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 شرح كتاب عمدة األحكام
  اس الدرس اخل

 
آل بيته الطيبني  احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى

 الطاهرين، وعلى من سار على دربه ومتسَّك بسنته إىل يوم الدين.
مبنه وكرمه وفضله وامتنانه أن جيعل هذا اللقاء لقاًء ميموًًن  -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 

 مبارًكا، وأن جيعل التفرق من بعده تفرقًا معصوًما.
 ، وهذا ابتداء درسنا يف هذه الليلة:-اىلرمحه هللا تع-نقل احلافظ عن عبد الغين املقدسي 

 
صلى -َقاَلْت: "ُكْنت َأْغِسُل اْْلََنابََة ِسْن ثَ ْوِب َرُسوِل اَّللِه  -رضي هللا عنها-َعْن َعاِئَشَة 
 فَ َيْخُرُج إََل الصهالِة, َوِإنه بُ َقَع اْلَماِء ِف ثَ ْوبِِه".-هللا عليه وسلم 

فَ رْكاً,  -صلى هللا عليه وسلم-ُكْنُت َأفْ رُُكُه ِسْن ثَ ْوِب َرُسوِل اَّللِه   َوِف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: "َلَقدْ 
 فَ ُيَصلِ ي ِفيِه".

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

لة؛ وهي مسألة أاملس -رمحة هللا عليه-ني املؤلف : حىت يبسناسبة هذا احلديث هلذا الباب
 من حيث الطهارة والنجاسة. طهارة امليني 

صلى هللا -ثَ ْوِب َرُسوِل اَّللِه  )ُكْنت َأْغِسُل اْْلََنابََة ِسنْ  :-رضي هللا عنها-تقول عائشة 
 املاء، أي املين.(, املراد ابْلنابة هنا: –عليه وسلم 
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فَ َيْخُرُج إََل الصهالِة,  -صلى هللا عليه وسلم-"ُكْنت َأْغِسُل اْْلََنابََة ِسْن ثَ ْوِب َرُسوِل اَّللِه 
 -رضي هللا عنها-جنس، ألن عائشة  ، ظاهر هذه الرواية أن امليني َوِإنه بُ َقَع اْلَماِء ِف ثَ ْوِبِه"

 غسلته، والنجاسة جيب غسلها.
 -صلى هللا عليه وسلم-َوِف َلْفٍظ ِلُمْسِلٍم: "لََقْد ُكْنُت َأفْ رُُكُه ِسْن ثَ ْوِب َرُسوِل اَّللِه قوله: 

( يعين رُُكهُ لََقْد ُكْنُت َأف ْ وإمنا كانت تفركه هنا إذا كان ايبًسا، فقوهلا: )فَ رْكاً, فَ ُيَصلِ ي ِفيِه", 
 .-صلى هللا عليه وسلم-أحكه من ثوب رسول هللا 

َلَقْد ُكْنُت أن امليني طاهر وليس بنجس؛ ألهنا قالت: )على هذه الرواية اليت عند مسلم دلَّت 
 ( أي أحكه، فلم تغسله.َأفْ رُُكهُ 

، فلما فركته : أن امليني لو كان جنًسا ملا جاز فيه إال الغسلووجه الداللة على أن املين  طاهر
أعين مسألة هل املين –دلَّ ذلك على طهارته؛ ألن الفرك ال يزيل العني ابلكلية، وهذه املسألة 

على قولني،  -رمحة هللا عليهم–هي مسألة خالفية، وقد اختلف فيها العلماء  -طاهر أو جنس
–واحلنابلة والصحيح ما دلت عليه رواية مسلم من طهارة امليني، وهو ما ذهب إليه الشافعية 

، ومن أدلتهم حديث عائشة عند مسلم يف رواية مسلم، ومن أدلتهم كذلك -رمحة هللا عليهم
سئل عن املين  -صلى هللا عليه وسلم-حديث ابن عباس عند الدارقطين والبيهقي أن النيب 

أو  خبرقة إمنا هو مبنزلة املخاط والبصاق وإمنا يكفيك أن متسحه»يصيب الثوب فقال: 
 ، وهذا دلَّ على طهارة امليني.«إبذخرة
 سسألة أو فائدة: 

 خروج املين  ال خيلو سن حالتني:
 : أن خيرج حال النوم.احلالة األوَل -1
 : أن خيرج حال اليقظة.احلالة الثانية -2
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: فإذا خرج حال النوم فإنه موجب للغسل، وهذا سيأيت ِف احلالة األوَل أن خيرج حال النوم
، -رمحه هللا تعاىل–يف بعض األحاديث اليت يسوقها املؤلف  -عاىلت-إزالته إن شاء هللا  امعن

: -صلى هللا عليه وسلم–ومر معنا كذلك يف احلديث الذي قبل حديث عائشة يف قول النيب 
، فمن رأى املين فإنه جيب فيه الغسل سواًء شعر خبروجه أم مل يشعر، «نعم, إذا هي رأت املاء»

: -صلى هللا عليه وسلم–امليني؛ لقوله  ةمعلَّق برؤي كممل يَر، فاحل املنام شيًئا أو وسواًء رأى يف
 «.نعم, إذا هي رأت املاء»

واملين حال خروجه يف اليقظة ال يوجب الغسل إالَّ إذا احلالة الثانية أن خيرج حال اليقظة: 
خرج دفًقا بلذة، فإن خرج بدون دفق وبدون لذة فإنه ال يوجب الغسل، كأن خيرج بسبب 

يف الصلب فيسيل من الرجل، أو أن يسقط مثاًل من مكاٍن عاٍل على ظهره فيسيل منه مرض 
 امليني، فهذا ال يوجب الغسل.
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 -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-أن النيب  -رضي هللا عنه وأرضاه-حديث أيب هريرة 
َوِإْن »َوِف لَْفٍظ ملسلم  ,«اْلُغْسلُ  إَذا َجَلَ  َبنْيَ ُشَعِبَها اأَلْرَبِع, ُثُه َجَهَدَها, فَ َقْد َوَجبَ » قال:
 «.ََلْ يُ ْنِزلْ 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح
لبيان مسألة أن اجلماع موجب للغسل، أن من  -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املؤلف 

 موجبات الغسل اجلماع وإن مل حيصل إنزال، فاإلنزال موجب للغسل مستقل عن اجلماع.
إَذا »َقاَل :  -صلى هللا عليه وسلم-َأنه النهيبه  -ي هللا عنه رض -َعْن َأيب ُهَريْ َرَة قوله: 
املراد هنا: املرأة، والشعب: مجع شعبة وهي القطعة « َبنْيَ ُشَعِبَها اأَلْرَبعِ » ،أي الرجل« َجَل َ 

من الشيء، وقد اختلف شراح احلديث يف املراد ابلشعب هنا؛ فقالوا: املراد بذلك يدا املرأة 
قيل: املراد رجليها وفخذيها، وقيل: ساقيها وفخذيها، وعلى كل حال فإننا نقول: ورجليها، و 
 الكناية عن اجلماع.« ُشَعِبَها اأَلْرَبعِ » :-صلى هللا عليه وسلم-املراد بقوله 

 
فدل احلديث , «َوِإْن َلَْ يُ ْنِزلْ »َوِف َلْفٍظ ملسلم «, ُثُه َجَهَدَها, فَ َقْد َوَجَب اْلُغْسلُ » قوله:

على أن من موجبات الغسل اإليالج وإن مل حيصل إنزال، فسواًء أكسل أو أنزل فإن الغسل 
 واجب.
 فائدة: 

 ؟ «إمنا املاء سن املاءِ : »-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-سا اْلواب عن قول النيب 
 إمنا املاء: ساء الغسل, سن املاء: أي بسبب املين؟

 لك بعدة أجوبة؛ منها:على ذ -رمحة هللا عليهم-أجاب العلماء 
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هذا حممول على حال النوم، حممول « إمنا املاء سن املاءِ : »-صلى هللا عليه وسلم-أن قوله   
 امليني خالف اليقظة. ةإال برؤي -كما سبق-على االحتالم يف النوم، فإنه ال يوجب الغسل 

 معنا. واجلواب الثاين: قالوا: ابلنسخ؛ فقالوا: أبن هذا منسوخ ابحلديث الذي  
صلى هللا -أن رجاًل سأل النيب  -رضي هللا عنها-وقد جاء عند مسلم من حديث عائشة 

صلى هللا -عن الرجل جيامع أهله مث يكسل، وعائشة جالسة، فقال رسول هللا  -عليه وسلم
 .سبق، فهذا احلديث دال على ما «إين ألفعل ذلك أان وهذه ُث نغتسل: »-عليه وسلم
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أَنههُ   -رضي هللُا عنهم-ُُمَمهِد ْبِن َعِليِ  ْبِن احْلَُسنْيِ ْبِن َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلٍب  َعْن َأيب َجْعَفرٍ 
, َوِعْنَدُه قَ ْوٌم, َفَسأَلُوُه َعْن اْلُغْسِل, فَ َقاَل: َصاٌع  َكاَن ُهَو َوأَبُوُه ِعْنَد َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللِه

يِن, فَ َقاَل َجاِبٌر: َكاَن َيْكِفي َسْن ُهَو َأْوََف ِسْنك َشَعًرا, َوَخْْيًا َيْكِفيَك, فَ َقاَل رَُجٌل: َسا َيْكِفي
ُثُه َأسهَنا ِف ثَ ْوٍب, َوِف َلْفٍظ "َكاَن َرُسوُل  - -صلى هللا عليه وسلم-يُرِيُد َرُسوَل اَّللِه  -ِسْنَك 
 اثً".يُ ْفرُِغ اْلَماَء َعَلى رَْأِسِه َثال -صلى هللا عليه وسلم-اَّللِه 

رضي هللا -الرجل الذي قال: سا يكفيين, هو احلسن بن ُممد بن علي  بن أيب طالب 
 , وأبوه ُممد بن احلنفية.-عنه

ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح
 بيان كمية املاء اليت يسن االغتسال هبا. سناسبة ذكر هذا احلديث ِف هذا الباب:

ن احلسني بن علي بن أو نقل عن أيب جعفر حممد بن علي ب -رمحه هللا تعاىل-يقول املؤلف 
أيب طالب، أبو جعفر حممد بن علي هذا هو الذي يعرف ابلباقر، مسي بذلك ألنه بقر العلم 

 أي شقَّه، وأبوه علي بن احلسني كان يسمى زين العابدين لزين عبادته.
قال: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد هللا وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فيه دليل على 

م والعلماء، وأن النسب الرفيع رمبا تصاغر أمام العلم، فهذا نسبه من بيت النبوة، لكنه فضل العل
جلس متأداًب سائاًل مستفسرًا عن هذه املسألة، ويف  -رضي هللا عنه-أمام جابر بن عبد هللا 

هذا دليل على ما كان عليه الرعيل األول من االهتمام ابلعلم، فلم يكونوا حيتقرون من العلم 
ا، بل يرون أن العلم كله عظيم، ال كحال بعض الطالب اليوم رمبا استحى من بعض شيئً 

املسائل، ورمبا استحى أن يسأل عنها خوفًا من أن يوصف ابجلهل أو يقال مثاًل: كيف خفيت 
 عليك هذه املسألة.
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"، َصاٌع َيْكِفيكَ ، فقال: "-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-فهنا يسألونه عن غسل النيب 
كان يغتسل هبذا املقدار، فقد كان   -صلى هللا عليه وسلم-والصاع يكون أربعة أمداد، فالنيب 

من هديه يف الغسل أن يغتسل ابلصاع، ويف الوضوء أن يتوضأ  -صلى هللا عليه وسلم-النيب 
كان   -صلى هللا عليه وسلم-ابملد، وقد جاء يف الصحيحني من حديث أنس أن الرسول 

 وضأ ابملدي.يغتسل ابلصاع ويت
 عدة رواايت: -صلى هللا عليه وسلم-وقد جاء ِف سقدار املاء الذي يغتسل به النيب 

 : أنه يغتسل ابلصاع، ملا سبق معنا.الرواية األوَل -1
: أنه يغتسل بثالثة أمداد، جاء هذا يف صحيح مسلم، والثالثة أمداد أقل الرواية الثانية -2

 من الصاع.
الصاع، وأقل ما  -صلى هللا عليه وسلم-كان يغتسل به النيب وعلى هذا فنقول: أبن أكثر ما  

 يغتسل به ثالثة أمداد.
 سسألة: 

 كان يفعله؟  -صلى هللا عليه وسلم-هل االغتسال ابلصاع واجب ألن النيب 
: ال جيب وإمنا ذلك مسنون، واملقصد من ذلك هو االقتصاد يف ماء الطهارة سواًء اْلواب

، «ال تسرف ِف الوضوء ولو كنت على هنٍر جارٍ »ديث سعد: كان غساًل أو وضوءًا، ويف ح
 فاألمر يف هذا واسع يف تقليل املاء، ولكن املقصد من ذلك االقتصاد يف ماء الطهارة.

وقال:  -رضي هللا عنه-فغضب جابر "َقاَل: َصاٌع َيْكِفيَك, فَ َقاَل رَُجٌل: َسا َيْكِفييِن", 
"، ففي هذا دليل على اإلنكار على ْوََف ِسْنك َشَعرًا, َوَخْْيًا ِسْنكَ "َجاِبٌر: َكاَن َيْكِفي َسْن ُهَو أَ 

أن هذا مل يرد املخالفة  -والعلم عند هللا-من اعرتض على السنة أو خالفها، مع أن الظاهر 
َكاَن صراحة لكن لعله استقلي هذا املقدار، وألنه كان صاحب شعر؛ وهلذا قال له جابر: "
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ألهنم كانوا على مقدار  -رضي هللا عنه-ومع هذا عنَّفه جابر ََف ِسْنك َشَعًرا", َيْكِفي َسْن ُهَو َأوْ 
 .-صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-عظيم من تقدير سنة النيب 

ففي هذا احلديث دليل على اإلنكار على من خالف السنة، واإلنكار كذلك على من 
 يتكلم يف املسائل العلمية بدون علم.

صلى هللا -يُرِيُد َرُسوَل اَّللِه  -ِفي َسْن ُهَو َأْوََف ِسْنك َشَعًرا, َوَخْْيًا ِسْنَك َكاَن َيكْ قوله: "
يكفي فيه غلبة الظن وال  -ما غسل الشعرال سيي -وقد سبق معنا أن الغسل  ",- -عليه وسلم

اء جيب فيه اليقني؛ لقول عائشة: "حىت إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته" يعين بشرة الرأس "أفاض امل
 على سائر جسده"، وقد سبق معنا تقرير ذلك.

"، فتقدمهم جابر إماًما، وهذا فيه من الداللة ما سبق بيان فضل ُثُه َأسهَنا ِف ثَ ْوبٍ  قوله: "
 أ به عمله مل يسرع به نسبه".أهل العلم وتقدمهم على الناس، وقد جاء يف األثر "من بطَّ 

 َأسهَنا ِف ثَ ْوٍب"؟ "ُثُه فإن قيل: ما الفائدة يف أن يقول: 
قال بعضهم: إمنا قالت ذلك ليؤكد ما حصل، كأنه يقول: بداللة أن جابرًا أمنا يف ثوب، 

 وقال بعضهم غري ذلك وأن فيه بعض الدالئل الفقهية.
, يُ ْفرُِغ اْلَماَء َعَلى رَْأِسِه َثالاثً" -صلى هللا عليه وسلم-َوِف لَْفٍظ "َكاَن َرُسوُل اَّللِه قوله: 

ال تثليث على الصحيح يف الغسل إال يف الرأس فقط، وأما سائر البدن فإنه  هوقد سبق معنا أن
 .يغسل مرة واحدة على الصحيح
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 ابُب الت هَيمُّمِ 
، -صلى هللا عليه وسلم-من أحاديث  -رمحه هللا تعاىل-وقبل الشروع فيما نقله املصنف 

حيسن بنا أن نذكر بعض املسائل، وهذا ما درجنا عليه أننا نذكر يف بداية كل ابب أهم ما 
 سن سسائل هذا الباب: -رمحهم هللا تعاىل-يذكره الفقهاء 

 :  تعريف التيمم:املسألة األوَل -1
 -تعاىل-القصد، تقول: تيممت البلدة الفالنية إذا قصدها، ومن ذلك قول هللا  :التيمم لغة

 .أي قاصديه[2﴾]املائدة:َوال آسِ نَي اْلبَ ْيَت احْلََرامَ ﴿يف سورة املائدة: 
بقصد الصعيد الطيب ملسح الوجه  -تعاىل-فهو التعبد هلل : وأسا ِف االصطالح الشرعي

 واليدين.
 
 تيمم:: حكم الاملسألة الثانية -2

 التيمم مشروع ابلكتاب والسنة واإلمجاع: 
فَ َلْم َتَُِدوا َساًء فَ تَ َيمهُموا َصِعيًدا طَيِ ًبا َفاْسَسُحوا ﴿: -تعاىل-: فقول هللا أسا دليل الكتاب
 .[6﴾]املائدة:ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِسْنهُ 
 ما سيأيت معنا يف هذا الباب.فوأسا دليل السنة: 
 .-رمحة هللا على اجلميع–فقد نقله غري واحد؛ كابن قدامة والنووي  وأسا اإلمجاع:

 
 :سبب سشروعية التيمم: املسألة الثالثة -3

؛ قالت: -رضي هللا عنها-سببه ما جاء يف صحيح البخاري يف قصة ضياع عقد عائشة 
يف بعض أسفاره، حىت إذا كنا ابلبيداء انقطع عقد  -صلى هللا عليه وسلم-"خرجنا مع النيب 

على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء،  -صلى هللا عليه وسلم-يل، فأقام رسول هللا 
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: "ما هذه أبول -رضي هللا عنه-آية التيمم"، قال أسيد بن حضري  -عز وجل-فـأنزل هللا 
بركاتكم اي آل أيب بكر"، وسبحان هللا! بعد أن نزلت هذه اآلية بعثوا البعري الذي كانت عليه 

ة فوجدوا العقد حتته، فكان يف هذا خري للمسلمني مجيًعا، فرضي هللا عن الصديقة بنت عائش
 الصديق.

 
 هل التيمم سن خصائص هذه األسة؟: املسألة الرابعة -4

نعم،  هذه مسألة يطرحها بعض الفقهاء، فهل التيمم من خصائص هذه األمة؟ اجلواب:
على ذلك، وقد سبق معنا مثل هذه ما يدل  -رضي هللا عنه-وسيأيت معنا يف حديث جابر 

املسألة يف الوضوء؛ فقلنا: هل الوضوء من خصائص هذه األمة؟ الوضوء ليس من خصائص 
هذه األمة، فالوضوء كان معروفًا يف األمم السابقة، لكن الذي من خصائص هذه األمة هو 

 ألمم السابقة.الغرة والتحجيل، أما التيمم فهو من خصائص هذه األمة ومل يكن معروفًا يف ا
 
 سىت يشرع التيمم؟: املسألة اخلاسسة -5

 :يشرع التيمم ِف حالتني
 :احلالة األوَل: إذا فقد املاء وطلبه وَل جيده 
لكن بشرط أن يكون تيممه بعد طلب املاء، فنالحظ قويل: "وطلبه" هذا  إذا مل جيد املاء، 

اء نقول: الواجب عليك اآلن قيد مهم، فليس كل من فقد املاء يشرع له التيمم، إذا فقد امل
الطلب، اطلب املاء، فيطلب املاء يف رحله وبقربه وبداللة، أي يسأل وحياول أن يلتمس 

 ويذهب، فإذا مل جيد هنا يصدق أنه فاقد للماء فيشرع له التيمم.
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 إذا وجد ساًء ولكن بثمن زائد عن سثله, فهل : هنا سسألة ويشْي إليها بعض الفقهاء
هذا رجل فقد املاء، فبحث وطلبه فوجد املاء يباع لكن بثمن زائد عن  ؟جيب عليه الشراء

 مثله، فهل جيب عليه الشراء؟ أو نقول: ال جيب عليك الشراء ولك أن تتيمم؟
: الواجب التفصيل؛ فإن كان هذا الثمن يعجزه فال جيب عليه، كأن يكون فقريًا، اْلواب

رايل وهو فقري، هذا ال جيب أن يشرتي وإمنا يعدل  فمثاًل قارورة املاء برايل ووجدها تباع مبائة
 إىل التيمم مباشرة.

وأما إن كان ابستطاعته كأن يكون غنًيا، فإنه جيب عليه؛ ألن الغين يرى أن املائة واألكثر 
 رمبا عنده ابألمر اليسري، فهو أمر مقبول عليه؛ وهلذا جيب عليه الشراء.

 
 م: إذا خاف ابستعماله الضرر أو اهلالك:احلالة الثانية اليت يشرع عندها التيم 

سواًء هذا الضرر واهلالك عليه أو على رفيقه أو على دابته، فإنه يف هذه احلال يعترب يف حكم 
فاقد املاء؛ فمثال ذلك: لو أن رجاًل مسافرًا ومعه ماء قليل، فلو توضأ به مل جيد ما يشربه، هنا 

كذا لو كان رفيقه يف السفر حيتاج هذا املاء ولو نقول له: اجعله لشربك وتيمم عن الصالة، وه
مل يعطه للحقه الضرر أو اهلالك،،، وهكذا الدابة، واليوم يف وقتنا املعاصر السيارة، فلو أن رجاًل 
معه ماء والسيارة حتتاج إىل هذا املاء، الردايتري مثاًل حيتاج إىل املاء، ارتفعت حرارة السيارة، فهنا 

ء للسيارة وتيمم للصالة، وهذا كما تلحظون فيه رمحة وتيسري يناسب هذه نقول: اجعل هذا املا
 الشريعة احملمدية املباركة.

 
، فإنه إذا خاف الربد أو التضرر ابلربد إن استخدم املاءيلحق بذلك بعض املسائل؛ منها 

يعدل إىل التيمم، وقد جاء ذلك يف حديث عمرو بن العاص قال: "احتلمت يف ليلة ابردة يف 
غزوة ذات السالسل فأشفقت أن أغتسل، فتيممت مث صليت أبصحايب الصبح، فذكروا ذلك 
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فأخربته « اي عمرو, صليت أبصحابك وأنت جنب؟»، فقال: -صلى هللا عليه وسلم-للنيب 
َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنُفَسُكْم ِإنه اَّللهَ َكاَن ﴿ابلذي منعين من االغتسال وقلت: إين مسعت هللا يقول: 

ومل يقل شيًئا" وهذا  -صلى هللا عليه وسلم-فضحك رسول هللا ، [29]النساء:﴾رَِحيًما ِبُكمْ 
وهذا قد أشرًن  إذا خاف العطش,لعمرو، وكذلك مسألة  -صلى هللا عليه وسلم-إقرار منه 

 إليه.
 
 هنا سسألة ستعلقة هبذا املبحث: 
سألة: هذا رجل ، صورة امللو أن شخًصا عنده ساء يكفي بعض طهره دون البعض اآلخر 

عنده ماء يسري يكفي ألن يغسل وجهه ويديه فقط، فماذا يعمل؟ هل يغسل الوجه واليدين 
ويتيمم عن الباقي؟ أو أنه يعدل مباشرة إىل التيمم وال يستعمل املاء؟ خالف بني الفقهاء؛ 

 منه ما األقرب أنه جيب عليه أن يستعمله مث يتيمم للباقي؛ ألن الواجب إذا ُعجز عنه فإنه أييت
، ولعموم «إذا أسرتكم أبسر فأتوا سنه سا استطعتم: »-صلى هللا عليه وسلم-استطاع؛ لقوله 

، وهذا واجد لبعض أعضائه، [6﴾]املائدة:فَ َلْم َتَُِدوا َساًء فَ تَ َيمهُموا﴿: -تعاىل-قول هللا 
 .[16﴾]التغابن:َفات هُقوا اَّللهَ َسا اْسَتَطْعُتمْ ﴿: -تعاىل-ولعموم قول هللا 

 
 
 شخص فقد املاء فتيمم ُث وجد املاء:: سسألة 

هذه املسألة مسألة مهمة احلقيقة؛ وهلذا نذكر فيها تفصياًل جيمع فروع هذه املسألة، فنقول: 
 سن وجد املاء بعد تيممه فإنه ال خيلو سن ثالثة أحوال:

عليه : أن جيد املاء قبل أن يصلي، فهذا يبطل تيممه ابإلمجاع وجيب احلالة األوَل -1
 استعمال املاء.
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تيمم وشرع يف الصالة يف الركعة الثانية وصل  ؛: أن جيد املاء أثناء الصالةاحلالة الثانية -2
رمحة هللا –إليه املاء، أو أمطرت السماء، فما حكم صالته؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء 

يجب عليه حينئٍذ ، األقرب أن تيممه يبطل، وإذا بطل تيممه ابلتايل بطلت الصالة، ف-عليهم
 اخلروج من هذه الصالة واستعمال املاء مث يصلي مرة أخرى.

: أن جيد املاء بعد االنتهاء من الصالة، سواًء وجد املاء قبل خروج وقت احلالة الثالثة -3
الصالة أم بعدها، هذه املسألة كذلك فيها خالف، واألقرب أن صالته صحيحة وال تلزمه 

يث أيب سعيد اخلدريي قال: "خرج رجالن يف سفر وحضرت اإلعادة، وقد دل على ذلك حد
ا، مث وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدها ليا ماء، فتيمما صعيًدا طيًبا فصالصالة وليس معهم

فذكرا ذلك له، فقال للذي  -صلى هللا عليه وسلم-الصالة والوضوء ومل يعد اآلخر، مث أتيا النيب 
وهذا موطن الشاهد، "وقال للذي توضأ وأعاد: «" أصبت السنة وأجزأتك صالتك»مل يعد: 

 «".لك األجر سرتني»
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رََأى  -صلى هللا عليه وسلم-: َأنه َرُسوَل هللِا -رضي هللا عنه-َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ 
فَ َقاَل: اَي  «ِف اْلَقْوِم؟اَي ُفالُن, َسا َسنَ َعَك َأْن ُتَصلِ َي »رَُجاًل ُسْعَتزاًل, ََلْ ُيَصلِ  ِف اْلَقْوِم, فَ َقاَل: 

 «.َعَلْيك اِبلصهِعيِد, َفِإنهُه َيْكِفَيكَ »َرُسوَل اَّللِه َأَصابَ ْتيِن َجَنابٌَة, َوال َساَء, فَ َقاَل: 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الشرح

 -صلى هللا عليه وسلم-: َأنه َرُسوَل هللِا -رضي هللا عنه-َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصنْيٍ قال: 
"َلَْ ُيَصلِ  ِف ": أي منفرًدا عن الناس، ُسْعَتزاًل ، فقوله: "زاًل, َلَْ ُيَصلِ  ِف اْلَقْومِ رََأى رَُجاًل ُسْعتَ 

مستفسرًا عن حاله مستوضًحا ألمره:  -صلى هللا عليه وسلم-": مجاعة، فقال له النيب اْلَقْومِ 
يف هذا  َأَصابَ ْتيِن َجَنابٌَة, َوال َساَء, فَ َقاَل : اَي َرُسوَل اَّللهِ  «َسا َسنَ َعَك َأْن ُتَصلِ َي ِف اْلَقْوِم؟»

ومن حسن ُخلقه االستيضاح قبل احلكم  -صلى هللا عليه وسلم-دليل على أن من هدي النيب 
ابحلكم، ومل يسئ فيه الظن أنه متخلف  -صلى هللا عليه وسلم-على الناس، فلم يبادره النيب 

علمة واملربية وطالبة العلم واألم أن عن اجلماعة، وإمنا استوضح عن حاله، فهذه رسالة للم
، َأَصابَ ْتيِن َجَنابٌَة, َوال َساءَ رجل السبب فقال: لتستوضح عند فعل اخلطأ من املخطئ، فوضح ا

هل يفهم , «َعَلْيك اِبلصهِعيدِ » :-صلى هللا عليه وسلم-له النيب  فقالأي حدث أكرب وال ماء، 
كرب دون احلدث األصغر؟ اجلواب: ال؛ ألن من هذا أن احلكم يف التيمم خاص ابحلدث األ

مشروعية التيمم أصاًل قبل هذه القصة وقد نزلت أصاًل يف احلدث األصغر كما سبق معنا، كان 
صلى -الناس يبتغون الوضوء وال ماء عندهم، فنزلت اآلية، لكن هذه قضية عني، فقال النيب 

 «.َيْكِفَيكَ  َعَلْيك اِبلصهِعيِد, َفِإنههُ : »له -هللا عليه وسلم
 
 سا هو الصعيد؟: سسألة 
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كل ما تصاعد على وجه األرض مما جنسه األرض، ونالحظ هذا القيد املهم الصعيد هو: 
)مما جنسه األرض(، فكل ما تصاعد على وجه األرض مما جنسه األرض جيوز التيمم به، سواًء  

وأراد أن يتيمم، وهذه  كان ترااًب أو رماًل أو صخرًا؛ فلو أن رجاًل جاء إىل منطقة صخرية
الصخور صلدة ليس عليها شيء، فإنه جيوز ألن هذا يعترب صعيًدا، وهكذا التيمم ابلرتاب، وال 
يشرتط أن يكون له غبار، وإمنا قلت: مما جنسه األرض، ليخرج به ما ليس جنس األرض؛ 

 .مثال ذلك: اإلمسنت، لو أراد شخًصا أن يتيمم ابإلمسنت مثاًل ال جيوز وال يصح
 هل يصح التيمم ابْلدار؛ أن يضرب اْلدار ضربة سثاًل ويتيمم؟: سسألة 

إذا مل يكن مطلًيا مبا ليس جنسه من األرض جاز، هذا هو اجلواب الصحيح، فبالنسبة 
 للتيمم ابجلدار نفصل فنقول: ننظر:

لنب، إن كان هذا اجلدار مبنًيا مما جنسه األرض فيجوز التيمم به؛ مثل أن يكون مبنًيا ابل  
فهذا جيوز أن نضرب به ضربة واحدة، وقلنا: ال يشرتط أن يكون له غبار، فيضرب ضربة 

 واحدة ويتيمم به.
لبوية، فهذا ال جيوز التيمم ابأما إن كان مما ليس جنسه األرض؛ كأن يكون مطلًيا ابلدهان،   
 به.

جة علينا، وأن جيعله مبنه وكرمه أن جيعل ما قلناه حجة لنا ال ح -سبحانه وتعاىل-أسأل هللا 
يعقبه عمل صاحل، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا  علًما ًنفًعا

 حممد.
 
 

 األسئلة
 س: كيف يستخدم املاء ُث يتيمم؟
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أشرًن إىل هذا، هذه مسألة فيمن وجد ما يكفي بعض طهره، صورة املسألة حىت تتضح 
يقول: إن استخدمت هذا املاء سيكفيين فقط يف غسل  معنا: هذا شخص وجد ماًء قلياًل،

وجهي ويدي فقط، فهنا الفقهاء اختلفوا؛ هل نلزمه أبن يستخدم هذا املاء للوجه واليدين مث 
يضيف على ذلك التيمم ملسح الرأس والقدمني ويتيمم؟ طبًعا تيمًما واحًدا عن البقية، أو أنه 

 يستفيد شيًئا بغسل الوجه واليدين، هذه صورة املسألة. مباشرة يعدل إىل التيمم؟ ألهنم قالوا: ال
وكذلك يف الغسل؛ شخص مثاًل جنب أو امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها وليس 
معها من املاء إال ما يكفي بعض طهرها، معها ماء يسري، تقول: أغسل به بعض اجلسد وال 

 هذه هي صورة املسألة. يكفي للبقية، نقول: اغسلي ما استطعِت وتيممي عن الباقي،
 

 س: سنذ صغري عودتنا أسنا عند االغتسال أن نغتسل ابلستار؟
هل مراد السؤال أن أمهم قد عودهتم أن يغتسلوا وهم مرتدين املالبس؟ على كل حال 
الواجب يف الغسل الواجب هو تعميم البدن ابملاء، سواًء كان اإلنسان مسترتًا أو كان حىت 

ا كان املاء جرى على البدن مجيًعا وعمم البدن، فهنا يكون مغتساًل مرتداًي للمالبس، فإذ
ويكفي هذا، ولكن إذا هذا حال دون وصول املاء إىل بعض األعضاء، فهذا ال يصح يف الغسل 

 الواجب.
 

س: قد ينقطع املاء ابلبيت ولكن يتواجد أبساكن قريبة سنا, هل يصح التيمم هنا أم يلزم 
 إحضار املاء سن أساكن؟

يلزم إحضار املاء، وهذا الذي ذكرًنه، قلنا: أن فقد املاء ليس موجًبا لوحده للعدول للتيمم، 
فالرخصة تكون بفقد املاء مع طلبه وعدم وجوده، فإذا فقد ومل يطلبه فإننا ال نصحح تيممه، 
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ولو تيمم فالتيمم غري صحيح والصالة غري صحيحة، والواجب عليه أن يطلبه، فإذا حبث ومل 
 صدق عليه أنه فاقد للماء، فهنا ينتقل للتيمم.جيد 
 

 ابرك هللا فيكم، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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