلمهور قول على وهذا ،النافلة من أرفع الفريضة ألن ؛النافلة يصلي فإنه الفريضة نوى إذاف

  ؟.فروضا يصلي فهل فرضا نوى إذا لكن ،الظهر وقت ينتهي حتى نوافل من لك بدا ما صل :يقال ،الظهر
  .الوقت يف فروض من شاء ما يصلي أنه :عندنا املذهب

 .واحدا فرضا إال به يصلي ال أنه :والشافعية املالكية ومذهب
 .الصحابة بعض عن منقول ألنه -

  .ونوافل فروض من ،لك بدا ما صل :يقال ،الظهر صالة ليصلي تيمم الظهر وقت دخل ملا رجل مثاله:
 جيمع أن أراد فلو ،الصحابة بعض عن منقول ألنه ؛واحدا فرضا إال به يصلي ال :فيقولون والشافعية املالكية أما

  .اجملموعتني يصلي :احلنابلة قول وعلى ،للثانية ويتيمم ،واحدة يصلي ،صالتني
 من شاء ما يصلي أنه مجيعا اجلمهور عندإذن  ،للحدث رافع التيمم ألن ؛واسع فاألمر :احلنفية مذهب على وأما

  ،وأما الفروض فتقدم ماذا يصلي والراجح أن التيمم كما تقدم رافع فيصلي ماشاء من فروض ونوافل.نوافل
الَوْقِت خبروِج(  التَيمُُّم َيْبُطُل)  و :اهلل رمحه قال.  
  رمحه اهلل يف هذه اجلملة مايبطل التيمم املؤلف ذكر

 .التيمم مبطالت من مبطل أول هذا :الوقت خبروج يبطل
 التيمم هل :مسألة على مبين وهذا ،الوقت خروج ،التيمم مبطالت من األول املبطل هو هذا :الوقت خبروج ...يبطل
  ؟ لفظيا خالفا ليسو، مثاره له معنوي خالف املسألة هذه يف اخلالفو؟رافع أم مبيح

 ،الوقت هذا يف الصالة إلباحة شرع إمنا ألنه ؛يبطل التيمم فإن الوقت انتهاء مبجرد فإنه ،مبيح التيمم إن :قلنا إنف
وهو مذهب ،رضي اهلل عنهم وابن عباس،وابن عمر،ذهب عليإليه  و ،خبروج الوقت التيمم فيبطل ،انتهى قد والوقت
 .والشافعية،مذهب املالكيةومقتضى ،احلنابلة 
 أدلتهم :

  .شرعيته بطلت السبب زال فإذا ،لسبب مشروع التيمم أن : الدليل األول
 هو وقدرها (بقدرها تتقدر) القاعدة هي كما والضرورة ،الضرورة باب من  التيممإىل صري إمنا وألنه الدليل الثاني:

 .أجله من التيمم شرع الذي التيمم بطل الوقت خرج فإذا ،الوقت
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 حنيفة أبي مذهب هو كما ،الوقت دخول عند تتوضأ املستحاضة فإن ؛املستحاضة طهارة على وقياسا الدليل الثالث:
 .وضوؤها وبطل طهارتها بطلت الوقت خرج وإذا ،واحلنابلة

 وإمنا، معها املستمر باحلدث هاؤوضو يبطل ال أنه :والراجح ،سبق كما فيها خمتلف مسألة على مبين هذا نوقش: بأن
 الشافعية ألن؛ واملالكية الشافعية مذهب مقتضى وهو، احلنابلة عند هذا الوقت خبروج التيمم فبطالن .غرِيه حبدٍث يبطل

 وليس مبيح التيمم أن يرون وألنهم، واحدا فرضا إال به يصلي ال فرضا نوى إذا اإلنسان إن: يقولون تقدم كما واملالكية
 . الوقت خبروج يبطل التيمم أن مذهبهم ومقتضى قوهلم فمقتضى، رافعا
 .الوقت خبروج يبطل ال التيمم أن :الثاني القول

 ال فإنه ،احلدث يرفع التيمم كان وإذا ،احلدث يرفع رافع التيمم أن يرون ألنهم ؛رواية يف واحلنابلة ،احلنفية إليه ذهب و
على  أنه ثبت قد ألنه ؛وضوؤه يبطل ال هلا توضأ اليت الصالة وقت خرج إذا املتوضئ أن كما ،الوقت خبروج يبطل

 أنه يقتضي الشرعي والدليل ،شرعي بدليل إال به حل الذي الوصف هذا رفع ميكن ال فإنه على طهارة كان فإذا ،طهارة
 هل مسألة على ةمبني برمتها املسألة فهذه ،الوضوءاملعروفة نواقض من ناقضا املكلف فعل إذا إال الوصف هذا يرتفع ال

 .الوقت خبروج يبطل ال التيمم فإن عليه وبناء ،رافع التيمم أن الراجح أن وعرفنا ،؟رافع أو مبيح التيمم
الوضوِء ومبطالِت :اهلل رمحه قال ثم. 
 بطل ،تيمم أن بعد اإلنسان أحدث فإذا،التيمم مبطالت من ثانيال املبطل هو هذاو ،الوضوء مببطالت التيمم ويبطل أي

 حكم له والبدل ،الوضوء عن بدل التيمم ألن ؛بها يبطل التيمم فإن ،املبطالت بهذه يبطل الوضوء أن كما ،تيممه
  .أصله بها يبطل اليت بالنواقض ينقض فبدله ،املعروفة النواقض بهذه يبطل األصل كان فإذا ،املبدل
  :مهمة مسألة

 تيممه يبطل فهل ،الوضوء يبطل حبدث أحدث ثم ،األكرب واحلدث األصغر احلدث لرفع للجنابة تيمم اإلنسان أن لو
 ،الوضوء نقض الصالة بعد ثم ،واألصغر األكرب احلدثني  رفع ونوى ،الظهر لصالة تيمم رجال أن لو ؟األكرب للحدث

 لرفع تيمم قد إنه :يقال أو ؟احلدثني لرفع يتيمم أن العصر  صالة جاءت إذا حيتاج هل ،الوضوء نواقض من ناقض بأي
  ؟.يبطل فال األكرب احلدث
 ارتفع :يقال ،األكرب للحدث تيمم إذا وأنه ،األكرب للحدث بالنسبة تيممه يبطل ال أنه :أعلم اهلل األقرب وهو املذهب

 .أعلم واهلل األقرب هذا ،الغسل توجب اليت األسباب من بسبب إال األكرب احلدث يرجع فال ، األكرب حدثه
 الصالِة يف ولو املاِء وبوجوِد :اهلل رمحه قال . 
 ،املاء فقد عند يشرع إمنا التيمم أن املعلوم من،التيمم مبطالت من ثالثال املبطل هو هذاو ،بوجود املاء التيمم ويبطل أي
 اإلنسان فقد فإذا ،املاء فقد حال يف مفروضة مسألتنا إمنا ،هنا معنا تأتي ال التعذر ومسألة ،املاء استعمال تعذر عند أو

  :أحوال ثالثة هلا عدمه بعد املاء وجود مسألة علم أنج/لُي؟ال أم تيممه يبطل هل ،تيمم أن بعد املاء وجد ثم ،املاء
 .يصلي أن وقبل التيمم بعد املاء جيد أن :األوىل احلال

 .يتوضأ أن عليه وجيب ،تيممه يبطل أنه ،إمجاعا عد بل ،العلم أهل جماهريف
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 اهلل رمحة العلم أهل عامة فيه خالف وقد ،الرمحن عبد بن سلمة أبي عن يروى ما إال ،العلم أهل عامة عن مروي وهذا
 عليه وجيب ،تيممه يبطل أنه على ،العلم أهل من وطائفة ،والقرطيب ،الرب عبد وابن ،النووي اإلمجاع نقل وهلذا ؛عليهم

 أمجعت قد األمة وكذلك ،بعضهم قال كما قبله أمجعوا قد والصحابة ،شاذ خالف اخلالف هذا إن :وقالوا ،يتوضأ أن
 اخلالف هذا إذن :قالوا ،األول بتيممه يصلي أنه يصلي أن قبل املاء وجد ثم تيمم إذا أنه ،أحد عن خالف ينقل فلم ،بعُد

 .شاذ مطروح خالف
 .ويصلي يتيمم أن بعد املاء جيد أن :الثانية احلال
  :صورتني من خيلو ال وهذا

 .الصالة وقت انتهاء بعد املاء جيد أن :األوىل الصورة
  .صحيحة وصالته ،صحيح تيممه أن باإلمجاع فهذا

 .وقتها ويف الصالة انتهاء بعد املاء جيد أن :الثانية احلال
 أهل مجاهري ؟هايعيد ال أوصالته  يعيد هل ،املاء وجد الظهر صالة وقت أثناء يف ثم ،للماء فاقد وهو الظهر وصلى تيمم

 يف احلنابلة ومنهم العلم أهل مجاهري أما ،هايعيد أن وجه يف احلنابلة واستحب ،يعيد ال أنه على رمحة اهلل عليهم علمال
 وسقط ،ذمته برئت قد ألنه ؛عليه إعادة ال أنه ،واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ،يعيد ال أنه ،املذهب

 اإلنسان على جتب عبادة مثة ليس وألنه ؛ثانية مرة العبادة يؤدي أن عليه جيب فال ،األوىل العبادة بفعل الطلب عنه
 وقت يف ،واحد آن يف مرتني العبد على جتب أن ميكن عبادة جتد فلن ،كاملة الشريعة حبثت لو ،واحد وقت يف مرتني
 .احلال هذه يف تيممه يبطل وال ،اإلعادة عليه جتب ال :إذن ،واحد
 .الصالة أثناء يف املاء جيد أن :الثالثة احلال
 املاء وجود أن املهم ،املاء وجود عدم متيقنا كان أنه مع ،املاء فيجد أمامه ينظرأو  ،باملاء شخص يأتيه أو ،خمرب خيربهكأن 
  ؟.احلكم فما ،كثرية صور وله ،ممكن
 .صالته تبطل لذلك وتبعا ،يبطل تيممه أن :األول القول

 فإذا أكثر تدبرت ثم ، أقول ميضي كنت ):يقول اهلل رمحه أمحد اإلمام وكان ،املذهب يف واحلنابلة، احلنفية إليه ذهب و
 فوجدت تدبرت ثم ،صالته يقطع وال ،تيممه يبطل أنه أرى ال :يقول أمحد فاإلمام ،(رجخي على أنه األحاديث
 .عليه صالته وتبطل ،صالته من خترجه األحاديث

 أدلتهم :
 صدق ،الصالة أثناء يف املاء وجد الذي و {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول

 .فلم يصح تيممه ماءلل جداو أنه عليه
 جيد مل وإن ،املسلم طهور الطيب الصعيد] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،رضي اهلل عنه ذر أبي عن :الدليل الثاني

 .ماجه ابن إال اخلمسة أخرجه[ خري ذلك فإن ،بشرته وليمسه اهلل فليتق وجده فإذا ،سنني عشر املاء
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 يف كان سواء ،حال أي يف ،املاء وجدما  متى بل ،حال دون حبال يقيد مل ،مطلق هذا[  بشرته وليمسه اهلل فليتق] فقوله 
 ذمته وبرئت أداه قد ما أما ،للمستقبل يتوضأ الصالة بعد ،نعم :لاقيف ؟الصالة وبعد :لايق قدو ،الصالة قبل أو الصالة

 .الذمة برئت فقد ،منه

  .صالته يف ويستمر ،تيممه يبطل ال أنه :الثاني القول

  .اإلعادة يلزمه وال ،صحيحة وصالته ،صحيح تيممه :يقولون ،رواية يف واحلنابلة،والشافعية،املالكية إليه ذهب و
 أدلتهم :

 وكذلك ،فيها هو اليت عبادته إبطال بعدم مأمور فاملرء :قالوا {أعمالكم تبطلوا وال} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول
  .صحيحا يكون وتيممه ،صحيحة تكون صالته فإن عليه وبناء( التيمم) عبادته شرط إبطال مبعد مأمور

 ،واحلديث لآلية ؛الشرع من البطالن جاء وإمنا ،عبادته بطلت مل العبد هذا ألن ؛جدا ضعيف باآلية االستدالل بأننوقش:
 وإذا ،زالت قد وضرورته ،الضرورة حال يف مشروع هو إمنا التيمم وأن ، يتوضأ بأن أمره ،عبادته يبطل أن نهاه فالذي
 .تيممه يف يستمر ال فإنه ،زالت قد ضرورته كانت

 ،الصيام يف يستمر فإنه ،صيامه أثناء يف املال ووجد ،الصيام إىل اهلدي من انتقل إذا ،املتمتع على قياسا :الدليل الثاني
 إذا وسبعة ،احلج يف أيام ثالثة يصوم فإنه ،له واجد غري ،اهلدي عن عاجزا كان فإن ،اهلدي عليه جيب املتمتعذلك أن 

 استطاع أو ،بلده يف املال كان أو ؟املال له ذلُب أو ؟صيامه أثناء يف أو ؟صام أن بعد املال وجد أنه لوف ،أهله إىل رجع
 .اهلدي يذبح أن يلزمه ال فإنه ،إليه الوصول

 ؟للرقبة ينتقل هلف ،الرقبة وجد ثم ،الصيام يف فشرع ،رقبة عتق جيد ومل ،كفارة عليه وجبت اإلنسان أن لو كذلك
 ءبنا للبدل انتقل اليستعمله،ألنهفإنه ،املاء وجد فإذا ،مثله فهذا :قالوا ،صيامه يف يستمر وإمنا ،الرقبة إىل ينتقل الج/ 

 .يبطل وال ،تيممه يف فيستمر ،شرعي ودليل شرعي إذن على
 . وجه هلا األقيسة هذهأن التسليم أوال:بنوقش:

 ،املاء وجد فإذا ،املاء عن بدل التيمم أن وذلك ؛والوضوء التيمم وبني ،األقيسة هذه بني فرقا مثة إن :يقال لكن ثانيا:
  الرسول ألن  ؛اإلنسان تيمم يبطل املاء وجود مبجرد أنه يقتضي وهذا ، أخرى مرة احلدث ورجع ،الطهارة بطلت

 ؛التيمم يبطل املاء وجود مبجرد أنه على يدل مما[ بشرته وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا] قال صلى اهلل عليه وسلم 
 كان ملا ألنه ؛تيممه بطل ،ضرورته انتهتو الضرورة حال يف إليه صري فإذا ،الضرورة حال يف إليه يصار إمنا التيمم  وألن

 واإلطعام ،بذاته مشروع العتق ،بذاته مشروع منها واحد كل الكفارة خصال إن :يقال وأيضا ،يتمم أن له جاز مضطرا
 فهي ،لإلطعام ينتقل فإنه جيد مل فإن ،للصيام ينتقل فإنه جيد مل إن ،اآلخر تلو ةواحدال ةمرتب يه وإمنا ،بذاته مشروع
 فإنه جيد مل فإن ،يعتق أن عليه جيب وهلذا؛األول يف الوجوب سبيل على مشروع واحد كل بل ،البدلية سبيل على ليست
 اخلصال هذه فكل ،عليه الواجب اإلطعام إىل مباشرة ينتقل فإنه يستطع مل فإن ،عليه الواجب الصيام إىل مباشرة ينتقل
  .عليه واجبة
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  :الراجح 
 اليت األقيسة كانت وإن ،النصوص ظواهر عليه تدل الذي هذا ،تيممه يبطل فإنه ،املاء وجد ما متى أنه ،أعلم واهلل

 .أعلم واهلل ،العقلية األقيسة على تقدم النصوص ظواهر لكن ،قوة نوع فيها ذكروها
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

  
 


