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 شرح عمدة األحكام
 (دسساالدرس ال)

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

 أمَّا بعد ...، أمَّاوعلى مْن سار على دربه ومتسك بُسنَّته إىل يوم الدين

فال يزال احلديث موصالا يف )ابب التيمم(، وقد سبق يف اللقاء املاضي حتدثنا عن بعض املسائل املهمة 
 املتعلقة هبذا الباب، وأخذان احلديث األول حديث عمران بن حصني.

-، وهذا ابتداء درسنا يف هذه الليلة، نقل احلافظ عبد الغين املقدسي -رمحه هللا تعاىل-نقل املؤلف مث  
 ، ونفعنا بعلمه.-رمحه هللا تعاىل

ر   ب ن   َعمَّار   َعن    ،َحاَجة   ف   -وسلم عليه هللا صلى- النبَّ  بَ َعَثن  » :َقالَ  -عنهما هللا رضي- ََيس 
ن َب ت   د   فَ َلم   ،َفَأج   عليه هللا صلى- النبَّ  َأتَ ي ت   ث َّ  ،الدَّابَّة   ََتَرَّغ   َكَما  ،الصَّع يد   ف   فَ َتَمرَّغ ت   ،ال َماءَ  َأج 

َا: فَ َقالَ  ،َله َذل كَ  َفذََكر ت   -وسلم ف َيكَ  إَّنَّ  َضر بَة   اأَلر ضَ  ب َيَدي ه   َضَربَ  ث َّ  ،َهَكَذا ب َيَدي كَ  تَ ق ولَ  َأن   َيك 
َدة   َمالَ  َمَسحَ  ث َّ  ،َواح  َهه   َكفَّي ه    َوظَاه رَ  ،ال َيم ي   َعَلى الش    .«َوَوج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

معنا هنا يف ابب التيمم للمناسبة الظاهرة فهو يتحدث  -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث أورده املؤلف 
صفة التيمم، وقد درجنا يف الدروس واللقاءات املاضية أْن يكون طريقة الدرس أْن منر على احلديث  عن 

كلمةا كلمة، مث نذكر ما فيها من بيان معىن أو فائدة أو تقسيم أو حنو ذلك، ورمبا نُشري إىل بعض الفوائد 
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األحاديث؛ فإنين أُشري إىل أّن طريقة  اإلميانية والرتبوية، وحرصاا احلقيقة يف أْن منر على أكرب قدر ممكن من
، فسنأخذ احلديث، مث رمبا منر على بعض األلفاظ اليت حتتاج  الدرس إْن شاء هللا تعاىل، ستختلف شيئاا قليالا
إىل توضيح معنا، فنُبني ما معناها، مث نتكلم على احلديث عموماا، ونذكر ما يتعلق فيه ببعض الفوائد املتعلقة 

 به.

أهل احلديث قدمياا، وقد كان يسري عليها بعض العلماء، ومنهم: شيخنا الشيخ حممد بن  وهذه كطريقة
 ؛ واهلدف كما ذكرت من هذا أن منر على أكرب قدر ممكن من األحاديث.-رمحه هللا تعاىل-عثيمني 

ر   ب ن   َعمَّار   َعن  قال:   ف   -وسلم عليه هللا صلى- النبَّ  بَ َعَثن  »: َقالَ  -عنهما هللا رضي- ََيس 
ن َب ت   ،َحاَجة   د   فَ َلم   ،َفَأج  : أي تقلبت يف األرض، وإمّنا فعل «فَ َتَمرَّغ ت  »قوله: ، «فَ َتَمرَّغ ت   ،ال َماءَ  َأج 

 ذلك حىت يُعمم بدنه ابلرتاب.

 ف هذا احلديث فوائد عديدة منها:

ذلك يف احلدث األصغر، أو كان أّن التيمم بدل عن املاء، فإذا مل جيد املاء فإنه يعدل إليه، سواءا كان 
 ذلك يف احلدث األكرب.

 ومن مسائل هذا احلديث: 

 مسألة: عدد الضرابت ف التيمم: كم يضرب املتيمم ف تيممه؟

يف ذلك على قولني، الراجح أّن التيمم يكون ضربةا واحدة، وهو  -رمحة هللا عليهم-اختلف العلماء 
 َضر بَة   اأَلر ضَ  ب َيَدي ه   َضَربَ  ث َّ » ي معنا، فإّن فيه النص قال:مذهب احلنابلة؛ وقد دّل عليه احلديث الذ

َدة    .«َواح 

 من املسائل كذلك املتعلقة هبذا احلديث: صفة التيمم:
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هذا احلديث، وقد سبق معنا يف أول هذا الباب أْن  -رمحه هللا تعاىل-واليت من أجلها أورد املؤلف 
 أشران إىل شيٍء من ذلك، لكن نقول: مْن أراد التيمم فإنه يتيمم على الصفة التالية:

 : ينوي؛ ألّن التيمم عبادة، وقد سبق معنا أّن النية شرٌط يف سائر العبادات، وهو مذهب  أوًل 
 مجاهري العلماء.

 :يُبسمل بسم هللا؛ ألّن التيمم بدٌل عن الوضوء، والوضوء ُيسن فيه البسملة، والقاعدة: أّن  اثني ا
 البدل له حكم املبدل.

 :معنا أْن أشران إىل مسألة هل يُفرق أصابعه أو  يضرب األرض بيديه ضربةا واحدة، وقد سبق اثلث ا
 ال؟ وذكران أّن صحيح أنه ال يُشرتط التفريق خالفاا ملْن اشرتطه.

 :ميسح وجهه بيديه، وميسح بعضهما ببعض. رابع ا 
سح ف التيمم:  من مسائل هذا احلديث كذلك: ما هو املقدار الذي ُي 

 َمَسحَ  ث َّ »وجه والكفني فقط؛ لقوله يف هذا احلديث: دّل هذا احلديث الذي معنا أّن ما مُيسح هو ال
َمالَ  َهه   َكفَّي ه    َوظَاه رَ  ،ال َيم ي   َعَلى الش   ، وأما ما ذكره بعض الفقهاء أنه ميسح إىل املرفق، فهذا قوٌل «َوَوج 

 مرجوٌح ال دليل صحيٌح عليه.

 من املسائل كذلك املتعلقة هبذا احلديث: 

ا تربوية: وهي مسألة ليست فقهية  وإَّن 

مل يُعنف عماراا، وإمّنا وجهه هبذا التوجيه النبوي اللطيف، فقال له:  -صلى هللا عليه وسلم-أّن النيبَّ  
َا» ، وإمنا فعل ذلك ع ؛ وذلك ألنّ «َهَكَذا ب َيَدي كَ  تَ ق ولَ  َأن   ف َيكَ ي  ككان َ   إَّنَّ ماراا مل يفعل ذلك تساهالا

أّن اإلنسان يف الوضوء إذا مل جيد املاء، فإنه يضرب وميسح كفيه ووجهه، ومها اجتهاداا، فعماراا ظّن أنه كما 
من أعضاء الوضوء، ظّن أّن مْن عليه جنابة؛ فإنه جيب عليه أْن يستوعب البدن ابلغسل، فكذلك ظّن أنه 
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يب واملوجه أْن ال بُّد أْن يستوعب البدن يف التيمم؛ وهلذا مترغ يف الصعيد؛ فُعذر من هذا الوجه؛ فينبغي للمر 
 يسلك هذا املسلك النبوي.
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 إىل احلديث الذي بعده: -رمحه هللا تعاىل-ث انتقل املؤلف 

: قَالَ  -وسلم عليه هللا صلى- النبَّ  َأنَّ : -عنهما هللا رضي- اّللَّ   َعب د   ب ن   َجاب ر   َعن  فنقل  
ر ت  : قَ ب ل ي اأَلن ب َياء   م ن   َأَحد   ي  ع َطه نَّ  لَ   ا،ََخ س   ع ط يت  أ»  لرُّع ب   ن ص  ريَةَ  اب  ر   َمس   اأَلر ض   ل   َوج ع َلت   ،َشه 

ا د  َا ،َوَطه ور ا َمس ج  لَّت   ،فَ ل ي َصل    الصَّالة   َأد رََكت ه   أ مَّت   م ن   رَج ل   َفَأُيُّ  ،قَ ب ل ي أَلَحد   َتَ لَّ  َولَ   ،م  ئانال غَ  ل   َوأ ح 
م ه   إىَل  ي  ب  َعث   النبَّ  وََكانَ  الشََّفاَعَة، َوأ ع ط يت    .«كافة  النَّاس   إىَل  َوب ع ث ت   ،َخاصَّة   قَ و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرح

 

 ما مناسبة هذا احلديث ف ابب التيمم؟

معنا أْن أشران إىل مسألة قريبة من هذه  مناسبته بيان أّن التيمم من خصائص هذه األُمَّة، وقد سبق
 هل الوضوء من خصائص هذه األ مَّة؟املسألة يف ابب الوضوء، فقلنا: 

فكان اجلواب الصحيح: أّن أصل الوضوء ليس من خصائص هذه األُمَّة، وإمنا الُغرة والتحجيل هو 
فاا يف األمم السابقة، فكانت الذي من خصائصها، أما التيمم فهو من خصائص هذه األُمَّة، فلم يكن معرو 

األمم السابقة مْن أراد أْن ُيصلي؛ فإنه ال بُّد أْن يذهب إىل أماكن العبادة املخصوصة، لكن هذه األُمَّة 
 -صلى هللا عليه وسلم-هلا من التيسري من رفع احلرج ما يُناسب دعوة النيبَّ  -عزَّ وجلَّ -املرحومة جعل هللا 

 للعامل مجيعاا.
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 م ن   َأَحد   ي  ع َطه نَّ  لَ   ا،ََخ س   ع ط يت  أ» : َقالَ  -وسلم عليه هللا صلى- النبَّ  َأنَّ  اّللَّ   َعب د   ب ن   َجاب ر   َعن  
من  «اََخ س   ع ط يت  أ»: أي مخس خصاٍل، والسؤال: هل قوله: «اََخ س   ع ط يت  أ» :، قوله«قَ ب ل ي اأَلن ب َياء  

 ابب احلصر أو من ابب التمثيل؟

 اجلواب: الثاين أّن هذا من ابب التمثيل، وليس من ابب احلصر.

 من مسائل هذا احلديث: 

ميزهم  -عزَّ وجلَّ -وفضيلة هذه األُمَّة احملمدية، حيث أّن هللا  -صلى هللا عليه وسلم-فضيلة النيبَّ 
 خبصاٍل مل تكن ملْن سبق.

ر ت  »يف قوله:  لرُّع ب   ن ص  ريَةَ  اب  ر   َمس  لو كان  -صلى هللا عليه وسلم- النيبَّ  واملراد من ذلك أنّ : «َشه 
ملاذا يف قلوهبم من الرعب، فإْن قيل:  -عزَّ وجلَّ -بينه وبني عدوه مسرية شهٍر؛ فإهنم يهزمون مبا يطرف هللا 

 ج علت للغاية شهر ا ول يكن أكثر من ذلك؟

أعداء له بينه وبينهم أكثر من هذه  -مصلى هللا عليه وسل-فقال بعضههم: ألنه مل يكن يف عهد النيبَّ 
 املدة )اليت هي الشهر(.

 أو أهنا عامة  له وألتباعه من بعده؟ -صلى هللا عليه وسلم-هل هذه خاصة  ابلنبَّ  مسألة:

ا اأَلر ض   ل   َوج ع َلت  »اجلواب: الثاين أهنا عامة، ويف قوله:  د  يف قوله: ، فيها مسائل« َوَطه ور ا َمس ج 
ا اأَلر ض   ل   َوج ع َلت  » د   املسجد ف الشرع ي طلق وي راد به أحد معنيي:، «َمس ج 

  املبنية. -عزَّ وجلَّ -املعىن األول: أماكن العبادة والصالة، وهي بيوت هللا 
 .واملعىن الثاين: مكان السجود، فأي مكاٍن يُسجد فيه فهو مسجد 
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ا اأَلر ض   ل   َوج ع َلت  »قوله:  د   ، وتكرمةا هلذه األُمَّة.-عزَّ وجلَّ -؛ وهذا من رمحة هللا «َوَطه ور ا َمس ج 

َا»وقوله:   األصل يف  ، فيه مسألة أو فيه دليل على أنّ «فَ ل ي َصل    الصَّالة   َأد رََكت ه   أ مَّت   م ن   رَج ل   َفَأُيُّ
 فيها:ي ستثىن من ذلك صور ًل تصح الصالة األراضي الطهارة؛ فيجوز الصالة فيها، 

 :األرض كلها مسجد  إًل املقربة »: -صلى هللا عليه وسلم-املقربة، يف قوله  الصورة األوىل
واحلديث رواه الرتمذي، لكن يُستثىن من الصالة يف املقربة الصالة على اجلنائز، فالصالة على  «واحلمام

صلى على املرأة اليت كانت تقوم املسجد حينما ُدفنت،  -صلى هللا عليه وسلم-اجلنازة جتوز بدليل أّن النيبَّ 
 فذهب إىل قربها، وصلى عليها يف املقربة.

 ي من الصالة ف املقربة؟فإن  قيل: ما احلكمة من النه

 الصحيح يف ذلك أّن احلكمة هي سد ذريعة الشرك.

 :احلمام، وقد أشران إىل دليله قريباا، واملراد  الصورة الثانية من األماكن الت ًل جيوز الصالة فيها
ل، وقد  ابحلمام هنا ليس احلمام املعروف يف زمننا هذا؛ املراد ابحلمام املستحم املكان الذي يُعد لالغتسا

كان معروفاا قدمياا، وهو موجوٌد اليوم يف بعض الدول، فهذا املكان ال يسلم من انكشاف العورات؛ وهلذا 
 هُني عن الصالة فيه، فإّن هذا أمٌر خيدش لب الصالة وهو اخلشوع.

 :مكان قضاء احلاجة، ملا فيه من النجاسة، وألنه مأوى الشياطني. الصورة الثالثة 
 :عطان اإلبل: وهي األماكن اليت تبيت فيها وأتوي إليها؛ دّل على هذا حديث أ الصورة الرابعة

س ئل أن  أ صلي ف أعطان الغنم؟ قال: نعم، قيل له: أن  » -صلى هللا عليه وسلم-الرباء بن عازب النيب 
، واحلكمة من النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل، الصحيح يف ذلك «أ صلي ف أعطان اإلبل؟ قال: ًل

، فرمبا نفرت وهاجت، أهن ا هُني عن الصالة فيها؛ حفاظاا على نفس املسلم؛ وذلك أّن اإلبل تتشيطن أحياانا
 واملصلي يف صالته؛ فقتلته.

كل ما يؤكل حلمه فبوله  وليس احلكمة من النهي هي جناسة املكان؛ ألّن سبق معنا قرران قاعدة أن ّ
 وروثه طاهر.
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لَّت  »: -صلى هللا عليه وسلم-ويف قوله  ، طبعاا ُيضاف على ما سبق من الصور، من «ئمانال غَ  ل   َوأ ح 
-ال تصح الصالة فيها، األماكن اليت يُعبد فيها غري هللا تعاىل، فقد جاء رجل إىل النيبَّ  اليتصور األماكن 

هللا عليه صلى -فقال: اي رسول هللا، إين نذرت أْن أذبح إبالا ببوانة، فقال النيبَّ  -صلى هللا عليه وسلم
: هل كان فيها صنٌم من أصنام اجلاهلية أو وثٌن يُعبد؟ قال: ال، قال: فأويف بنذرك؛ ُفهم من ذلك -وسلم

 أنه لو كان فيها شيٌء من ذلك؛ فإنه ال يصح إيقاع العبادة فيها.

لَّت  »: -صلى هللا عليه وسلم-يف قوله   فيه مسائل:  «م  ئانال غَ  ل   َوأ ح 

 :هبذه األُمَّة أْن أحل هلا الغنيمة، وقد حرمها ومنعها عمْن  -عزَّ وجلَّ -أّن هذا من رمحة هللا  األوىل
سبق، فكانوا إذا جاهدوا وغِنموا شيئاا؛ مجعوه يف مكاٍن، فنزلت انٌر من السماء فأحرقته، لكن هذه األُمَّة 

هللا يؤتيه مْن يشاء، فاجملاهد اجلاهد، هلا بني أجر اآلخرة وفضل الدنيا، وهذا فضل  -عزَّ وجلَّ -مجع هللا 
 فينال ما يناله من األجر واملثوبة، ورفعة املقام، وحيصل له كذلك من الغنيمة ما حيصل.

والشفاعة ، الشفاعة معناها التوسط للغري جبلب منفعٍة أو دفع مضرة، «الشََّفاَعة َوأ ع ط يت  »قوله: 
، ولكن نقول: أّن املراد ابلشفاعة هنا يف احلديث الشفاعة تنقسم إىل مثانية أقسام ليس هذا موضع ذكرها

-العظمى اليت حيصل هبا إراحة الناس من هول املوقف يوم القيامة، والبدء يف احلساب، وهذه خاصٌة ابلنيبَّ 
فضله أمام األولني واآلخرين، بعد أْن يذهب  -عزَّ وجلَّ -تكرمةا له؛ لُيظهر هللا  -صلى هللا عليه وسلم

 -صلى هللا عليه وسلم-إىل آدم ومنه إىل إبراهيم، مث إىل موسى ونوح، مث يصريون إىل نعمة املهداة  الناس
 يف احلديث املشهور املعروف. «أان هلا»فيقول: 

َعث   النبَّ  وََكانَ »: -صلى هللا عليه وسلم-ويف قوله  م ه   إىَل  ي  ب   ، «كافة  النَّاس   إىَل  َوب ع ث ت   ،َخاصَّة   قَ و 
يشمل ذلك : «كافة  النَّاس   إىَل  َوب ع ث ت  »، وقوله: -صلى هللا عليه وسلم-: عموم رسالة النيبَّ فوائد منهافيه 

اإلنس واجلن، فإذا أُطلق الناس هكذا مشل اجلميع، وقد دلت دالئل الكتاب والُسنَّة على هذا املعىن أّن 
 بُعث كافةا لإلنس واجلن. -صلى هللا عليه وسلم-النيبَّ 
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؛ «وب عثت إىل كل أمحر  وأسود»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-وقد جاء يف صحيح مسلم أّن النيبَّ 
 وقد قيل أّن املراد ابألمحر هنا: اإلنس، واألسود: اجلن، وقيل غري ذلك.
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إىل ابب  جديد  من أبواب الطهارات، وهو )ابب احليض(،  -رمحه هللا تعاىل-ث انتقل املؤلف  
 فقال:

 .احليض   ابب  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرحـ

 

وهذا الباب من أهم األبواب ومن أعظمها فائدةا للمرأة املسلمة، وسنذكر يف مقدمة هذا الباب بعض 
املسائل املهمة املتعلقة هبذا الباب كعادتنا يف األبواب السابقة، أْن نذكر مقدمة تتضمن ذكر أهم املسائل 

من األحاديث، إىل هذا  - تعاىلرمحه هللا-املتعلقة ابلباب، مث بعد ذلك ندخل إىل ما يُشري إليه املؤلف 
؛ ليكون مبتدأ درسنا يف اللقاء القادم، هو ابتداء بدرس احليض؛ -عزَّ وجلَّ -املقدار نقف إْن شاء هللا 

 لتتسلسل فيه املسائل والفوائد.

مبنِّه ورمحته وفضله وكرمه أْن جيعلنا هداةا مهتدين غري ضالني وال مضلني،  -سبحانه وتعاىل-أسأل هللا 
أْن جيعل ما قلناه وما مسعناه ُحجَّةا لنا ال ُحجَّة علينا، وأْن جيعله علماا انفعاا يعقبه عمالا صاحل، كما نسأله و 
ا املسلمني مجيعاا، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا  -سبحانه وتعاىل- أْن يُدمي األمن واإلميان على بُلدا

 علم.وسلم وابرك على نبينا حممٍد، وهللا تعاىل أ

 إذا كانت هناك أسئلة ابرك هللا فيكم.
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 أسئلة

األخت الكرُية تقول: هل ي شرتط الرتتيب ف التيمم فيبدأ ابلكفي ث الوجه أو ًل ي شرتط ذلك؟ 
 وهل يكفي املسح ابملاء على العضو الذي فرضه غ سل؟

أنه ال ترتيب، فلو مسح املسألة األوىل: ابلنسبة للرتتيب يف التيمم هذا ذكره بعض الفقهاء، واألقرب 
 وجهه أو كفيه ووجهه؛ فإنه حيصل بذلك املقصود.

 تقول: وهل يكفي املسح ابملاء على العضو الذي فرضه الغسل لعذر  ما؟

نعم، لو أّن مثالا شخص يف قدمه ُجرح ال يستطيع أْن يغسله، لكن مُيكن أْن ميسحه، فهل ميسح عليه 
خالف الصحيح أنه ميسحه وال يعدل إىل التيمم، فمادام أنه يستطيع  أو يعدل إىل التيمم؟ هذه املسألة حمل

استخدام املاء مسحاا، فإنه يستخدمه وال يعدل إىل التيمم، لكن التيمم يعدل إليه إذا مل يستطع استخدام 
 املاء ابلكلية.

 وهل إذا تيمم عن حدث  أكرب، ث دخل ف الصالة أثناء الصالة وجد املاء، هل عليه اخلروج
 لالغتسال أم الوضوء فقط؟

هذه املسألة مرت معنا يف أول ابب التيمم، وذكران فيها صوراا وأحواالا ملْن وجد املاء، سواءا وجد املاء 
قبل صالته، أو يف أثناء صالته، أو بعد االنتهاء من الصالة، ذكران هذه املسألة، وعلى كل حال هنا إذا 

ا، صالته تبطل،  تيمم عن حدٍث أكرب، ووجد املاء وهو يف الصالة؛ فهنا الصالة تبطل، وهذا قوالا واحدا
؛ ألّن هذا عن حدٍث أكرب، فال يكفي أْن يتوضأ.  وجيب عليه أْن يستخدم املاء ُغسالا
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، فهنا هذه املسألة كذلك مرت علينا يف ابب الغسل، فقلنا:  وإمّنا يغتسل به، لكن إْن كان املاء قليالا
ما أمكنه غسله، ويتيمم عن الباقي، لكن على كل حال الوضوء ال جُيزي عن  إنه الصحيح فيها أنه يغسل
 االغتسال، وهللا تعاىل أعلم.

 ابرك هللا يف اجلميع، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد.

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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