
  املطريي فهد :د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  39  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 1                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

  
 

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

 التيمم باب تابع

 َأْوَلى املاِء لراِجي الوقِت آِخَر والتَيمُُّم :رمحه اهلل قال . 

  :أحوال فله املاء اإلنسان فقد إذا
 .املاء وجود عدم يتيقن أن :األوىل احلال

  :مثل ،األدلة عليه تدل الذي وهو ،احلنابلة عند املذهب وهو ،يصلي وأن يتيمم أن له األفضل احلال هذه ففي

  .اخلري إىل واملسابقة املسارعة يف جاءت اليت األدلة عمومات :الدليل األول

 الصالة أدركته من أميت رجل أميا] رضي اهلل عنه جابر حديث يف صلى اهلل عليه وسلم  النيب قول :الدليل الثاني
 .[ فليصل

 يف صل :له يقال بل ،الصالة يؤخروال ،الوقت أول يف ويصلي ،يتيمم فإنه ،املاء وجود عدم يعلم اإلنسان كان إذا :إذن
 الصالة يقدم أن أو ،ماء يدرك وال ،الصالة يؤخر أن بني ،شيئني بني دار األمر وألن ؛األفضل هو هذا ألن ؛الوقت أول

 . الفضيلة ويفعل الصالة يقدم ج/؟يفعل فأيهما ،الفضيلة ويدرك

 . املاء وجود عدم ظنه على يغلب أن :الثانية احلال

 . صالته يؤخر وال فيصلي ،الصالة يقدم أن له يستحبف

  .الوقت آخر إىل يأتي لن أو املاء سيأتي هل ،جيد ال أو جيد هل ،ويرتدد يشك أن :الثالثة احلال

 األمر ،الوقت أول يف الصالة فضيلة :املتيقن األمر ،فيه مشكوكا وأمرا ،متيقنا أمرا عنده ألن ؛ويصلي يبادر أيضا فهنا
 ؛الوقت أول يف ويصلي ،اليقني فيقدم ،بالشك يزول ال واليقني ،الوقت آخر يف بالوضوء الصالة إدراك :فيه املشكوك

 ؟أفضل العمل أي] صلى اهلل عليه وسلم  لنيبل قيل ملا ،احلديث يف جاء الذي ،وقتها على الصالة فضيلة يدرك حتى
 . البخاري أخرجه اإلمام[ وقتها على الصالة :قال

  .الوقت آخر يف املاء وجود ظنه على يغلب أن :الرابعة احلال

 :قال بل ،جيب :يقل ومل ،يؤخر أن األوىل أن يفيد اهلل رمحه فاملؤلف (أوىل املاء لراجي الوقت آخر والتيمم) :املؤلف قال
 . الوقت آخر يف فيصلي ،الوقت آخر حتى يؤخر أن له بالنسبة املسنونو املستحب أي ،األوىل

  :قولني على بينهم اخلالف وقع بل ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني اتفاق حمل ليست املسألة وهذه

 . الوقت آخر إىلتيمم ال يؤخر أن له يسن أنه :األول القول

 . واحلنابلة،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهورإليه ذهب 

  :منها أدلة مبجموعة ويستدلون
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 سئل ملا ،احلديث يفء جا الذي الوقت أول فضيلة فيدرك بالتيمم الوقت أول يف يصلي أن :أمرين بني رئدا حاله أن -
 ويتوضأ الوقت آخر إىل يؤخر أن وبني ،[وقتها على الصالة :قال ؟أفضل األعمال أي] والسالم الصالة عليه النيب

 بني األمر دار وإذا ،بطهارة الصالة تؤدي حتى أخر :له يقال ،الشيئني هذين بني األمرين دار فلما ،الصالة شرط ويدرك
  .واألفضلية السنية سبيل على وإمنا ،الوجوب سبيل على ليس وهذا ،الشرط يقدم فإنه وشرط سنة

 .اهلل رمحهم الشافعية ذهب إليه و ،آخره يف املاء وجود ظنه على يغلب كان إذا ،الوقت أول يف يصلي أنه :الثاني القول

  :دليلهم 

 سيؤخر هو :قالوا ،األجر إىل واملسابقة املسارعةاألمرب فيها اليت واآليات[ وقتها على الصالة] السابقة األدلة عمومات -
عاملا  وليس ،متيقنا ليس اآلن وهو ،الوقت أول يف الصالة أداء وهي الفضيلة فسيفوت ،يقع ال وقد يقع قد أمر إىل

 فضيلة تدرك حتى الوقت أول يف صل :له لاقيف ،يرجوه وأمر ،ظنه على يغلب ،مظنون أمروجوده  وإمنا ،بوجود املاء
 . الوقت أول

 : واألقرب

 األفضلية سبيل على وإمنا ،الوجوب سبيل على ليس التأخريو ،النظر ناحية من وجه له القولني كال لاقأن ي أعلم واهلل
 من وألن ،لذميت وأبرأ ،وأخف ،لي أيسر ألنه ؛الوقت أول يف سأصلي إني :اإلنسان قال فإن ،والسنية واالستحباب

 ،بالوضوء أصلي حتى أتأخر أن أريد أنا :قال وإذا ،صل :له فيقال ،بها أتقدم أن أريد فأنا ،الصالة أؤخر ال أني طبعي
 . أفضل والتأخري ،تؤخر أن لك :له يقال ،وجوده ظين على يغلب الوقت آخر يف سيوجد واملاء ،لنفسي أحب وهو

 . الوقت آخر املاء سيجد أنه يعلم أن :اخلامسة احلال

 . له ويسن ،الوقت آخر يف يصلي أن له األفضل أن على :عموما فاجلمهور

  .السابقة لألدلة -

 يعد ومل ،مرتفعة والشمس املدينة ودخل ،املدينة من قريب وهو صلى أنه ،عنهما اهلل رضي عمر ابن عن ينقل وأيضا -
 ؛أوله يف يصلي أن ،الوقت آخر يف املاء سيجد أنه يعلم كان إذا لإلنسان جيوز أنه على يدل مما ؛ مارضي اهلل عنه ،الصالة
 . الوقت آخر يف يصلي أن واألوىل األفضل لكن ،الوقت أول فضيلة إلدراك

 يتضايق حتى خريأالت جيب أنه،وهي من املفردات (العربة بهذه الرواية )قال عنها الزركشي : رواية يف احلنابلة وذهب
 سيجد أنه ويتيقن يعلم كان وإذا ،املاء سيجد أنه يعلم ألنه ؛ حاله حسب على صلى الوقت تضايق فإذا ،عليه الوقت

  .املاء جيد حتى الصالة يؤخر فإنه ،املاء
  :واألقرب

 ،صحيحة صالته فإن الوقت أول يف صلى إن لكن ،الصالة يؤخر أن والسنة األفضل أن ،األول القول  هو أعلم واهلل
 حسب على الصالة فيؤدي ،الصالة بأداء األمر إليه توجه ،احلال هذه يف إليه توجه قد األمر ألن ؛التأخري عليه جيب وال

 قد اآلن أنت :له يقال ،يصلي أن أراد لو لكن ،فيه إشكال ال هذا ،تؤخر أن األفضل :له يقال نعم ،فيها هو اليت حاله
 شيخ اختيار وهذا ،مانع ال ،الصالة فأد ،الطلب عنك يسقط و ،ذمتك تربأ و ،تصلي أن أردت فإن ،األمر إليك توجه
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 فإن صلى لو لكن ،التأخري له يسن أنه ،أعلم واهلل األقرب وهو ،أيضا شيخنا واختيار ،عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم
 . صحيحة صالته

 ،الرواية هذه انتقد ،- احلنابلة من - اهلل رمحه الزركشي انتقدها ،من وجوب التأخري األصحاب ذكرها اليت  والرواية
 احلال هذه يف ومثله ،الصالة يؤدي بأن إليه توجه قد األمر ألن ؛الوقت عليه يضيق حتى يؤخر أنه ،انتقادها يف احلق وله

  .بالتيمم الصالة يؤدي

َيْنِوَي أن(  ِصَفُته)  و :رمحه اهلل قال.  

 ما ،التيمم صفة عن الباب آخر يف تكلم ،وواجبات شروط من بالتيمم يتعلق عما الكالم من ،اهلل رمحه املؤلف انتهى ملا
  ؟.كيفيته ما ؟طريقته ما ؟هيئته

عند قول  تقدم  كما ،له وشرط ،عليه متقدم أمرهي  بل ،التيمم صفة من ليست احلقيقة يف والنية :ينوي أن وصفته
 لكن ،للتيمم شرط فالنية ،غريه أو حدث من له يتيمم ملا النية وتشرتط :(كلها األحداث لطهارة شرط والنيةاملؤلف:)

 ،أصال موجودة النية :يقال. .يكرب ثم ينوي :يقالج/ال؟اإلنسان يصلي كيف :قيل لو وهلذا ؛الفعل صفة من النية ليست
يف ذات  شرطا ليست فالنية. .ويستنشق يتمضمض ثم ،يديه يغسل ؟اإلنسان يتوضأ كيف ،اخل. .كذا ويفعل يكرب لكن

 . الشيء على متقدم شرطبل  ،الشيء

 ُيَسمَِّي ثم :قال.  

 ,تقدم أن الوضوء صفة يف التسمية يف قدمت اكم ،والغسل والتيمم الوضوء يف واجبة التسمية أن قبل من تقدم ألنه
 أشياء الثالثة هذه يف ،والتيمم والغسل الوضوء يف املسلم يسمي أن جيب أنه وذكر ،التسمية مسألة عن تكلم املؤلف

 عدم على اجلمهور ،ودليال ومذهبا خالفا ،هنا كاخلالف هناك اخلالف ،هنا يقال هناك قيل وكما ،يسمي أن عليه جيب
 ،الوضوء يف ال التسمية جتب ال أنه ،عليهم اهلل رمحة ،اجلمهور مذهب هو والراجح ،الوجوب على واحلنابلة ، الوجوب

 ليس ،بدل التيمم ألن ؛أوىل باب من التيمم ففي ،والوضوء الغسل يف جتب مل إذا ألنها ؛التيمم يف وال ،الغسل يف وال
 . أوىل باب من فالبدل،التسمية فيه جتب ال املبدل كان وإذا ،والغسل الوضوء عن بدل هو وإمنا ،بذاته أصال

 بَيَدْيِه الرتاَب وَيْضِرَب :رمحه اهلل قال.  

 إال زئجيالف .باليدين يكون فالتيمم ،(بَيَدْيِه :) اهللرمحه  قال ،بيديه الرتاب ويضرب ،يسمي ثم ،ينوي أن :قال فهو
  .اليدان

 ،مرجوح قول أنه تقدم وهذا ،تقدم كما بالرتاب إال التيمم يصح ال أنه يرون ألنهم ؛األرض يقل ومل :(الرتابقوله: )
 . األرض وجه على تصاعد ما كل إىل ينتقل فإنه ،تراب مثة يكن مل فإن ،الرتاب األفضل وأن

األصابِع ُمَفرََّجَتي :رمحه اهلل قال.  

 ينبين وهذا ،األصابع بني والغبار الرتاب يدخل حتى ؛بعض إىل بعضها مضمومة ليست ،مفرجة األصابع تكون أن بد ال
 : باملسح واليدين الوجه استيعابوهي  ،ها املؤلفذكري مل مسألة على
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 .  ؟باملسح استيعابهما جيب ال أو باملسح واليدين الوجه استيعاب جيب هل

  .باملسح واليدان الوجه يستوعب أن جيب أنه على :عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور

  .واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية ذهبإليه 

  .واليدين للوجه مستوعبا املسح فيكون ،لإللصاق والباء {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن -

 بعض مسح شخص عن سئل ألنه ؛ عليهم اهلل رمحة العلم أهل من اإلمجاع يشبه كالما اهلل رمحه أمحد اإلمام نقل وقد -
 السلف عن ينقل فكأنه ،(تيممه من ذلك ترك أحدا أن يبلغنا مل ):اهلل رمحه وقال ، والصالة التيمم يعيد :فقال ،وجهه

  .أعضاء التيمم من شيئا يرتكون يكونوا مل أنهم ،السابقني

 األغلب وأن ،واألغلب األكثر مسح يكفي وأنه ،االستيعاب عدم يرون ،اهلل رمحه حزم وابن ،قول يف احلنفية كان وإن
  .بالكل ملحق

 أن رضي اهلل عنه عمار حديث يف كما ،ةواحد ضربة كانت إذا وجهه ميسح أن أراد إذا ألنه ؛احلقيقة يف إشكال فيه وهذا
 مرة إال ميسح ال أنه احلديث وظاهر ،ووجهه كفيه ظاهر مسح ثم ،بيديه األرض ضرب ،وسلم عليه اهلل  صلى النيب

 من أجزاء فسيبقى ،بعض إىل بعضها مضمومة أصابعه تكون أن فإما ،واحدة مسحة سيمسح اإلنسان كان وإذا ،واحدة
 اليت املواضع إىل وصول عدم املفرجة األصابع خالل من فسيكون ،مفرجة أصابعه كانت وإن ،يداه إليها تصل مل وجهه
 سيمسح كان إذا لكن ،ممكن فهذا ،مرة من أكثر ميسح أنه أو ،فيمكن يديه وحيرك ميسح كان إذا إال ،األصابع بني كانت

 املقصود ليس والتيمم ،ووجهه حليته وسيلوث ،غبار سيبقى نفخها لو حتى ،غبار وفيها ،ترابية واألرض ،يديه وحيرك
 نفخ وهلذا ،بالوجه عالقا الرتاب يكون أن منه املقصود وليس ،تراب ألنه ؛ميكن ال التنظيف ،التنظيف وال ،التلويث منه

 ،بالتعبد جاءت الشريعةف،الشيء بهذا التعبد به املقصود وإمنا ،يديه ونفض ،يديه يف صلى اهلل عليه وسلم  النيب
 وأمرنا ،وموالنا لسيدنا عبيد وأنا ،التعبد جمرد إال ،ظاهرة واضحة علة عندنا ما تعبدية هذا يف والعلة ،حكم هلا والشريعة

 إذا العبد ،عبيد حنن إمنا ،عندنا الذي هذا ،ونسلم ،ملوالنا وطاعة مسعا :نقول فنحن ،الفعل بهذا الكريم والرب السيد
 عز ربنا وحنمد ،وطاعة مسعا نقول أننا ونفخر ،أيضا وسعيد ،فيه ومبلء ،وطاعة مسعا :يقول ؟يقول ماذا سيده أمره

 احلمد ،العظيم السيد هلذا عبد أنه ربه حيمد ،األمر إليه يتوجه حني ،وفرحا ِتْيها جيد واإلنسان ،األمر إلينا وجه أنه وجل
 واإلميان الدين على ثبتنا اللهم ،نلقاه حتى واإلميان الدين على يثبتنا أن اهلل نسأل ،الدين هذا على يثبتنا أن اهلل أسأل ،هلل

 . قيوم يا حي يا ،رمحة لدنك من لنا وهب ،هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ وال ،العاملني رب يا نلقاك حتى

 يدخلأن  أجل من ،أصابعه يفرج فإنه ،األرض ضرب إذا ، يهعل بناء :فقالوا ،عندهم األصل هو االستيعاب هذا :إذن
صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،فيها يذكر مل وغريه رضي اهلل عنه عمار حديث ،للنص نظرت وإذا ،أصابعه بني الرتاب

 ما وحفظ ،وإتقانه ،العلم لضبط شغف عندهم قوم وهم ،أصابعه بني يفرج كان بيديه األرض يضرب كان حينما ،
 اهلل شاء إن سيأتي كما ،جدا دقيقة صفات ينقلون كانوا ،ذلك من أدق نقلوا بل ،صلى اهلل عليه وسلم   الرسول يفعل

  إليه ينظرون كانوا فهم ،وسلم عليه اهلل  صلى وضوئه صفة يف تقدم وكما ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب صالة صفة يف
 الرجل بهذا تأسوا أن السماء من جاءهم األمر ألن ؛به ويتأسون وينقلون ،شيء كل يف ويتابعونه ،صلى اهلل عليه وسلم 
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 أن أجل من ، األصابع بني التفريج وجوب عدم على تدل النصوص ظاهر وهلذا ؛عليه وسلم صلي اللهم ،العظيم
  .يكفي فإنه ،األرض بيديه ضرب اإلنسان أن لو بل ،عليه دليل ال وهذا ،بها فيعلق أصابعه بني الرتاب يدخل

 بَراَحَتْيِه وَكفَّْيه بباطِنهما َوْجَهه َيْمَسُح :رمحه اهلل قال. 

  .يديه ميسح ذلك بعد ثم ،وجهه ميسح ثم ،األرض يضرب ،تقدم كما الرتتيب إذن

 باطَن) راحًة وعندنا أصابَع عندنا ألن؛اليدين وليس ،األصابع باطنبل  :قالوا ،ال ؟اليدين باطن هل املراد:بباطنهما
 ، وظاهر كفيه براحتيه.األصابع بباطن وجهه فيمسح ،(الكف

 بباطن وجهه فيمسح ،مستعمال احلال هذه يف الرتاب يكون الف ،االستعمال قضية من يسلموا حتىج/؟هذا ملاذا لكن
 أن الراجح على أنه تقدم وقد ،طاهرا وليس طهور املسح يف املستعمل الرتاب فيكون ،براحتيه كفيه وميسح ،أصابعه
 أوىل باب فمن ،املاء يف يثبت ال الثالثي التقسيم وأن ،وجنس طهور ،قسمان املاء أن كما ،وجنس طهور :قسمان الرتاب

 تطهري آلة ليس الرتاب ألن ؛ فرق بل بينهما :فيقال ،املاء نفس الرتاب :قيل فإن ،املاء بدل هو الذي الرتاب يف يثبت ال
 الرتاب قياسيف حال الضرورةف{ليطهركم} املائدة آية يف كما ،مطهرا الشارع جعله الرتاب وإمنا ،بنفسه مطهر املاء ،كاملاء
 وأن ،مستعمل غري أو مستعمال الرتاب يكون هل ،وجهان فيه املذهب أن أيضا تقدم وقد ،الفارق مع قياس املاء على

 إذن ؟مستعمال يكون فكيف ،للحدث رافعا ليس أنه األصحاب عند أصال ألنه ؛االستعمال عدم حنيفة أبي مذهب
 ،احلال هذه يف مستعمال يكون ال الرتاب فإن ،الرتاب اإلنسان استعمل إذا أنه ،مبيح التيمم أن قوهلم على يلزم فاملذهب

  .طاهر أنه املذهب يف وجه هو.و املستعمل أشبه :قالوا لكنهم ،مبيح هو وإمنا ،رافعا ليس التيمم ألن ؛طاهرا يكونبل 

 عمار قال هل [ووجهه كفيه ظاهر مسح]عمار حديث يف والسالم الصالة عليه النيب وهلذا ؛مسلم غري هذا وقوهلم
صلى اهلل عليه   النيب أن النص ظاهر بل ،ال ؟أصابعه بباطن وجهه ومسح ،يديه بباطن كفيه ظاهر مسح :رضي اهلل عنه

 أو جبزء ذلك وتعاىل تبارك الرب يقيد ومل {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} قال ،القرآن ظاهر بل ،عموما مسح ،وسلم 
 بظاهر مسح ثم ،األرض بيديه فضرب[ هكذا تقول أن يكفيك إمنا] لعمار الرسول قال وهلذا ؛أطلقه وإمنا ،بشيء
  . ووجهه كفيه ظاهر مسح ثم ،مشاله

 ،رجل عليه فسلم ،مجل بئر حنو من أقبل ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن] ،الصحيح يف الصمة بن احلارث حديث كذلك
 جاء وإمنا ،بكذا ويديه ،بكذا وجهه مسح :الصحابي يقل ومل ،[ويديه وجهه فمسح ،اجلدار أتى حتى ،عليه يرد فلم

 املكلف  على يضيق مل ، النص على حتى جنى !!الضعيف القول أثر كيف وانظر ،الدليل فعليه قيد فمن ،مطلقا احلديث
 ثم ،مباشرة بيديه وجهه مسح أنه النص ظاهر هو كما والسالم الصالة عليه الرسول ،النص على وجنى بل ،فحسب

 . منها جبزء وليس ،اليد بكامل اليسرى ظاهر ثم اليمنى ظاهر مسح

َأصاِبَعه وُيَخلَِّل :رمحه اهلل قال ثم . 

وجوب مسألة  على مبين هذا ؟أيضا خيلل ملاذاو ؟التخليل على الدليل هو ما ،أصابعه املتيمم خيلل أن يستحب أنه أي
 وجوبإىل  ذهبوا واحلنابلة،الشافعية ذهبإليه  و ،أصابعه خيلل أن فيجب ،االستيعاب جيب كانإذا وأنه  ، االستيعاب

  .األصابع ختليل
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 . فيها االستيعاب وحيصل ،خالهلا من الغبار يدخل حتى -

 قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،اخلمسة أخرجه الذي ،صربة بن لقيط حديث يف كما ،الوضوء على وقياسا -
 ،املاء طهارة عن بدل والتيمم ،املاء طهارة يف يكون فالتخليل :قالوا ،بالتخليل فأمر[ األصابع بني وخلل ،الوضوء أسبغ]

  .أصابعه فيخلل إذن

 جاءت اليت والنصوص األحاديث فألن النص مقابل يف أما ،النص مقابل يف أنه يبدو وقياس ،الفارق مع قياس وهذا
 املائية الطهارة على الرتابية الطهارة قياس ثم ،التخليل عدم ظاهرها ،اآلية وكذلك ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب عن

 مجيع يف املائية والطهارة ،فقط عضوين يف تستعمل الرتابية الطهارة فإن ،بينهما الشاسع للفرق ؛الفارق مع قياس
 ؛التعبد منها العلة الرتابية والطهارة ،والتنظيف التطهري وهو ،وواضح معلوم منها املقصود املائية الطهارة ،األعضاء

صلى اهلل عليه  النيب ألنو؛النص ظاهر ألنه ؛التخليل جيب ال عليه فبناء ،الفارق مع قياس هذا على هذا  قياس وهلذا
  .أصابعه خيلل كان أنه تيممه صفة نقلوا الذين النقلة عنه ينقل ومل ،به يأمر ومل ،خيلل مل وسلم 

  .خفيفا كان إذا الشعر باطن إىل الرتاب إيصال :مسألة

  ؟.باطنه إىل الرتاب يوصل أن ،خفيفا الشعر كان إذا جيب هل

 الشعر حتت إىل الرتاب ايصال جيب الف باطنه إىل الرتاب إيصال جيب ال :فقالوا عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور أما
 : قالوا، واحلنابلة، والشافعية، ذهب املالكيةإليه ، واحلاجبني، والعنفقة، اللحية وكذلك، اخلفيف

  .ومل يأمر به عنه ينقل مل ،صلى اهلل عليه وسلم  النيب ألن -

 . التنظيف منها املقصود وليس التعبد منها املقصود ،تعبدية طهارة وألنها -

 ،خيلل كان والسالم الصالة عليه أنه ينقل فلم ،وغريه رضي اهلل عنه الصمة بن حارث حديث ،النصوص ولظواهر -
  .التخليل عليه جيب فال كثيفة حليته كانت ،والسالم الصالة عليه الرسول إن :يقال قد أنه مع

 ،املاء طهارة عن بدل التيمم ألن ؛اخلفيفة الشعوراملتيمم  يخللف ،التخليل وجوب إىل واحلنابلة يف وجه،احلنفية وذهب
  .البشرة ظاهر إىل املاء يوصل أن يلزمه اإلنسان فإن ،خفيفا الشعر كان إذا املائية والطهارة

 به حيصل والرتاب ،والتطهري التنظيف به حيصل املاء ؟خيلل كيف ،البعيد شاسعال فارقبل ال ، الفارق مع قياس وهذا
 عز لربه يتعبد اإلنسان وأن ،فقط احملض التعبد ،تعبدية علة التيمم من املقصود أن اإلنسان يتيقن وهلذا( التلويث) عكسه
 .الشيء بهذا أمره حينما ،وجل

  :الراجح

 الذي الدليل لعدم ؛التيمم يف اخلفيفة الشعور ختليل أو ،اللحية ختليل يشرع ال أنه ،أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 ختليل يف حتى ،االستحباب عن فضال جيب ال فهو ،يوجب وال يستحب ال دليل عندنا ليس ،يوجب أو يستحب
 ،منفيا االستحباب كان فإذا ،لوجوببا فكيف ،االستحباب على حتى دليل هناك ليس :ويقال ،جيب :يقولون ،األصابع

  .أعلم واهلل ،عليه دليل ال األصابع ختليل وكذلك ،منفيا يكون أن أوىل باب من فالوجوب

 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


