
 
 باب يف التيمم

والصالة والسالم على أشرف األنبياء  ,بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني
 واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني أما بعد

 تعاىل هذا باب يف التيمم  -رمحه اهلل-قال اإلمام مالك  
أبيه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن  -رحمه اهلل-قال ))

-خرجنا مع رسول اهلل :أنها قالت  -رضي اهلل تعالى عنها-عن عائشة أم المؤمنين 
أو بذات الجيش انقطع  ,في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء -صلى اهلل عليه وسلم

وأقام الناس معه  ,على التماسه -صلى اهلل عليه وسلم-فأقام رسول اهلل  ,عقد لي
رضي اهلل تعالى -فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق  ,اءوليس معهم م ,وليسوا على ماء

 -صلى اهلل عليه وسلم-فقالوا أال ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول اهلل  -عنه
فجاء أبو  -رضي اهلل عنها-وليس معهم ماء قالت عائشة  ,وليسوا على ماء ,وبالناس

 :فقال ,امواضع رأسه على فخذي قد ن -صلى اهلل عليه وسلم-بكر ورسول اهلل 
وليس معهم  ,والناس وليسوا على ماء  -صلى اهلل عليه و سلم-حبست رسول اهلل 
 ,فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء اهلل أن يقول: -رضي اهلل عنها-ماء قالت عائشة 

-فال يمنعني من التحرك إال مكان رأس رسول اهلل  ,وجعل يطعن بيده في خاصرتي
حتى  -صلى اهلل عليه وسلم-فنام رسول اهلل  ,على فخذي -صلى اهلل عليه وسلم
فتيمموا فقال أسيد بن  ,فأنزل اهلل تبارك وتعالى آية التيمم ,أصبح على غير ماء

 .ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر :-رضي اهلل عنه-حضير 
  ((قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد 

 هذ ا باب يف التيمم: -رمحه اهلل-قال 
سم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم األمتان األكمالن على خري ب

 بستته لىل ومم نتساوعلى من سار على سبيله وهنجه و  ,خلق اهلل أمجعني وعلى آله وصحبه



 :الدون أما بعد 
اب يف هذا ب : -برمحته الماسعة رمحه اهلل-بن أنس مل لمام دار اهلجرة اإلمام مالك فيق

 .التيمم
وهذا الباب وعترب بدال عن طهارة املاء مبعىن أن اهلل  ,باب التيمم من أبماب الطهارة 

 :سبحانه وتعاىل جعل الطهارة على نمعني
 ,أصلي: التمع األول 

 ,والتمع الثاين بديل وقمم مقام األصلي 
م بدال عن طهارة وأما البديل فهم التيم ,فأما األصلي فهم طهارة املاء بالغسل والمضمء 

وأحكام  ,الطهارة األصلية لبيان أحكام الغسل -رمحه اهلل-فلما بني  ,الغسل والمضمء
وه ديف الطهارتني شرع يف بيان ه -صلى اهلل عليه وسلم-ي التيب دالمضمء وما ورد من ه

وهم مسلك  ,وهذا الرتتيب ظاهر وصحيح ,عليه الصالة و السالم فيما هم بدل عتهما
التيمم يف لغة العرب أصله  (التيمم) -رمحه اهلل-وقمله  -رمحة اهلل عليهم-األئمة العلماء و 

وغريه رمحة  ,غة كاإلمام أيب متصمر األزهريلالقصد كما نص على ذلك غري واحد من أئمة ال
 ومته قمل الشاعر ,وتأممه لذا قصده ,اهلل عليهم وقال وأم  الشيء ومي الشيء لذا قصده

 
 بيثرب أدىن دارها نظر عايل ت وأهلهاتيممتها من أذرعا

 

 :ومته قمل الشاعر أوضا
             َيمَّْماااتر أرضاااا  وماااا أ ري إذا 

 أألخير الذي أنا أبتغيه
َر أيهما يليني؟                          !أرريدر الَخياْ

 أم الشر الذي هو يبتغيني
 :أي چڭ  ڭ    ڭ  ڭ    چ : قصدت قال تعاىل  :فقمله ولست أدري لذا ميمت أي

القصد لىل الصعيد الطيب بضرب  :فهم يوأما يف اصطالح الشرع ,قاصدون البيت احلرام
ما يف حكمها مما تشرتط له و  ,ذلك بتية لستباحة الصالةو  ,والكفني ,ومسح المجه ,اليدون

قصد خمصمص لىل شيء خمصمص بتية خمصمصة على  :ومن أهل العلم من وقمل ,الطهارة
ڃ  ڃ  ڃ  چ فهذه الطهارة شرعت بدليل الكتاب يف قمله سبحانه وتعاىل  ,صفة خمصمصة

تعاىل ووجه الداللة أن اهلل سبحانه و  ,كما هم يف آوة التساء واملائدة چچ  چ  چ   



عدم  ودل على شرعية التيمم بشرط ,يممما بشرط عدم وجمد املاءتباح للمسلمني أن وأ
وفعلية  ,قملية  -صلى اهلل عليه وسلم-عن التيب   وأما الستة فأحادوث كثرية ,وجمد املاء

جز كما وتقروروة أنه عليه الصالة والسالم أمر بالتيمم بدال عن الطهارة املائية عتد الفقد والع
صلى اهلل عليه -أن النبي  -مارضي اهلل عته-ني صبن حيف الصحيح من حدوث عمران 

يا فالن ما " :فلما أتي قال ,"هب عليَّ  :"فقال ,في القوم يصل مرأى رجال ل -وسلم
عليك  :"و ال ماء قال ,يا رسول اهلل أصابتني جنابة :قال "منعك أن تصلي مع القوم

 ".بالصعيد فإنه يكفيك
إنما كان يكفيك أن  :"يف الصحيحني كما  -وعن أبيه رضي اهلل عته-وقال لعمار بن واسر  

فمسح بهما  ,األرض (بيديه) وضرب عليه الصالة والسالم بكفيه ,تقول بيديك هكذا
وكذلك ثبت عته عليه الصالة والسالم أنه  ,واألحادوث يف هذا املعىن كثرية ,"وكفيه ,وجهه

َبَل النَِّبيُّ » الصحيحيف كما م األنصاريهياجلفعل التيمم كما يف حدوث أيب  صلى اهلل -َأقاْ
صلى -فَاَلْم يَارر َّ َعَلْيِه النَِّبيُّ  ,َم َعَلْيهِ فَاَلِقَيهر رَجرٌل َفَسلَّ  ,بِْئِر َجَمل  ِمْن َنْحِو  -عليه وسلم

 .«َعَلْيِه السَّاَلمَ َحتَّى َأقْاَبَل َعَلى الِجَداِر, َفَمَسَح ِبَوْجِهِه َوَيَدْيِه, ثرمَّ َر َّ  -اهلل عليه وسلم
على مشروعية  -رمحهم اهلل-وأمجع العلماء  ,مته عليه الصالة والسالم ي  ل  ع  فهذا تيمم ف   

 ,أو حكما ,فقد املاء حقيقة طهارة بدلية عن طهارة املاء سماءوأنه  ,ث اجلملةييمم من حالت
أو عجز عن استعماله كاملروض الذي خيشى من استعمال املاء وحنم ذلك مما ولحق هبذه 

ى لأو خشي ع ,كأن وكمن عتده ماء لم استعمله خلشي على الرفقة  ,املسائل من األعذار
 .ذلك مما هم معروف يف كتب الفقه واملطمالتهالك مال حمرتم وحنم 

وهذه الرخصة  ,لكته على سبيل الرخصة ,التيمم مشروع كما ذكرنا بدليل الكتاب والستة 
ألن المضمء كان فيمن كان قبلتا كما يف الصحيح يف قصة سارة مع  ؛خص اهلل هبا هذه األمة

 ,طهارة املائية كانت ممجمدةوأن ال ,فهذا ودل على أن المضمء كان ملن قبلتا ,عظيم مصر
عن جابر بن  لكن الطهارة البدلية بالتيمم خص اهلل هبا هذه األمة ملا ثبت يف الصحيح

أرْعِطيتر َخْمس ا َلْم : " قَالَ  -صلى اهلل عليه وسلم-َأنَّ النَِّبيَّ  >>:عبداهلل رضي اهلل عته
ا َوَطهرور انرِصْرتر بِالرُّْعِب َمِسيرَ : يارْعَطهرنَّ َأَحٌد قَاْبِلي  ...َة َشْهر , َوجرِعَلْت ِلي اأَلْرضر َمْسِجد 

 .فهذا ودل على أن التيمم من خصمصيات هذه األمة ,<<



كر لك ما ورد عن رسمل اهلل  ذ يف هذا املمضع سأ :هذا باب يف التيمم أي -رمحه اهلل-وقمل  
 من هدوه وستته يف طهارة التيمم نعم  -صلى اهلل عليه وسلم-

خرجنا مع رسول اهلل : أنها قالت  -ارضي اهلل تعالى عنه-أم المؤمنين  عن عائشة
 في بعض أسفاره  -صلى اهلل عليه وسلم-

قالت خرجتا مع  -وأرضاها رضي اهلل عتها-عن أم املؤمتني الصدوقة بتت الصدوق 
ال خيلما من حالتني لما أن ورد و  ,خرجتا أسلمب مجع -صلى اهلل عليه وسلم-رسمل اهلل  

فهذا تعبري باجلمع تعين نفسك ومن  ,ى احلقيقة مثل أن خترج مع جمممعة فتقمل خرجتاعل
 -مرضي اهلل عته-أم املؤمتني أهنا خرجت مع الصحابة  كمن مراديف ,معك فهم على حقيقة

 ,ولما أن وكمن املتكلم وعين نفسه ووتقلب من صيغة اإلفراد لىل صيغة اجلمع ,وكانما مجعا
 :تني وهذا وأيت على صمر 

ودارج يف كالم  ,لما أن وأيت على سبيل اجملاز كما هم جار يف لسان العرب :األوىل
  :كما يف قمله تعاىل  وعن اجلمع االثتنيوقد وعرب باملفرد عن  ,العرب أن وعرب باجلمع عن املفرد

وحنم ذلك مما فيه جتمز وعرف يف لسان العرب  چەئ  وئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 
ممم شرعا وال جيمز لإلنسان أن ذن على سبيل التعظيم فهذا مم ولما أن وك ,تهممن سعة لغ

ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈچ  :وعظم نفسه ووضعها يف غري ممضعها واهلل تعاىل وقمل

ولما أن وكمن مرادها أهنا  ,التعبري يف فقمهلا خرجتا لما أن تعين أهنا خرجت فعربت وجتمزت چ
 .هي والصحابة

ففيه دليل على مشروعية  -وأرضاها رضي اهلل عتها-يف قمهلا خرجتا هي امرأة  :انيةالث 
ووتبين على ذلك مشروعية خروجهن  ,وأنه وشرع لخراجهن للغزو ,خروج التساء يف الغزو

كما هي   احملظمروأمن  ,و غلبة الظن بالسالمة والبعد عن الفتتة ,لألسفار بشرط أمن الضرر
تا التساء خيرجن مع كوقمهلا خرجتا وقد   .تعرف من أصمل الشروعة العامةالقيمد الشرعية اليت 

رضي اهلل -يف أسفاره ويف الصحيح من حدوث أم سليم   -صلى اهلل عليه وسلم-التيب 
 ,((مع النساء في الغزو -صلى اهلل عليه وسلم-أنها كانت تخرج مع النبي )) -عتها

صلى اهلل عليه -كنا نغزو مع رسول اهلل)):قالت -رضي اهلل عتها-ويف حدوث أم عطية 
رضي اهلل -ويف الصحيح من حدوث فاطمة  ,((لمرضىونسقي ا ,الجرحى نداوي -وسلم



وأخذت  ,أهنا حرقت احلصري أي طرف احلصري :يف غزوة أحد يف صحيح البخاري -عتها
سكن  :حىت رقأ اجلرح أي  -صلى اهلل عليه وسلم-ضمدت به جراح التيب و الرماد فسدت 

 .واستقر
يف الغزو ودل  -صلى اهلل عليه وسلم- خروج أمهات املؤمتني مع التيبملقصمد أن ا 

 ,وقد حيصل احملذور من السيب ,على جماز اخلروج مع أن الغزو ال وؤمن من تسلط العدو
ومن هتا جند بعض شراح احلدوث وقيده بالعدد  ,ولكن هذا كله مقيد بغلبة الظن بالسالمة

 .ب معه احلفظ والسالمة للتساءالكبري الذي وغل
وغزوة ,أيف غزوة املروسيع  هذا اخلروج كان ستة ست من اهلجرة يف شعبان وكان :الثالثة 

وكانت ستة ست من اهلجرة يف أصح قميل أهل  ,هلذه الغزوة املشهمرة امسانطلق بين املص
كان هذا   -رمحة اهلل على اجلميع-وقيل مخس وضعفه غري واحد من أئمة السري  ,السري

طلق أرادوا القمم بين املص :وغزوة املروسيع لن قيلأ ,قغزوة بين املصطل اخلروج هلذه الغزوة
اء الذي  ولن قيل املروسيع فاملراد امل ,من خزاعة -صلى اهلل عليه وسلم-الذون غزاهم التيب  

 ,ياهاء املوالعرب تسمي املماضع بأمس ,عليه -صلى اهلل عليه وسلم- وغزاهم التيب ,كانما عليه
 ,وحنم ذلك مما هم معروف ومشهمر يف أساليب التسمية لودووقملمن الع ,عيمن مروسيقملف

فهذا املمضع وهم املروسيع على بعد مسرية ومم من واد الفرع املعروف يف طروق بني مكة 
مته لىل ملمضع وهم املروسيع أقرب لىل قدود وهذا ا ,دوتة على بعد ومم من جهة الساحلوامل

صلى اهلل عليه -وغزى التيب  ,وكانت العرب ترده ,حل لن هذا املاء قروب من جهة قدودساال
والد جموروة أم -رار ضوسبب ذلك أن احلارث بن أيب  ,القمم وهم غارون ؤالءه -وسلم

صلى اهلل عليه -وهم سيد قممه كان جيمع اجلممع لغزو التيب  -رضي اهلل عتها-املؤمتني 
بأيب وأمي صلمات اهلل وسالمه عليه أنه ال وسمع بأحد ورود غزوه وه دوكان من ه ,-وسلم

 -صلى اهلل عليه وسلم- وهذا من شجاعته ,اهلل وسالمه عليهلال غزاه قبل أن وغزوه صلمات 
صلى -بل كان شجاعا  ,فما كان جبانا و ال خائفا من املخلمقني صلمات اهلل وسالمه عليه

ر وهم هم قي غلبتهم وكثرة عددهم وعدهتم ملا مسع حىت خرج لبين األصف -اهلل عليه وسلم
وقع يف هذه الغزوة عدة و  ,خرج لىل هذا املمضعف ,أهنم ورودون غزوه صلمات اهلل وسالمه عليه

زوة ووقعت يف هذه الغ ,وهم مشروعية التيمم يف أول اخلروج ,أحداث متها هذا احلدث



قاف ووقع فيها لو ,ويف رجمعه -وسلم صلى اهلل عليه-التيب حادثة اإلفك املشهمرة يف قفمل 
ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  چ قبحه اهلل عدو اهلل عبد اهلل بن أيب سلمل 

فمقف ابته على ,  چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ    گگ
صلى -واهلل ال تدخلها حىت وأذن لك رسمل اهلل  :)-رضي اهلل عته- وقال ,مشارف املدوتة

ويف هذه الغزوة يف  ,لتهذأذله اهلل ب (األذل وتعلم من هم األعز ومن هم -ه وسلماهلل علي
 ,ات اجليشذوكان هذا المقت الذي وقع فيه نزوله ب ,اخلروج خرج عليه الصالة والسالم

صلى اهلل -وبالبيداء يف آخر التهار كما هم مشعر يف سياق القصة خرجتا مع رسمل اهلل 
حىت لذا كتا حىت النتهاء الغاوة لذا كتا  ذات اجليشأو ب ,البيداءكتا ب حىت لذا -عليه وسلم

املتطقة الماسعة و  ةاز فالبيداء تطلق على املو  ,ات اجليشذأو  ,أو نزلتا البيداء ,وصلتا :أي
ألن  ؛لهنا مشتقة من اإلبادة باد الشيء لذا هلك :الرحبة من األرض وقال هلا بيداء قيل

عرض أو و ,ال وكمن فيها املاء أن وتقطع باإلنسان سبيله فيهلكالغالب يف مثل هذه املماضع أ
 -رضي اهلل عته-تسمى بيداء ومته قمل كعب بن زهري و  ,للهالك أي وشرف على اهلالك

 :يف قصيدته املشهمرة -صلى اهلل عليه وسلم-ميدح التيب 
مازلتتتتت أقتطتتتتع البيتتتتداء متتتتدرعا 

 حىت وضعت مييين ما أنازعها
                   مسبمل يلجتح الظالم وثمب الل

 يف كف ذي نقمات قمله القيل
وهذا املمضع  ,فاملقصمد قال مازلت أقتطع البيداء وهي كأهنا ممضع صعب أن نسري فيها

وهم البيداء هم غريب املدوتة متحرفا لىل جتمهبا قليال حبذاء وادي العقيق لذا جئت لىل واد 
ن من جهة احملرم أي م املطل على وادي العقيق العقيق وأردت أن تتزل لىل المادي املكان

يفة املكان الذي وطل على لوهم ذو احل ,-صلى اهلل عليه وسلم-املكان الذي أحرم به التيب 
البتيان كان مكانا متسعا دمي أدركتاه قبل العمران و قمه يف الليفة أماوادي العقيق حبذاء ذي احل
 امليقات انآن ممجمدة شركة الكهرباء ممجمد هذه املفازة مابني ,مبسمطا ومفازة من األرض

زء متها بعد الشركة تأيت املستمدعات وحىت تصل لىل اجلبال بطروق بدر القدمي طروق مكة ج
جهة امليقات هذا املمضع بداوته من  ,طروق اهلجرة منهسمووليس الطروق اجلدود الذي  ,القدمي

فهذان  ,ات اجليش قبل اجلبالذ تبدأ مث ,هذه البيداء ,ميل و زوادة أيلىل ميلني تقروبا 
ف على املدوتة من اجلهة الغربية اجلتمبية ر ممضعان قبل أن ودخل باجلبال اليت تطل وتش



ولذلك حصل اخللط يف  ,واملمضع الثاين قروب من مكة ,ات اجليش ممضعان هذا أحدمهاذو 
اجليش اليت هي قروبة ات ذما بني  و ,ات اجليش اليت جبمار املدوتةذشرح هذا احلدوث مابني 

نمضح البيداء هذه هي اليت ذكرناها أهنا تأيت يف و وهذا الذي دعانا أن نبني  ,من مكة
املتبسط الفسيح الذي وكمن بعد وادي العقيق من اجلهة اليت تطل على امليقات أعين ذا 

قمله يف ب -صلى اهلل عليه وسلم-اليت عتاها التيب لهنا   :يفة هي اليت عتاها التيب قيللاحل
يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء  :"الصحيح يف -رضي اهلل عتها-حدوث عائشة 

 ,ألهنا كانت معروفة ؛يف البيداء للعهد واملراد هذه البيداء املشهمرة (لا)قيل  "خسف بهم
بيداءكم هذه التي  :)رضي اهلل عتهما-ولذلك قال عبد اهلل بن عمر كما يف الصحيح 

صلى اهلل عليه -ما أحرم رسول اهلل   -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل  تكذبون على 
وتكر على بعض  -رضي اهلل عته-ومعىن ذلك أنه كان  ,(إال من عند الشجرة -وسلم

ملا خرج من امليقات  -صلى اهلل عليه وسلم-لن التيب   :وعلى التاس الذون وقملمن ,الصحابة
صلى اهلل - ءكم هذه اليت تكذبمن على رسمل اهللبيدا :فقال ,وعلى البيداء لىب ,من المادي
ى من عتد الشجرة تتبتتتبل ل ,لكن مل وبتدأ تلبيته من هتاك ,على البيداء وهم لىب -عليه وسلم

صلمات اهلل -مث لىب ملا رقى على دابته  ,من بعد أن صلى عليه الصالة والسالم أوجب وأحرم
صلى اهلل -أنه كان  ا ألن من ستته لذا عال نشز  ؛داءمث لىب ملا عال على البي ,-وسالمه عليه

وأوضا ورد يف الستة  ,فقال بيداؤكم هذه اليت تكذبمن املراد هبا هذا املمضع ,وليب -عليه وسلم
-ما وشري لىل هذا املمضع يف حدوث أمساء بتت عميس يف الصحيح أهنا يف حدوث جابر 

أمساء بتت عميس نفست مبحمد بن  عتد مسلم يف متسك حجة المداع أن -رضي اهلل عته
وعلى كل حال هذا املمضع هم بداوة املتقطع الذي وكمن من  ,أيب بكر الصدوق بالبيداء

لذلك قال بعض و  ,ات اجليشذأو ب ,وادي العقيق بعد وادي العقيق حىت لذا كانما بالبيداء
غزوة من  األهن ؛-صلى اهلل عليه وسلم-خرج اجليش مع التيب  حيتمل أن اجليش كبري :العلماء

جزء من اجليش يف  كانما بالبيداء بتاءا على أن  :فقد وقال ,الغزوات عليه الصالة والسالم
أنه شك يف  :وقيل ,ات اجليش بعد البيداء كما ذكرناذ ,ات اجليشذوجزء متهم يف  ,البيداء

دق عليه فيص ,ات اجليشذأنه نزل يف آخر البيداء وبداوة  :وقيل ,التزول يف أحد املمضعني
ات ذهتا للجمع أنه بالبيداء و  ( أو)  ات اجليش وذأنه يف البيداء و وصدق عليه أنه يف 



ألن اهلل ال  ؛ووزودون :أي چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ   چ  :تعاىل اجليش كقمله
 نعمأهنم ملا نزلما هذا املمضع  -وأرضاها  عتهارضي اهلل-وعلى كل حال هذا مرادها  ,وشك
  (لي انقطع عقد)

و هم من احللي ما وتحلى به  ,أو من غريمها ,ردأو من ال ,الدة من اخلرزقالعقد هم ال
وهذا العقد اختلف يف الرواوة فيه ببعض  ,وفيه دليل على مشروعية تزون املرأة لزوجها ,التساء

عقد يل ويف بعض الرواوات متسمب  -رضي اهلل عتها-عائشة الرواوة متسمب لىل أم املؤمتني 
و الذي استخدمه بعض األئمة أهنا استعارته من  ,عقد ألمساء -رضي اهلل عتها- أمساء لىل

مساء أصال أفتسب لىل  ,-صلى اهلل عليه وسلم-لتتجمل به للتيب   -رضي اهلل عتها-أمساء 
رضي اهلل -فكانت تضعه  ,حبكم أهنا استعارته -رضي اهلل عتها-ونسب لىل أم املؤمتني 

 استعارة االستعارةوأخذوا من مشروعية  ,-صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  للتجمل لرسمل -عتها
 ,احملظمرورتتب عليها لزوتة لذا مل تكن ملكا للمرأة أال وحمل التجمل با ,احللي للتجمل للزوج

فتأخذ حليا وتتجمل  ,امرأةومما ضربما له بأمثلة ضربما له مثاال مثل أن وكمن للرجل أكثر من 
وهذا هم املعين  ,وأنه قد أعطاها زوجها ,ا لكي تشعرهن أن هذا من الزوجراهتضبه أمام بقية 

وهذا هم الصحيح  ,"ثوبي زور ى كالبستشبع بما لم يعطمال :"بقمله عليه الصالة والسالم
, راهتاضيف التفسري أنه وشمل هذه احلالة أن املرأة تتشبع وتتظاهر أن زوجها أكرمها أكثر من 

 نعم  -صلى اهلل عليه وسلم-تتجمل لرسمل اهلل  -ي اهلل عتهارض-فكانت أم املؤمتني 
  (وأقام الناس معه ,على التماسه -صلى اهلل عليه وسلم-قام رسول اهلل أف)

ألنك لذا أردت أن تطلب شيئا حتاول  ؛وقالما لنه افتعال من املس ,التماس الشيء طلبه
أنه امتتع من  -صلى اهلل عليه وسلم- رسمل اهلل فأقام :فقالما التمسه واملراد بقمهلا ,أن متسه

 ,ألنه لذا أقام أقام معه التاس ؛املسري وملا امتتع فاجليش ميتتع معه عليه الصالة والسالم
 :ولذلك قال عليه الصالة والسالم كما يف الصحيح يف حدوث صفية ملا حاضت قال

طماف افت طمل تكن كانت   لم هألن ؛أحابستتا :وقال ,"هي عقرى حلقى أحابستنا"
وميتتع التاس  ,بامتتاعها -صلى اهلل عليه وسلم-وامتتع التيب  ,تعت من اخلروجتاإلفاضة الم

قيممن يوهذا وجه نسبة أن التاس س ,أحابستتا :فقال  ,-صلى اهلل عليه وسلم-بامتتاع التيب 
تبع  ألهنم ؛-صلى اهلل عليه وسلم-أن التاس أقامما مع التيب  -رضي اهلل عتها-ه وصفها جو 



له أخذ من هذا مسألة فقهية وهي تعلق التاس مبصلحة اإلمام أن التاس قد تتعلق مصلحتهم 
 ,ومتع امتتع اجليش من املسري ,ألنه امتتع من اخلروج عليه الصالة والسالم ؛مبصلحة اإلمام

وله ضمابط  ,وهذا له صمر ,مصلحة اإلمامأمة بسبب شيء خاص من  فتعطلت مصلحة
 نعم  ..... كما أشار لليه بعض الشراح  -هم اهللرمح-عتد العلماء 

 وأقام الناس معه 
 وأقام التاس معه ملا ذكرنا 

  (وليس معهم ماء ,وليسوا على ماء)
اروا سأو املسافرون لذا  ,ارتسألن هذا املكان متقطع العادة يف القدمي أن اجليمش لذا 

فهم يف الغالب وتزلمن على  ,فيهأهم شيء يف السفر ما وسمى باملتزل املكان الذي وتزلمن 
ووستطيعمن مماصلة السري ووستطيعمن أن وتزودوا بالشرب وباملاء الذي  ,املياه حىت ترد دواهبم
فال وتزلمن غالب لال يف ممضع فيه ماء حىت وكمن أرفق باجليش وأرفق  ,حيتاجمنه يف سفرهم

ملمضع ليس فيه ماء ولىل عهد قروب هذا ا ,فلما نزلما يف هذا املمضع ,بالرفقة وأرفق باملسافرون
ألنه يف بعض  ؛أقام التاس معهو فأقام  ,نزل عليه الصالة والسالمأشبه باملفازة هم مقطعه 

الرواوات فبعث رجاال يف طلبه عليه الصالة والسالم أنه بعث رجاال يف طلبه كان وظن عليه 
من وبحث عن هذا العقد  فأرسل ,الصالة والسالم أن العقد سقط أثتاء املسري مسري اجليش

ضطجع وملا أقام عليه الصالة والسالم ا ,فأقام مبعىن انتظر جميء هؤالء الرجال ,وولتمسه
 نعم  .....مث أخذه التمم صلمات اهلل وسالمه عليه حىت أصبح هذا سياق القصة ,فتام

ما صنعت عائشة أقامت برسول  فقالوا أال ترى ,فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق)
  (وبالناس -صلى اهلل عليه وسلم- اهلل

رضي -فأتى التاس أبا بكر الصدوق فيه مشروعية شكمى املرأة لىل أبيها مع أهنا بالغة 
 -وأرضاها رضي اهلل عتها-وكان عمرها مابني الثانية عشر والثالثة عشر  ,-وأرضاها اهلل عتها

 ,بالغة فأقامت برسمل اهلليف ستها يف هذا المقعة مابني الثانية عشر والثالثة عشر وهي 
ت اهذا ودل على أن والوة األب ال تزال باقية باعتبار  ,-رضي اهلل عته-لىل أيب بكر  فجاءوا

 رضمان اهلل-وهذا كان أمرا معهمدا يف الصحابة  ,وعين كمهنا بالغة ال وسقط والوة األب
وقطع البتات  ,ئهماملتأخرة من قطع األبتاء عن آبا بعكس ما حيرص عليه يف العصمر -عليهم



صحيح يف وجه وغري جة أهنا بلغت وهي أدرى مبصلحتها هذا عن آبائهم وأمهاهتن حب
رضي اهلل -واشتكما أبا بكر  -رضمان اهلل عليهم-ولذلك جاء الصحابة  ,صحيح من وجه

وأن ذا الرحم  ,وهذا ودل على أن األب ال تزال له والوة -رضي اهلل عتها-أم املؤمتني  -عته
 فجاءوا ,تساء أن التساء وشتكني لىل احملارم كأخيها وأبيها وعمها وحنمها من العصبةمن ال

على ودل  وشتكمن لليه فقالما أال ترى أال لتتبيه وهم -وأرضاه رضي اهلل عته-لىل أيب بكر 
ما  رادوا أال ترى وترى هتا من التظراستفتاح الكالم به ودل على تعظيم األمر أهنم أ أن

هنا فعلت فعال ألن صتيعها أ ؛أقامت برسمل اهلل :املمصمل هتا فسره قمله االسمصتعت 
هذه  ,-وأرضاه رضي اهلل عته-فاشتكما لليه  -صلى اهلل عليه وسلم-أوجب لقامة التيب 

 نعم  ....الشكمى
وبالناس  -صلى اهلل عليه وسلم-قامت برسول اهلل  أأال ترى ما صنعت عائشة )

 (ماءوليسوا على ماء وليس معهم 
يف آخر احلدوث وقمل ما هي ذي أول  -رضي اهلل عته-هذا الذي جعل أسيد  

مث  ,حتملت العبء يف أول األمر -رضي اهلل عتها-ألن عائشة   ؛آل أيب بكر بركاتكم وا
ألن احلمل كله وضع على  ؛-رضي اهلل عتها-قال وا آل أيب بكر وهم ورمي لىل عائشة 

-يف بداوة األمر شرف  افكما أهنم اشتكم  ,مل ما هيفجعل وق ,-رضي اهلل عتها-عائشة 
ال وقدم على أسيد بن  -رضي اهلل عته-وكان أبم بكر  ,يف آخر األمر -رضي اهلل عته

كما سيأيت لن شاء اهلل   -رضي اهلل عته-ري ضألن أسيد بن ح ؛ري أحدا ملا ويل اخلالفةضح
م رضي اهلل عته-وكلهم خيار  -صلى اهلل عليه وسلم-يف ترمجته من خيار أصحاب التيب  

 نعم  ....كان من أفاضل األنصار-ضاهم ر وأ
واضع رأسه  -صلى اهلل عليه وسلم-فجاء أبو بكر ورسول اهلل  :قالت عائشة)

  (على فخذي قد نام
وفيه  ,وجزء من جسمها ,هذه اهليأة فيه دليل على مشروعية نمم الزوج على فخذ امرأته

ن ا مليس فيها شيئ هألن ؛على هذه احلالة من احملارم هم دليل على جماز دخمل األب وحن
صلى اهلل عليه -والتيب  -رضي اهلل عته-بكر  دخل أبمملا و  ,ست من اخللمةيول ,مراحملظ

على هذه اهليأة أن  -صلى اهلل عليه وسلم-مل ميتعه رؤوة التيب على هذه اهليأة  -وسلم



ذه الصفة دخمل كما نبه عليه بعض األئمة أخذ العلماء من هذا أنه ال ميتع وجمد هف ,ودخل
نائم قد وضع  -صلى اهلل عليه وسلم-والتيب  -رضي اهلل عته-بشرحه فدخل  -رمحهم اهلل-

وتأمل أنه  ,الصدوقة بتت الصدوق -وأرضاها رضي اهلل عتها-رأسه على فخذ أم املؤمتني  
-ى ما كان الصحابة وهذا كله ودل عل ,-وأرضاها رضي اهلل عتها-نام ليلة على فخذها 

ولكرامه وقضاء  -صلى اهلل عليه وسلم-وفعلمنه من لجالل التيب   -رضمان اهلل عليهم
وجزاها خري ما جزى صحابية عن  -وأرضاها رضي اهلل عتها-حاجته خاصة أم املؤمتني 

وما متعه أن ودخل   ,فجاء وهم على هذه احلالة ,وأم املؤمتني عن بعلها وزوجها ,صحبتها
 نعم  ....رناكما ذك

 ,والناس وليسوا على ماء ,-صلى اهلل عليه وسلم-فقال حبست رسول اهلل )
  (وليس معهم ماء
ألن اجليش سيسري لىل  ؛املراد هتا حبس املسريو  ,ل حبست احلبس املتعاحكاوة احل

صلى اهلل عليه -أو متع حبست رسمل اهلل  ,فيقال حبس اجليش ,ومتع من املسري ,الغزوة
ألن احلبس مبعتاه العريف  ؛تهحبس -صلى اهلل عليه وسلم-املراد أهنا قيدت التيب  ليس -وسلم
ألن املعىن اللغمي عام وطلق على كل شيء فيه متع  ؛واحلبس مبعتاه اللغمي شيء آخر ,شيء

 أي متعتيه نعم -صلى اهلل عليه وسلم-حبست رسمل اهلل  :فقمله ,ولعاقة الشيء
  فقال ما شاء اهلل أن يقول ,بني أبو بكرتفعا :-رضي اهلل عتها-قالت عائشة 

 ,فعاتبين أبم بكر فيه دليل على مشروعية عتاب المالد لملد عتد وجمد ممجب العتاب
لكته  ,ضمن التمبيخ والتقروعتوقد و ,والعتاب يف لغة العرب هم املالمة أن ولمم لسبب اللمم

 نعم ....وقمل أنفعاتبين وقال ما شاء اهلل  :هتا عتاب قالت
 وجعل يطعن بيده في خاصرتي 

صلى اهلل عليه -  شفقة على رسمل اهلل -وأرضاه رضي اهلل عته-وهذا العتاب مته 
كان عليه وفيه دليل على ما   ,-م وأرضاهمرضي اهلل عته- وعلى الصحابة ,-وسلم

 ,من اإلنصاف وعدم حماباة القروب والبعيد -صلى اهلل عليه وسلم-أصحاب رسمل اله 
إنما فاطمة بضعة " :يف بتته -صلى اهلل عليه وسلم-قد قال -ته وفلذة كبده فهذه بت

وما متعه  ,ما متعه أن ودخل عليها وأن وعاتبها لذا رأى متها اخلطأ و اخللل والزلل -".مني



أن وبني هلا أهنا فعلت أمرا فيه مضرة على  -صلى اهلل عليه وسلم-زوج رسمل اهلل  أهنامتها 
صلى -رسمل اهلل  ي وطعن يف أصحابذن هذا اللى حال الصحابة م  وهذا ودل ع ,التاس

وسمد اهلل وجهه يف  ,دع اهلل بتيانهصو  ,وزلزل اهلل أركانه ,اهلل لسانه سأخر  ؟-اهلل عليه وسلم
 .الدنيا وانآخرة لن مل وتب

ق احلق ولبطال من هذا الذي وطعن يف أمة بلغت األوج والعزة والكرامة يف لحقا 
نائم على فخذها  -صلى اهلل عليه وسلم- قروبا دخل عليها ورسمل اهلل مل حتايبالباطل حىت 

وكيف كان ذلك القرن  ,نظر كيف كان الصحابةا ,أن وعاتبها وأن وبني هلا خطأها ما متعه
فزكاهم بتزكية اهلل عز وجل مبا   ,أنه خري التاس قرنا -صلى اهلل عليه وسلم-الذي زكاه التيب 

وهكذا اإلنسان الصادق أنه ال حيايب قروبا و  ,نصاف والعدل ولحقاق احلقكانما عليه من اإل
وملا اشتكى التاس لليه ورأى أن شكماهم صحيحة عذرهم  ,يف احلق ال صدوقا وال حبيبا

صلى اهلل -وما متعه أن وفعل ذلك كمهنا فراشا لرسمل اهلل  ,ودخل على بتته فالمها وعاتبها
أي )يف الصحيح  جاءكما    -صلى اهلل عليه وسلم-اهلل  وكمهنا حبيبة رسمل -عليه وسلم

 نعم  ما متعه أن وبني هلا خطأها وأن وعاتبها (عائشة :الناس أحب إليك قال
  وجعل يطعن بيده في خاصرتي

عن ع لذا طضم وهذا امل ,طعن يف جتبها من اخلاصرةوهم و ,اخلاصرة جتب الظهر والبطن
فهم  ,ي اإلنسانذوهذا غالبا وؤ  ,بعضهم وصيحو  ,حركفز ووتغالبا اإلنسان ما وتمالك أن و

أن وأيت وملا  ,رغم األمل على فخذها وأهنا ال تتحرك -صلى اهلل عليه وسلم-ورى أن التيب 
فانظر لىل من أوهما  ,-وأرضاها رضي اهلل عتها-لىل هذا املكان حىت تثبت فتتأمل أكثر  

أم من هذه التفس  ,ه ولشعارها خبطئهاتعجب أمن شفقة األب وحرصه على تبيني اخلطأ لبتت
أهنا ما استطاعت أن تتحرك وهي ابتة  -وأرضاها رضي اهلل عتها-الطاهرة هلذه الصدوقة 

حترك فخذها وال جسدها وال تصدر الصمت شفقة  عشر ما ةاثتيت عشر ستة ال تتجاوز الثالث
وصدق اهلل أنه ولكراما ملمضعه كانت خليقة  ,-صلى اهلل عليه وسلم-على رسمل اهلل 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  ختارلذا ا اء وكيف وشاء وله احلكمة البالغةسبحانه خيتار ما وش

أال ( الطيبات للطيبني)صلمات اهلل وسالمه وأطيبهم  نيفاختار الطيبات للطيب,  چ    ۉۉ
لال تعها أن تتحرك مي فهي ما حتركت ما ,-وأرضاها رضي اهلل عتها-مه من آذاها شاءت وج



 ,وشيء ودعما لىل أهنا تفز ,شيء مؤملعلى أنه  -صلى اهلل عليه وسلم-سمل اهلل ر مكان 
 :قالت  -رضي اهلل عتها-ومع ذلك صربت 

 على فخذي  -صلى اهلل عليه وسلم-فال يمنعني من التحرك إال مكان رسول اهلل 
-على لكرام التيب  -صلى اهلل عليه وسلم-كمال أدهبا وحرص أصحاب رسمل اهلل 

م رضي اهلل عته-أعطاه اهلل صحابة بل حىت يف نممه  ,ليس يف وقظته - عليه وسلمصلى اهلل
حىت ال تتحرك  -بأيب وأمي صلمات اهلل وسالمه عليه-حرصما على لكرامه  -رضاهمأو 

وهذا إلكرام  ,-صلى اهلل عليه وسلم-أو تمقظه من متامه   ,لتزعجه عليها الصالة والسالم
يف املمافقات أن اهلل اختار  -رمحه اهلل-كر اإلمام الشاطيب وذ  ,لسالمهلل لتبيه عليه الصالة واا

واختار أصحابه من  ,من بني الرسل صلمات اهلل وسالمه عليه -صلى اهلل عليه وسلم-التيب 
فهم خيار  -صلمات اهلل وسالمه عليه-فهم أفضل صحب ألفضل نيب  ,بني أصحاب الرسل

 نعم  ...  وسالمه وبركاته عليه لىل ومم الدونخلرية خري خلق اهلل عز وجل صلمات اهلل
 حتى أصبح على غير ماء  -صلى اهلل عليه وسلم-فنام رسول اهلل 

أو وكمن  ,هذا ودل على أن التزول يف هذا املمضع لما أول الليل بعد صالة العشاء 
 ..ولتمسهفأقام عليه الصالة والسالم  ,كروا أمر العقدمث ذ  ,تاء الليل بعد أن صلى العشاءأث

 نعم 
  (فتيمموا) تبارك وتعالى آية التيمم فأنزل اهلل

ت البعري ومعىن ذلك أهنم نزلما ألن العقد كان حت ؛واألشبه أنه بعد صالة العشاء
مث اضطجع  ,كرت أمر العقد فأقام ولتمسهزلما للصالة وأرادوا أن وتحركما ذ م ملا نوأهن ,للصالة

هذا األشبه حىت  , أصبح صلمات اهلل وسالمه عليهصلمات اهلل وسالمه عليه ومل وقم حىت
 ,فلم ومتر عليه الصالة والسالم ,أصبح وقمهلا حىت أصبح ال وستلزم أنه نام حىت صالة الفجر

أما معىن حىت أصبح معىن أنه  ,وجتمل ما فيها ,أو ذهب عليه لمنا تعرب العرب هبذه التعابري
 فال آخر هذا أمر ,ذا املبيتهلبات فيه تفصيالت عليه الصالة والسالم أقام يف هذا املمضع و 

هذا أمر مهم جدا عتد استدالل البعض مثل  ,على مسائل مجاالت دليلوؤخذ من هذه اإل
ب العلم أن وتتبه من هذه اإلمجاالت مجاالت على طالذ باإلما ورد يف بعض التصمص وؤخ

فيستدل  -ى اهلل عليه وسلمصل-مجاالت ال تقتضي داللة على للغاء ستن ثابتة عن التيب اإل



وليس  ,غري ممجمدأنه  وحيتمل ,نه ممجمدأ هبذا األسلمب وقال هذا سكت عته التص حيتمل
 نعم  ......ني بأوىل من انآخرضلثبات أحد التقي

  (فتيمموا)فأنزل اهلل تبارك وتعالى آية التيمم  ,حتى أصبح على غير ماء
رجاال وطلبمن العقد حيتمل يف  -وسلم صلى اهلل عليه-حىت أصبح على غري ماء بعث 

صلى اهلل عليه -وحيتمل أن التيب   ,وحيتمل أهنم غري الذون بعثهم يف أول الليل ,صالة الفجر
الصالة بعثهم أول الليل فلما بعثهم وقعت كما يف الرواوات األخر أهنم حضرهتم  -وسلم

رواوة و  ,عتد الشافعية قمل وهممته طائفة من أهل العلم  فأخذ ,متيمفصلما بغري وضمء وال
ن أل؛ وطائفة أن فاقد الطهمرون وصلي وال لعادة عليه وهم مذهب احلتابلة ,عتد املالكية

فصلما  ,ألن التيمم ما شرع بعد ؛ومل وتيممما ,عتدهم ماء ما ألنه ؛هؤالء الصحابة مل وتمضؤا
وفاقد  .فاقد الطهمرون :ومن هتا وعرب العلماء عن هذه الصمرة بقمهلم ,بغري وضمء وبغري تيمم

حقيقة مثل شخص وأيت يف ممضع  الفاقد ووكمن حكما وصمر ,الطهمرون وكمن حقيقة
فحني لذن وكمن فاقدا للطهمرون كمن حيبس يف ممضع  ,وال فيه ما وتيمم به ,ليس فيه ماء

يف  كذلك أوضا وكمنو  ,زجاجي مثال ليس فيه ال ماء و ال صعيد طيب الزجاج ال وتيمم به
وعن التيمم مثل  عن المضمء كأن وعجز عن التيمم ووعجز عن المضمء  ,فاقد الطهمرون حكم

وكذلك من وسقط يف ممضع ال ميكته  ,وقالما مثل املصلمب على خشبة وهم حي ,أن وربط
وليس فيه صعيد طيب مع أن الطني  ,اخلروج مته ووكمن هذا املمضع كله طني ليس فيه ماء

ولكن  ,بعض الصحابة أنه وضعه على ظاهر بدنه حىت وتشف ثر عنؤ بعض العلماء وقمل في
والغالب أنه لذا كان يف  ,نشاف الطنيالان المقت ال وسعه يحاألألن بعض  ؛هذا بعيد

وقمل وبعضهم  ,لكن على فرض وقمعه فيه ,ممضع مطني أن تكمن الرطمبة مانعة من اليبس
مما به على مماضع التيمم هذا مث بعد ذلك وكمن ماوليه من اليابس متي ,نضعه حىت ويبس

باهلل كما وقع  ذالعياد يف حكم فاقد الطهمرون من سقط و لكن الشاه ,كرونذ بعض العلماء و
وأنه مثال سقط عليه البيت  ,يف زمانتا من األزمتة القدمية ما وعرب عته باهلدم مثل الزالزل

وال وستطيع  ,ليس عتده ماءأو اهندم عليه البيت وحضرته الصالة و  ,باهلل يف الزلزال ذوالعيا
هذه كلها صمر ملن مل وستطع  ,أن وتيمم وداه ما وستطيع أن حيركها ما وستطيع أن وتيمم

 :اختلف العلماء فيه على أربعة أقمالو  ,المضمء والتيمم



 وصلي ووعيد - 
 ال وعيد ال وصلي و  -
 وصلي و ال وعيد  -
 اء وصلي وعين ال وصلي أداء ولمنا وصلي قضوعيد وال -
ل بأنه وصلي وال وعيد على ظاهر اهلل هم القم  أصح هذه األقمال وأقماها والعلم عتد 

 .وحضرهتم الصالة فصلما -صلى اهلل عليه وسلم-حدوث مسلم فيمن بعثهم التيب 
صلى اهلل -ومل وأمرهم التيب  ,يف هذه القصة حيث أهنم صلما بغري ماء وبغري تيممو  

الذون وقملمن وصلي ووعيد وقملمن وصلي ألنه مأممر بفعل و  ,بإعادة الصالة  -عليه وسلم
چ  :واهلل وقمل, چہ          ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  چ المقتفأعمل دليل  ,الصالة

 ؛ديصلي طلبا للفعل املأممر به ووعيف ,خمطب بالصالة يف وقتها چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا  :"-صلى اهلل عليه وسلم- كما أمره اهلل لقمله ألنه مل وصل

 :تعاىل وقملألن اهلل  :والذون وقملمن ال وصلي وقملمن ,فتلزمه اإلعادة ,"أحدث حتى يتوضأ
 ال) :-صلى اهلل عليه وسلم-وقال ,  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ 

 ,أحد بغري طهارة أنه ال وصل اهفمعت ,(اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يقبل
فإذا كانت الصالة مل  ,ألن اإلعادة مبتية على األداء ؛غري متطهر فال وصلي وال وعيدوهذا 

ألن القضاء لشيء وجب يف  ؛فإهنا ال جتب عليه بعد خروج المقت ,جتب عليه يف المقت
ن حىت خرج عليه لم أن شخصا ج مثال ومن مل جتب عليه الصالة يف المقت كاجملتمن ,المقت

ألنه معذور جبامع العذر يف  فاتت؛  وقال له أعد الصالة اليتق المث أفا ,وقت الصالة
 ,وعيدودليل من وقمل ال وصلي وال ,وصلي ووعيدوالذون وقملمن هذا دليل من وقمل  ,االثتني

ولكن ملا  ,ال وصلي ووقضي كل متهم انتزع دليل من الدليلنيأو  ,والذون وقملمن وصلي ووعيد
ومل  ,ال تيممصتتا هذه حيث  ال ماء و يف قو  ,زاعوثتا حدوث مسلم يف ممضع التجاء حد

لن الصالة وصليها يف  :باإلعادة قمي قمل من قال -صلى اهلل عليه وسلم-وأمرهم التيب 
ألنه أدى الصالة على المجه  ؛باإلعادة وطالب الو  ,وؤخرها عن وقتهاوقتها و ال جيمز له أن 

 نعم  عته المضمء و التيمم للعجزوعذر وسقط   ,حيث قام بأفعال الصالة ,الذي أمر به
  (فتيمموا)فأنزل اهلل آية التيمم 



ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ وهم قمله (فتيممما)فأنزل اهلل تبارك وتعاىل آوة التيمم 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ  :التساء يف قمله تعاىل اليت يفوهتا لشكال آوة التيمم  چ

ۇ  ۆ            ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۇڭ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ 

 وآوة املائدة ,انآوةچۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تعاىل يف قمله

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

فهل مرادها آوة , چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ
كر وهذه املسألة ذ  ,لتيمم آوة املائدةأم مرادها نزلت آوة ا ,التساء نزلت آوة التيمم آوة التساء

أهنا عموصة ومشكلة وصعبة حىت لهنا عدت من غرائب  ض العلماء كاإلمام العريب وغريهمبع
أو نزل قمل  ,وث لذا قيل فتزلت آوة كذا وكذاهذا التمع من األحادألن  ؛املسائل يف التفسري
صفها العلماء بأحادوث أسباب التزول وهذا وسميه العلماء من أحادوث  ,اهلل تعاىل كذا وكذا

وأسباب التزول هلا كتب متخصصة تعىن باألحادوث وانآثار اليت تبني سبب  ,أسباب التزول
أو آوة  ,هل مرادها بذلك آوة املائدة (رمحك اهلل) واستشكل العلماء ,نزول انآوة أو انآوات

متتاع من شرب اخلمر هذه الصمرة وهي اال ألن حترمي اخلمر على ؛التساء وآوة التساء متقدمة
وهذا متقدم على غزوة  ,يف األوقات القروبة من الصالة جزء من املراحل اليت حرم فيها اخلمر

مهلا فتزلت آوة التيمم املراد هبا آوة ومن هتا قال بعض العلماء أن املراد بق ,املروسيع بكثري
 :وهذا من وجهني ,املائدة
 (چ  چ  چ   )برواوة احلميدي وفيها التصروح فتزلت آوة املائدة  :المجه األول 
أنه ال وقع اإلشكال لال لذا قلتا لن آوة التساء نزلت دفعة  :أهنم قالما :والمجه الثاين 

فإنه حيتئذ وكمن معارض ملسألتتا معىن أن التيمم   ,واحدة فإذا قيل أهنا نزلت دفعة واحدة
ومن هتا  ,وودل على أنه مل وكن معروفا ,وهذا ما وتفيه الدليل ,كان معروفا قبل احلادثة

التساء أي أن فأتبعت بآوة  ,لهنا من غرائب انآوات أي أهنا نزل جزءها بعد آوة اخلمر :قالما
بع ومل وتزل يف المقت الذي نزلت فيه آوة التيمم كر التيمم من آوة التساء أتاجلزء الذي فيه ذ 

حقيق من أئمة وهذا ما اختاره مجع من أئمة الت ,كانت تبعا فألصقت بانآوة األوىلو  ,األصلية
مال لليه كثري من العلماء واألئمة يف الشرح على أن املراد بانآوة آوة  وكذلك أوضا ,التفسري



 نعم  .... آوة املائدة وليس آوة التساءهي تيمم ال
 آل أبي بكر  هي بأول بركاتكم يا ما -رضي اهلل عنه-فقال أسيد بن حضير 

بن حضري بن عتيق بن أيب ضرار األوسي األنصاري وهم سيد من سادات قال أسيد ف
وقتل  ,وهم سيدهم وقائدهم ومم بعاث ,رافهموكان أبمه حضري من أمراء قممه وأش ,األوس

فهم ابن سيد  ,ليت كانت يف اجلاهلية بني األوس واخلزرجألوام اهم ومم من او  ,ومم بعاث
فإذا دعاهم لىل  ,ألنه كان وقمد قممه ؛حضري نفسه كان وقال له حضري الكتائبالقمم و 

جاء  وشروفا من أشرافهم من عليتهم حىتوأسيد كان سيدا مطاعا يف قممه  ,احلرب أجابمه
على ودوه يف القصة املشهمرة يف  فأسلم هم وسعد بن معاذ ,ىل املدوتةمصعب بن عمري ل

صلى اهلل عليه -الذون شهدوا بيعة العقبة مع التيب  واحد منوملا أسلم قيل أنه  ,السري
مبكة و كان له البالء العظيم اختلف هل شهد بدرا أو مل وشهدها أثبته ابن السكن   -وسلم

صلى اهلل -فاة التيب وأما أحد فقد شهدها وجرح فيها سبع جراحات وبقي بعد و  ,ونفاه غريه
دوث يف األثر ملا تميف وعليه دومن احل ته يفقصو  ,قيل لنه تميف يف خالفة عمر  -عليه وسلم

هذه استدل هبا الفقهاء يف مسألة  ,دوته مقسطا ومل وبع أرضه -رضي اهلل عته-فقضى عمر 
 -أرضاهو  رضي اهلل عته-وقال ال أترك أخي مدومنا  ,من املسائل الرتكات وسداد الدومن

ال وقدم عليه أحدا من األنصار أسيد بن حضري وهم جيله و  -رضي اهلل عته-وكان أبم بكر 
أسيد بن  م أحدثالثة من األنصار ال وبلغ فضله -رضي اهلل عتها-الذي قالت فيه عائشة 

 -م وأرضاهمرضي اهلل عته- وهؤالء الثالثة كما قالت ,بن بشر وعباد حضري وسعد بن معاذ
وأما عباد بن  ,وأما أسيد فهم صاحبتا ,ن ملمتهالذي اهتز عرش الرمحفهم ن معاذ أما سعد بف

رحم ) :كما يف الصحيح مسع صمته فقال  -صلى اهلل عليه وسلم-وشر فهم الذي مسعه التيب 
وأسيد وخرجا  -صلى اهلل عليه وسلم-وكان كما يف الصحيح ملا جلس مع التيب  ,(اهلل عبا ا

رتقا فأضاء يف ليلة ظلماء فأضاء السمط هلما مث اف - عليه وسلمصلى اهلل-من عتد التيب 
متاقبهم معروفة ومآثرهم معروفة هم  -م وأرضاهمرضي اهلل عته-السمط كل واحد متهما 

 .البالء العظيم امن سادات األنصار الذون أبلم 
اللهم أجزهم عتا وعن نبيك وعن دوتك وشرعك خري ما جزوت صاحبا عن صحبته  

وأن تبلغتا رفقتهم يف جمار  ,نا نسألك أن جتعلهم يف أعايل أعايل الفردوس من جتتكاللهم ل



 التبيني والصدوقني والشهداء وسائر الصاحلني ووالدوتا أمجعني
 قال أسيد بن حضري نعم له مكانته ومتزلته ف -رضي اهلل عته- ااملقصمد أن أسيد

  هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ما
آل أيب و ألن أبا بكر  -رضي اهلل عته-اتكم وا آل أيب بكر وصدق وبر هي بأول برك ما

ب عته والذ -صلى اهلل عليه وسلم-بكر هلم الفضل العظيم يف نصرة الدون ومحاوة رسمل اهلل 
وصدق  ,صدوقا هلذه األمة -رضي اهلل عته-واختار اهلل عز وجل أبا بكر   ,ود عتهذوال

وآمن به وفداه بتفسه وماله  -صلى اهلل عليه وسلم- ق رسمل اهللباحلق وكان أول من صد  
-يف نصرة رسمل اهلل  -رضي اهلل عته-وما خيفى على أحد مكانة أيب بكر   ,وأهله وولده

 ؛هي بأول بركاتكم ما :ووقمل ,ومكانة أهله وولده يف هذا الشأن -صلى اهلل عليه وسلم
صلى اهلل -للمسلمني ليس على التيب  ءوحسن البال ,ء كثرية يف نصرة الدونسبقتها أشيا هألن

بأيب وأمي صلمات -وحىت على املسلمني كلهم حىت لن التاقة اليت هاجر هبا  ,-عليه وسلم
لصحيح من حدوث أم كما يف ا  -رضي اهلل عته-استأجرها أبم بكر  -اهلل وسالمه عليه

, َوأَبرو َبْكر  ى اهللر َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ َواْسَتْأَجَر النَِّبيُّ "  :قالت -رضي اهلل عتها- املؤمتني عائشة
يِل, ثرمَّ ِمْن بَِني َعْبِد ْبِن  الَماِهرر بِالِهَدايَِة : الِخرِّيتر  - ِخرِّيت اَعِديٍّ َهاِ ي ا رَجرال  ِمْن بَِني الدِّ

, َوهرَو َعَلى ِ يِن كرفَّاِر قار  - , فََأِمَناهر َقْد َغَمَس َيِميَن ِحْلف  ِفي آِل الَعاِص ْبِن َواِئل  َرْيش 
, فَأَتَاهرَما ِبَراِحَلتَاْيِهَما َصِبيحَ  َة َفَدفَاَعا ِإلَْيِه رَاِحَلتَاْيِهَما, َوَواَعَداهر َغاَر ثَاْور  بَاْعَد َثاَلِث لََيال 

املقصمد أن هذا أمر حقيقي الربكة يف اإلنسان أن تراه على خري وطاعة  ...."لََيال  َثاَلث  
لتفسه  هال وضيع عمره لال يف نفعو  ,فإذا رأوت الرجل ال وضيع وقته ,واستقامة هلل عز وجل

چ  :فاعلم أنه مبارك كما قال تعاىل ,ولإلسالم واملسلمني بطاعة اهلل وحمبة اهلل ومرضاة اهلل

الرجل املبارك هم الذي چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ليه مبا وقر يف الصدر وصدقه العمل ليست فصدقت بركة اهلل عز وجل ع ,أكرمه اهلل باإلميان
تغين تسمن وال لعروضة الزائفة اليت الوال يف الدعاوى ا ,وال يف األشكال ,الربكة يف املظاهر

ولذا عمل أرضى اهلل يف  ,الربكة أن جتد اإلنسان لذا تكلم أرضى اهلل يف كالمه ,من جمع
هذا هم  ,ه ومسته ودله وحالهوخمرب  ,قيلهالرجل لذا نظرت لليه ذكرك باهلل قمله و أن جتد  ,عمله

 .الرجل املبارك



ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   چ :تعاىل ولذلك قال ,الرجل املبارك هم الذي جتده أبر التاس بمالدوه 

واملبارك هم  چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ وقال عن نبيه عيسى  چٹ  ٹ  ٹ  
وصمال للرحم حمستا للتاس  ,الدوهالذي وصل الرحم ترى دالئل الربكة على امليزان جتده بارا بم 

ه لذا جاء يف خصممة أصلح بني املتخاصمني وقل أن جتده يف أمر لال وضع اهلل اخلري على ود
ولن مسع بكربة من كربات األوتام واألرامل  ,ولن جاء يف عمرة من عمرات املسلمني سرتها

ولذلك ملا نظر أسيد  ,الربكةهذا هم املبارك وهذه هي حقيقة  ,بادر فأزاهلا بفضل اهلل وتمفيقه
ما هي بأول بركاتكم أي  :لىل ما وقع من التيمم من خري لألمة قال -وأرضاه رضي اهلل عته-

على وده اخلري بتمفيق اهلل الذي جيري اهلل  خصى أودوكم فالشمن اخلري الذي أجراه اهلل عل
ولذلك الربكة ال  ,الربكة وهم الذي جعل اهلل فيه ,وبفضل اهلل سبحانه وتعاىل هذا هم املبارك
ومل تكن الربكة ومما من األوام أن خيرج اإلنسان  ,تكمن بالدعاوى ليست باألشكال والصمر

هذا ليس من الربكة  ,م قدمه وتلحس ودهاس والعياذ باهلل كالصتم الذي تلثم رجله وتلثلىل الت
الربكة أن  ,نستهذه أهماء التاس ومبالغات التاس وغلم التاس وخروجهم عن ال ,يف شيء

ولذلك هذا األمر مثل هذه  ,وجل يف قمله وقيله وظاهره وباطته كر اإلنسان باهلل عزذ و
ولذلك  ,العبارات من الصحابة قد وأخذها البعض من أجل أن وصرف التاس عن الستن

رضي اهلل -وال أليب بكر  -رضي اهلل عتها-ما جاءوا لعائشة  -رضمان اهلل عليهم-الصحابة 
ليفة اخلأنه  -رضي اهلل عته-ولمنا كانما وتظرون لىل أيب بكر  ,ممن قدمه ووده أبداثول -عته

من اهتدائه بالشرع ولزومه  -وأرضاه رضي اهلل عته-ى بقمله ومسته ودله وفعله دالراشد وقت
كر اهلل عز فيذ  ,ان لىل اإلنسان يف قمله وعملههذه هي الربكة احلقيقية أن وتظر اإلنس ,بالشرع

 ,له و عليه مجيع ما وكمن مته لذا بلغ هذا املبلغ فقد بارك اهلل له وأمت الربكة وبارك وجل يف
أما ما وفعل انآن خاصة يف عمام املسلمني وخاصة لذا نظر  ,قيةوهذه هي الربكة احلقي

ألخص لذا صرف حق ااإلنسان لىل أحمال غالب املسلمني وهذا أمر حيتاج لىل التتبيه عليه وب
اقه وأن كل شيء ذا الرجل حىت ولم كان يف روقه وبصفأصبحما وعتقدون أن ه ,اهلل للمخلمق

وجتد هذا الذي وتمسكمن به ووتربكمن به ميرض ووهرم  !مته وداوي ووشفي وا سبحان اهلل
ذا ال جيمز فإ ,لم كان فيه خري لتفع نفسه !سبحان اهلل وما وعتربون هبذا وا ,ووعجز و وضعف
ومن أظلم  ,حد سماهحق ال وأذن بصرفه ألله  هللتااملخلمق فعز وجل لىل صرف حق اهلل 



فاهلل سبحانه وتعاىل  ,ولغريه كائتا من كانأ ,الظلم أن وصرف املخلمق حق اخلالق للمخلمق
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       چ :وغار على هذا احلق لذلك قال سبحانه

لهلني لهلني  :قملهوأما ,چ  ڳڳ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
حيتما وأيت الشخص لىل الشخص حيا وميتا  ,ه وصرف للمخلمقحيتما وكمن حق اإلل

وأنه مبارك بركة تكفي اهلممم وتزول  ,فيعتقد أن هذا الشخص هم الذي وشفيه ووكفيه
 .وأهنا بركة تتبع حىت لىل القبمر ,وأهنا بركة تشرح الصدور ,الغممم
 -مرضي اهلل عته-وفيها من الصحابة  ,ة والسالم وزار مقربة البقيعدخل عليه الصال 

السالم عليكم  ار قوم المؤمنين أسأل اهلل لنا ولكم " :فقال ,برك األمة وخيار األمةأ من
بم سلمة وملا تميف أ ,له وارمحه اللهم اغفر :وصلى على الصحابة فقال يف دعائه ,"العافية

ال  :"-بأيب وأمي صلمات اهلل وسالمه عليه-فقال  ,ة عظيمةوكانت مكانته يف اإلسالم مكان
اللهم  :ثم قال ,أو على  عائكم ,تقولون تقولوا إال خيرا إن المالئكة تؤمن على ما

واغفر لنا  ,واخلفه في عقبه في الغابرين ,وارفع  رجته في المهديين ,اغفر ألبي سلمة
 ".يهوأفسح له في قبره ونور له ف ,رب العالمين وله يا
ل ز  تت  والربكة ال تعين أن وت   ,املخلمق أفقر ما وكمن لىل اخلالق وأحمج ما وكمن لىل اخلالق 

وجتد من البعض الذون  ,املخلمق متزلة اخلالق وهذا نقمل ألهنم عمت به البلمى بني املسلمني
ام ن العمائم وومقفمن التاس بني أودوهم ولثممن األقدوطيلم  فأصبحما ,وتسممن بأهل الربكة

صلى -وما كان أصحاب رسمل اهلل   ,ال بدوتهما هذا بشرع اهلل عز وجل و  ,وولثممن األودي
جئت لىل بعض املماطن اليت فيها تربك الصحابة  وفعلمن ذلك حىت أنك لم -اهلل عليه وسلم

ألن هذا الشيء تصدوق  ؛وما وكمن مته ملكان التبمة -صلى اهلل عليه وسلم-بآثار التيب 
جاء رجل وعقبه رجل يف   حبيث كل ما -صلى اهلل عليه وسلم-وكن لذات التيب  ومل ,للتبمة

وأضاعما حق اهلل عز وجل وما  ,التاس عن الستن ماهذا من الفتتة العظيمة صرف ,كل زمان
 .وبالغما يف الربكة ,زال أهل اهلمى وستدرجمهنم والعياذ باهلل حىت أضاعما حق اهلل عز وجل

ترضي اهلل عز وجل أن اإلنسان وكمن طائعا هلل سبحانه وتعاىل يف الربكة احلقيقية اليت  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ان وحيتئذ وكمن مباركا حيثما ك ,قمله وعمله ومسته ودله

وهذا اجلعل وكمن مبا  ,اهلل هم الذي جيعل...  ين  ل  ع  ج  و  ,      چڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  



ي اهلل عز وجل ال مبا وسخطه ووغضبه ضري مبا ور ومبا حيصل مته من اخل ,يف اإلنسان من اخلري
فهذا كلمته اليت ألقاها لىل  ,ف حقه لغريهر  فاهلل عز وجل وسخط ووغضب لذا ص   ,جل جالله

ڍ  ڍ  ڌ  چ خاطبه أمام اخلالئق كلها  -عليه السالم-مرمي وروح مته وهم عيسى 

ة ومن وعلم أن الدون التصيح ,اه عليههذه أممر وتبغي التتبف       چ ژڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
من مثل هذه  فيأخذ ,وأهنا تكمن لعامة املسلمني ال وفتح على عمام املسلمني هذه املصائب

وتفضي لىل  ,اس لىل أممر ختالف الستنتدندن حمهلا وحيرص على أن وصرف الاملماقف وو
املدح والتزكية ف ,ومع هذا أوضا ال وبالغ اإلنسان فيمن حيب من العلماء الصاحلني ,الغلم

كر وخاصة طلبة العلم أحق التاس بعدم الغلم يف ثتاء واملبالغة عماقبها وخيمة وتذ وال
 .وعلمائهم همخوباألخص يف مشائ ,شخاص هم طلبة العلماأل

 ڎ   ڎ  ڈ  ڈچ الدون التمجيد فيه هلل وحده  ,الدون ما قام على متجيد األشخاص 

والتاصح لعامة املسلمني هم الذي جيعل  ,لشيخه العامل الرباين وطالب العلم من ناصح چ
وأنصح العلماء من حبس طالبه ومتعهم من التزكية واملدح والثتاء  ,متجيد هذا العلم هلل وحده

من حق  و  ,نظر لىل نيب األمة حق كل عامل أن حيذراهذه عماقبها وخيمة  ,واملبالغة يف اإلطراء
تطروني   ال :"كان حيذر أصحابه قال  -ه وسلمصلى اهلل علي-ألن التيب  ؛كل متبع أن حيذر

صلمات اهلل وسالمه  "ولكن قولوا عبد اهلل ورسوله ,كما أطرت النصارى عيسى بن مريم
ال من بعدهم وفتحمن على و  -صلى اهلل عليه وسلم-فما كان أصحاب رسمل اهلل  ,عليه

حيمم اإلنسان حمله وأن  احلق الذي وتبغي أن ,ثل هذه األممرمباألمة أبماب الفتتة باملبالغة 
 ,وطلبة العلم والعلماء هم القدوة ,ل اجملد والتمجيد والثتاء هلل عز وجلعحيرص عليه أن جي

املدح والتزكية أشبه بامليتة ال جيمز ية لال عتد احلاجة والضرورة ولذلك ال خري يف املدح والتزك
من علمه لكي وقبل التاس  لال عتد الضرورة واحلاجة أن وثين اإلنسان على شيخه مبا وعلم

من  أما أن وثين عليه من أجل أن وغض ,نأما أن وثين عليه ليتتقص العلماء انآخرو ,احلق
أما أن وثين عليه وكأنه أصبح كاملعصمم الذي ال ورد قمله هذا   ,أقدار انآخرون أحياءا وأمماتا

بل هذا  ,العلموال من نصيحة ألهل  ,لعلماءا من نصيحة لوليس هذ ,كله عماقبه وخيمة
 ,وهم أن جيعل املدح هلل عز وجل ,غش لألمة التصيحة أن حيرص اإلنسان على األمر احلق

املقصمد مته أن  -عليه الصالة والسالم-هذا الدون وهذا المحي الذي أوحاه اهلل على نبيه 



وحيتئذ وكمن طالب  ,وأن تصرف هلل سبحانه وتعاىل ,وكمن املدح والثتاء فيه هلل عز وجل
وكذلك أوضا العلماء لذا  ,ل بهالب علم حبق ال وفنت وال وفنت به ال وضل وال وضالعلم ط

وحنن نتبه يف أهل العلم واملتتسبني لىل الصالح فاملبالغة يف الربكة يف أسباهبا  ,األصل لزمما هذا
ملاذا جتد بعض شروح األحادوث وتسامح حىت بعض املتأخرون كالشمكاين وغريه ووقمل فيه 

هذه الكتب كان ال وقرأها لال  ,وكذا بعض العمام ,ل مثال على التربك بأهل الصالحدلي
 .التربك بأهل الصالحبالعلماء ووعرفمن ماذا وراد 

 ,التربك بأهل الصالح املقصمد بالصالح حيتما وكمن اإلنسان صمام التهار قمام الليل 
هذا بركة وخري  ,يام الليلفتأيت وتلزمه وتصحبه من أجل أن وعيتك على صيام التهار وق

وعن  ,مهوعن قد ,وعن خماطه ,أما أن تأيت من أجل أن وبحث اإلنسان عن لعابه ,عليك
 االغرتاركر بعض العلماء أن من أعظم أسباب هالك البعض وقد ذ  ,حذاءه ووبالغ يف هذا

سبب  ونبه عليه العلماء ,وهذا أمر وقعت مته كثري من احملاذور الشرعية ,بصحبة الصاحلني
فأحببتا أن نتبه على  ,اإلدعاء مبثل هذه املرووات واألخبار وسياقها ووضعها يف غري سياقها

والبد من التصيحة هلل ولدوته وشرعه أن وكمن املدح  ,ألنه أمر مهم وعمت به البلمى ؛هذا
وأن وصرف التاس من عبادة التاس ومتجيد املخلمقني لىل متجيد هلل  ,والثتاء هلل عز وجل

ومن قال بذلك فقد  ,انه وتعاىل وهم أهل الثتاء وأهل اجملد جل جالله وتقدست أمساؤهسبح
ىل ما وتبغي التاس لىل تعظيم اهلل عز وجل فقد دعاهم لىل احلق األعظم ول دعاومن  ,صدق

سأل اهلل بعزته وجالله أن جيعل أقمالتا وأعمالتا خالصة لمجهه وأن أن وصرف التاس لليه ن
 .واالعتقاداتورضيه من األقمال واألعمال وصرفتا عما ال 

رمحهم -ي السلف الصاحل دهتداء هباالعلى املسلم أن حيرص كل احلرص على  كما أنه
به بعض املتأخرون يف الغلم لبعض  وتشبثوشرعا كما ا تدوفهذه األقمال ال جتعل  -اهلل

فال ترى  ,ل العلموتتتقص أه ,طائفة  أخرى حتتقر أهل العلم والعكس أوضا جند ,الصاحلني
وال  قد هلم الفضلوعت هم حرام ال هم حالل وما يف العامل لال أنه وقمل فيسمع قمله ما

ولرمبا وكمن هتاك الصاحل  بل وبلغ ببعضهم أنه جيتد نفسه للغض من مكانته و حتقريه ,وعتقد
 ورود هبا أن العابد املستقيم على دون اهلل وشرع اهلل فيصحبه من وصحبه بالطروقة الشرعية اليت

فيقع فيه ووقع يف صالح من صلح واستقام بدون اهلل ال  ,وعيته على طاعة اهلل و حمبة اهلل



وأن وتصف التاس يف  ,ي الشرع وستن الشرع تفروط على املسلم أن وبحث عن هدلفراط وال
نه لذا أأن وعلم و  ,اهلل وأن وتق ,مدحا أو ذما ق اهلل فيما وقمله يف التاس سماءالتفس وأن وت

ومن عاد هلل  ,فإن حرمته ستتتهك ,حرمات العلماء وأولياء اهللو انتهك حرمات الصاحلني 
ن ورزقتا ما ورضيه عتا ظاهرا وأوليا فقد آذنه اهلل حبرب نسأل اهلل أن وسلمتا ووسلم مته 

 نعم  ..... وباطتا
 قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته 

صلى اهلل -بعثتا البعري فمجدنا العقد حتته هذا نيب األمة و  ,ء لذا حركهفبعثتا بعث الشي
العقد أون الذون وقملمن وعلم الغيب وعتده علمم  كان  ليلة كاملة ال ودري أون -عليه وسلم

  ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ  :وقمل اهلل تعاىل -صلى اهلل عليه وسلم-الغيب 

 چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڀ  ٺ              ٺ  ٺ 

فقال  ر بهعاىل أنه استأثولذلك بني اهلل سبحانه وت, علم الغيب أعظم األممر وأجلها
ودمغ اهلل  ,چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ  :سبحانه

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ :فقال سبحانهن به السحرة والكفرة والفجرة وشياطني اإلنس واجل

ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ

ېئ     ېئ       ېئۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئ  ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  ىې  ې  ې

من أعظم آوة يف القرآن جعل فيها علم الغيب وحذر عباده  چىئ  ی   ی  ی     ىئىئ
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ٹ ٹ چ ه لال هم سبحانه دمغ به اجلن وعلم هذا األمر الذي ال

حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث    جبی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ

حيا وهم وعملمن خمفا وسليمان قائم على املتسأة وظتمنه دمغهم اهلل به فمكثما  چىث  يث   
حب  چ يف املتسأة فسقطت العصا فسقط سليمان عليه السالم لدود دب ا فلما خر ألنه ,مته

تبيتت فجعل اهلل هلم البيتة البيتة الدليل الماضح كما    چ  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت
 ,ما وستطيع أحد أن ودعي علم الغيب چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  :قال تعاىل

د أن وتسب علم الغيب ألحد من دون اهلل عز ال جيمز ألحو  ,فعلم الغيب استأثر اهلل به
لقرآن وهذا تكذوب لتص ا ,وجل حىت قالما لنه لذا نسب علم الغيب لىل غري اهلل فقد كفر

ڄ  ڄ      ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ مت القطعي الداللة القطعي الثب



وأنه  ,اهلل به فعلى كل حال هذا دليل ودل على أن علم الغيب استأثر, چڄ  ڃ  
كان كيف وكمن سبحانه  مل وكن أن لم وكمن وما سبحانه وحده املطلع على ما كان وما

 نعم ......وتعاىل جل جالله وتقدست أمساؤه
ثم حضرت صالة  ,وسئل مالك عن رجل تيمم لصالة حضرت :-رحمه اهلل-قال 

ألن عليه أن يبتغ  ؛بل يتيمم لكل صالة :فقال ؟أم يكفيه تيممه ذلك ,أخرى أيتيمم لها
  . فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم ,الماء لكل صالة

هذه املسألة ترجع لىل التيمم هل ولزم عتد بداوة المقت هل ولزم املتيمم لعادة التيمم 
 ؟مبعىن هل دخمل المقت شرط يف التيمم ؟عتد دخمل وقت كل صالة

العلة يف ذلك  -رمحه اهلل-م مالك اإلما قمالن للعلماء أصحهما مذهب اجلمهمر وبني 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :ألن اهلل وقمل ؛أنه لذا دخل عليه وقت الصالة أمر بطلب املاء

فلما كان هذا  ,واألمر بالشيء أمر بالزمه ,هذا أمر بالغسل چٻ  پ  پ  پ   
وتم الماجب  وماال ,واملاء وتمقف على الطلب صار الطلب واجبا ,الماجب وتمقف على املاء

وهذا األمر ال وكمن  ,لن هذا مأممر بأن وطلب املاء :وبتاءا على ذلك قال مال به فهم واجبل
 .املاء قت الصالة تمجه عليه اخلطاب بطلبفإذا بدأ و  ,لال عتد بداوة المقت

به عتد   وكمن أنه كان المضمء مأممرا المجه الثاين عتد بعض العلماء وهم أدق أوضا ما 
إنما أمرت بالوضوء )وظاهر قمله عليه الصالة والسالم  ,ة املائدةكل صالة كما هم ظاهر آو

صلى أكثر و ومم اخلتدق حيتما تمضأ عليه الصالة والسالم  مث نسخ (عند القيام إلى الصالة
فيلزم  ,تسخ يف األصل ومل وتسخ يف البدل بقي البدل على األصلف ,من صالة بمضمء واحد

 .بالتيمم عتد دخمل وقت الصالة
ج به على وجمب التيمم عتد دخمل والمجه الثاين صائغ كالمها حيت غه األول صائالمج 

 نعم  ..... ولذلك وشرتط فيه دخمل المقت ,وقت كل صالة
مهم غيره أحب يؤ  :وسئل مالك عن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضوء قال

  .بذلك بأسا ىولو أمهم هو لم أر  ,إلي
ودليلهم يف ذلك أن  ,غري املتيمم وؤمأن املتيمم  على -رمحهم اهلل-مجهمر العلماء 

صلى اهلل -وقد قال  ,املتيمم صالته صحيحة يف حق نفسه فهي صحيحة بالتسبة ملن وراءه



حدوث  "فلكم وعليهم أخطئواوإن  يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم" :-عليه وسلم
 لذا حة صالة املأمممنيفهذا ودل على ص ,يف صحيحه -رمحه اهلل-أيب هرورة عتد البخاري 

وذهب بعض السلف   ,أو من حدث أكرب ,من حدث أصغر صلما وراء لمام متيمم سماء
وصح أن وصلي   حتيفة لىل أنه الأيبسن صاحب اإلمام احلقمل حممد بن هم  :وقيل ,كربيعة

 ,رغري املعذور باملعذو و وبعبارة أخرى وقاس على هذه املسألة املعذور  ,مماملتيمم بغري املتي
ولكن  ,مم أبيح له يف حق نفسهفهذا املتي ,يح للضرورة وقدر بقدرهوهذا مبين على أن ما أب

ووقمي هذا قمل  ,ألن األصل وقتضي صحة صالته ؛وهذا ضعيف ,لىل غريهسري هذا ال و
أنه « ؟َوأَْنَت جرنربٌ يَا َعْمررو َصلَّْيَت بَِأْصَحاِبَك » :ور لعم -صلى اهلل عليه وسلم-التيب 

على صحة صالة غري  فهذا ودل ,منيري متيموهم كانما غ -وأرضاه  عتهرضي اهلل-م متي
 نعم .... املتيمم وراء املتيمم

مم حين لم يجد الماء فقام وكبر و خل وسئل مالك في رجل تي :-رحمه اهلل-ل قا
 ,بل يتمها بالتيمم , يقطع صالتهال :فقال ,فطلع عليه إنسان معه ماء ,في الصالة

  .من الصلوات لما يستقبل يتوضأول
وهذه  ,ه جيد املاءاإلنسان مث بعد أن وتتهي من تيممم أن وتيم صلهاحاهذه املسألة 

 :ثالث صمر ىلتأيت ع
 .م مث جيد ملاء قبل أن وصليأن وتيم :الصمرة األوىل 
 .أن وتيمم وجيد املاء بعد أن وصلي :والصمرة الثانية 
 .اء أثتاء الصالةأن وتيمم وجيد امل :والصمرة الثالثة 
فاإلمجاع متعقد على  ,لذا كان قد تيمم مث وجد املاء قبل أن وصلي :الصمرة األوىل فأما 

فيجب عليه أن ميسه بشرته وأن وتمضأ ووغتسل   ,ألنه وجد املاء ؛أنه ال جيمز له أن وصلي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ كما أمره اهلل واهلل وقمل 

وهذا اخلطاب عتد لرادة القيام لىل  چ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ
مر حكي على وهذا األ ,فلزمه أن وتمضأ كما أمره اهلل ,وقد أراد أن وقمم لىل الصالة ,الصالة
ألنه قد  ؛حيكى وال وعمل عليه أنه جيمز له أن وصلي قمل شاذ همحكي عن بعضو  ,اإلمجاع

 .ارتفع حدثه



مث  ,وتتهي من الصالةجه من الصالة أن وصلي و ء بعد خرو أن جيد املا :الثانيةالصمرة  
 ,هذه حكي اإلمجاع على أن صالته تامة وال ولزم باإلعادة ,جيد املاء بعد فعله للصالة

ونمزع بمجمد املخالف حكي  ,كار وغريهيف االستذ  وحكى اإلمجاع احلافظ ابن عبد الرب
قاسم حممد والن وحكي عن حممد بن سريو ,وكذلك أوضا عن مكحمل ,عن عطاء اخلالف

قد  -رمحه اهلل-حكاوة لمجاع ابن عبد الرب و  ,وعيد :بن أيب بكر الصدوق والزهري أهنم قالما
 ولذلك قالما لن لمجاعاته حترر ,غربألنه كان بامل ؛حيكي اإلمجاع وخيفى عليه خالف املشارقة

يمة يف فهم على مكانة عظ ,من املشتغلني بفقه اخلالفو  ,هم لمام عظيم من أئمة لعلم
  :مالكن املشكلة أنه يف ممضع خيفى عليه خالف املشرق ولذلك قال ,الدراوة

 عن ابن عبد الرب لسماع ...... الشيمخ من لمجاع وحذر
 ,قالما تلزمه اإلعادةو  ,فاملقصمد أن هؤالء خالفما ,ا وقمل أمجعما ووكمن فيه خالففهت

لذا فعل الصالة على المجه املعترب فال ألنه  ؛والصحيح مذهب اجلماهري أنه ال تلزمه اإلعادة
الصحيحة من  مته واألحادوثألنه برئت ذ ؛لشكال انتهت صالته وال وجه ملطالبته باإلعادة

أحادوث تفتح أبماب السماء للصالة أنه لذا انتهى متها العبد رفعت ولذلك ال وشرع للعبد 
صلى اهلل عليه -هنى التيب  فعلها لال لذا وجد أمر بإعادهتا من هتا أن وعيد الصالة بعد

لكن يف هذه  ,دام أنه قد صلى كما أمره اهلل فال لشكالافم ,أن تعاد الصالة مرتني -وسلم
الصمرة اليت حكي اإلمجاع على أنه ال تلزمه اإلعادة لذا وجد املاء بعد الصالة وقبل خروج 

 ,كمن قد قصروهذا أمر مهم جدا أال و ,ا أال وكمن قد قصر يف طلب املاءالمقت شرطه
 ,فهذا مقصر فيلزم باإلعادة ,مث وجد املاء قروبا مته ,نه قصر مث جاء وأحرم وصلىأفمثال لم 

لكن لذا مل وقصر وحبث وتعاطى أسباب الرخصة وحتققت فيه فال لشكال أن صالته 
 .صحيحة وال ولزم باإلعادة

 :قمالن للعلماء لم كرب ودخل يف الصالة فهل وقطعها أو وتمها :الصمرة الثالثة أما 
وهم   ,وهذا هم قمل عطاء ابن أيب رباح وبعض السلف ,أنه وقطع صالته :القمل األول 

ومذهب  ,وهم مذهب اإلمام أمحد املشهمر ,بن راهموه وعامة أهل احلدوثقمل لسحاق 
ولزمه أن وتمضأ ووغتسل  ووغتسل وتمضأأنه وقطع صالته و  -اهلل على اجلميع ةرمح-احلتفية 

 .فيقطع الصالة ,أن طهارته املائية قد فسدتمبعىن 



وهذا القمل هم مأثمر حيكى عن بعض  ,صالة ووتمهاال وقطعأنه ال :القمل الثاين 
ضا عن بعض و حيكى كذلك أو ,-رضي اهلل عته -السلف حيكى عن علي ابن أيب طالب

 .وتمها وأنه والشافعية والظاهروة أنه ال وقطع الصالةاملالكية وهم مذهب  ,التابعني
الة والسالم بقمله عليه الص الذون قالما لنه وقطع الصالة أصحاب القمل األول تدلاس 

الصعيد " :قال -صلى اهلل عليه وسلم-أن التيب   -رضي اهلل عته- يف حدوث أيب ذر
ق اهلل وليمسه الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليت

ث رواه الرتمذي وصححه كذلك أبم داوود وابن ماجة وأمحد وصححه وهذا احلدو  "بشرته
فإذا وجد " :قال -صلى اهلل عليه وسلم-وجه الداللة من هذا احلدوث أن التيب  ,غري واحد

 :فهذا ودل على أن طهارة التيمم على مسألتني "الماء فليتق اهلل وليمسه بشرته
 .جمد املاءأن طهارة التيمم تتتهي عتد و  :املسألة األوىل 
فإذا وجد " :نه قالأل ؛أنه مبجرد أن جيد املاء جيب عليه أن وتطهر :واملسألة الثانية 

فليتق اهلل  :ولذا قال :فدل على أن طهارة التيمم انتهت "الماء فليتق اهلل وليمسه بشرته
 .وليمسه بشرته معىن أنه وطالب باألصل ال بالبدل

ڇ  چ : ا لنه وتم صالته استدلما بعممم قمله تعاىلوالذون قالم أما أصحاب القمل الثاين  

وجه الداللة أن الصالة عمل وقد دخل  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  
 .بل وتمها ,بالتسليم واخلروج فال جيمز له أن وبطلها ,يف الصالة كما أمره اهلل

ولزمه أن ه م القمل بأنه وقطع الصالة وأنوالذي ورتجح يف نظري والعلم عتد اهلل ه 
ألنه عام  ؛وعمممه شامل ملمضع التزاع عمممه شامل ,لقمة ما استدلما به ووتمضأوغتسل 

أما بعد الصالة فقد دلت  ,أثتاء الصالة أو ,فإذا وجد املاء سماء قبل الصالة :شامل قال
ومن هتا  ,لكن مل تدل على التخصيص أثتاء الصالة ,األحادوث على ختصيص هذا العممم

 :وقمل تعاىل خاصة أن اهلل (ڎ   ڈ   ڈ  ) انآوةمن  يف االستدالل احلدوث أقمى لن :نقمل
 :وقمل -صلى اهلل عليه وسلم-والتيب  ,فأمر بطاعة اهلل والرسمل چٺ  ٺ  ٿ  چ 

أعم من ممضع  :ءاكما وقمل العلم( ڎ   ڈ   ڈ  )وآوة  ,"وليتق اهلل وليمسه بشرته"
هم أعم  وهتاك فرق بني ما ,ث العام يف ممضع التزاعومثل هذا ال وقدم على احلدو ,التزاع

ووقدم الثاين  ,فيقدم الثاين دون األول ,هم عام شامل ملمضع التزاع وبني ما ,من ممضع التزاع



 أو وتمضأ ,لنه ولزمه أن وقطع الصالة وأن وغتسل :وهبذا ورتجح قمل من قال ,على األول
 نعم 

فعمل بما أمره  ,إلى الصالة فلم يجد ماءمن قام : -رحمه اهلل-قال اإلمام مالك 
 ؛وال أتم صالة ,وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ,اهلل به من التيمم فقد أطاع اهلل

من الوضوء  به نما العمل بما أمر اهللإو  ,فكل عمل بما أمره اهلل به ,ألنهما أمرا جميعا
  .صالةوالتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في ال ,لمن وجد الماء
وأن هذا األمر لمنا  ,أنه ورى أن اهلل أمرنا بالمضمء وأمرنا بالتيمم -رمحه اهلل-هذا وجهه 

صلى اهلل -ألن التيب  ؛وهذا مشكل ,قبل الدخمل يف الصالة ال بعد الدخمل يف الصالة هم
فدل على أنه  ,وعمم عليه الصالة والسالم "فإذا وجد الماء فليتق اهلل " :قال -عليه وسلم

وهذا أفضل ما  ,أو مل ودخل واألشبه أنه مل تبلغه هذه الستة ,وشمل ما لذا دخل يف الصالة
- رمحه اهلل-وعتذر به له 

م ويقرأ حزبه من في الرجل الجنب انه يتيم :-حمه اهللر -قال اإلمام مالك 
وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه  ,ويتنفل ما لم يجد الماء ,القرآن

 يمم بالت
مز له أن وصلي التمافل فيج ,مبعىن أنه لم دخل المقت وتيمم اإلنسان للصالة الفروضة

,   وأن وقرأ القرآن ,الطاهر هلوأن وفعل ما وفع ,وجيمز له أن ميس املصحف ,البعدوةالقبلية و 
 والتيمم وبيح له ذلك مادام أنه يف ,ألنه يف حكم املتطهر ؛و ال ميتتع مما متتعه مته اجلتابة

أنه مثال تيمم  لم وعلى هذا فال خيتص تيممه بفعل الصالة وحدها حبيث ,وقت الصالة
 ثانية تيمم مرةأرود أن أمس املصحف ال نقمل له  :مث بعد صالة الفجر قال ,وصلى الفجر

وجيمز له , ميع هذه األفعال اليت تشرتط هلا الطهارةجلكافيه   إن التيمم األولف ,ملس املصحف
فلم أنه مثال فاتته صالة الفجر واستيقظ يف صالة  ,يف وقت البعدوة وضة قضاءأن وصلي الفر 

فإنه وتيمم  ,أو فاتته صالة الظهر واستيقظ يف وقت العصر وهم جتب ,الظهر وهم جتب
لصالة شاملة لوقت صالة العصر بدخمل وقت صالة العصر وكمن تيممه تيمما واحدا يف 

 نعم  جيمع فيها بني الفرضنيهذه الصمر اليت و  ,داةؤ للمقضية وامل
 



 العمل في التيمم : -رحمه اهلل-قال 
ك عن نافع أنه أقبل هو وعبد اهلل ابن حدثني يحيا عن مال) :-رحمه اهلل-قال 

من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد اهلل فتيمم صعيدا  -مارضي اهلل عنه-عمر 
 نعم  ...(...ثم صلى ,فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ,طيبا

وهذا من  ,العمل يف التيمم هذا الباب املراد به بيان صفة التيمم -رمحه اهلل-قمله 
ليت االتيمم ومشروعيته شرع يف بيان الصفة  -رمحه اهلل-الرتتيب املتطقي أنه بعد أن بني 

-هم المارد عن رسمل اهلل  كيف وتيمم اإلنسان وما  :فقال العمل أي ,تكمن هبا هذه العبادة
كر أثر عبد ذ ف ,يف صفة التيمم -مرضي اهلل عته-أو عن أصحابه  ,-اهلل عليه وسلمصلى 

 نعم  .....يف صفة التيمم -مارضي اهلل عته-اهلل بن عمر 
 من الجرف  -مارضي اهلل عنه-عن نافع أنه أقبل هو وعبد اهلل بن عمر 

 نعممن اجلرف تقدم معتا ممضع هذا وبيتا ممضعه 
 حتى إذا كانا بالمربد 

غربية سجد من اجلهة الاملدوتة وقبل املبلذا كانا باملربد املربد هم يف األصل ممضع حىت 
ووسمى عتد أهل جند وأهل  ,ه التمر بلغة احلجازيالشمالية واملربد أصل املكان الذي جيمع ف

وعتد أهل العراق بالبيدر كل املكان الذي جيمع  ,نكر بعض أئمة اللغة باجلروذ املشرق كما 
بيدر لذلك جتد يف عبارات الفقهاء أنه ما مل  أو ,نووقال له جرو ,لتمر وقال له مربدفيه ا

 نعم ....... وكن يف البيدر 
التمر لذا  مع فيه التمر عتد احلصاد كل مزرعة عادة مزرعة جيمعجياملمضع الذي البيدر 
مترا تتزل من ءها جتد وتقص بعد استماءها واكتمال استما راجنيعتأخذ ال راجنيعأنزل من ال

 ن جتمع هذه األعراش مث وتزل التمر متها يف هذا املمضع وقال له اجلرومثعلى التخل تقص 
مث بعد ذلك وصبح هذا املمضع مشهمرا هبذا وقال مربد فيأيت وعين التاس  ,وقال له املربد

 نعم  ....املربد وهكذابوكمن على سابلة على طروق فيقمل نزل باملربد مر 
  فتيمم صعيدا طيبا هللنزل عبد ا

مم فائدة البعض وستغرب وعين سبحان اهلل من أغرب ال جتد أمة على نزل عبد اهلل فتي
وجه األرض أعطاها اهلل مثل ما أعطى هذه األمة انآن ملا وأيت و وقمل لك املربد وقمل 



 .وضاع المقت يف شرحهالبعض ملاذا وشتغل هبذه األشياء و ا
أو على أطراف  ,ملا وقال أن هذا املمضع يف املدوتة هألن ؛هي ترتتب عليها مسائل 

املدوتة تتبين عليه مسألة التيمم داخل احلضر انتبه ما قال نزل يف الطروق وتيمم حىت لذا كان 
وهذا من أغرب ال وعرفه لال من ودقق يف مرووات الصحابة والتابعني ومن بعدهم  ,يف املربد

سائل وغالبا وتبين عليها بعض امل ,عبثاالكلمات كرون هذه ذ يف صفة الستن وانآثار ما و
هذا ورجع لىل  ,الفقهية لذلك لذا قلتا أن هذا يف أطراف املدوتة كما وشري لليه بعض الشراح

ألن املاء ممجمد يف احلضر غالبا مفقمد يف احلضر  ؟مسألة هل جيمز التيمم داخل احلضر
ولن   ,د بعض العلماء يف التيمم يف احلضرومن هتا شد ,وبيح الرخصة والعذر التادر ال ,نادرا

أن  "يف الصحيحني مهياجلوحدوث أيب  ,كان الصحيح أنه جيمز التيمم يف احلضر والسفر
فلم ير  عليه  ,فسلم عليه رجل ,أقبل من نحو بئر جمل -صلى اهلل عليه وسلم-النبي 

ل عتد العلماء تيمم الدلي :أي "ثم ر  عليه السالم ,حتى أقبل على الجدار فضرب بيديه
كر املربد ذ فالشاهد من هذا أن  ,وورتجم له بعض أئمة احلدوث باب التيمم يف احلضر

ومثل هذه املسائل ليست من  ,و أوتما كان ممضعه عتد بعض العلماء  ,والعتاوة بالتفسري فيه
 نعم  ... وليست من عبث ملا قد ترتتب عليها بعض املسائل واألحكام ,فراغ

 با فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى فتيمم صعيدا طي
على أن  -رمحهم اهلل-فمسح وجهه وودوه لىل املرفقني مسح وجهه وودوه اتفق العلماء 

 اتفقما على نين املمضعولكن هذ ,التيمم وشرع فيه مسح ممضعني وأنه وكفي فيه املسح
يف آوة  والمجه تقدم معتا حدوده چچ  ڇ  چ المجه أنه ميسح وال خالف لقمله 

 .وأما بالتسبة لليدون فهما ممضع التزاع يف التيمم  ,وصفة المضمء وأحادوثه ,المضمء
مث لذا  ؟أوال هل التيمم للمجه واليدون وكمن بضربتني أم وكمن بضربة واحدة للعضمون

هذه املسألة الثانية أما  ؟تيمم فمسح ودوه هل وكفي الكفان أم البد وأن ميسح لىل املرفقني
رمحهم -فيه خالف بني العلماء  ؟ة األوىل وهي التيمم هل هم ضربة أم أكثر من ضربةاملسأل

عتد الشافعية حكاه  ومذهب الطائفة من أهل العلم وهم مذهب احلتابلة واختار قمال -اهلل
األقمى دليال أن التيمم ضربة واحدة للمجه  هملنه  :بعض أصحابه قدميا وقال اإلمام التموي

 :أصحاب هذا القمل بقمله عليه الصالة والسالم كما يف الصحيحني لعمار واستدل ,ولليدون



إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بهما األرض ثم مسح بهما وجهه "
 :لن هذا احلدوث اشتمل على ضربة واحدة قال :قالما "وكفيه في بعضها ظاهر كفيه

لك أن تقمل بيدوك العرب تعرب  ءووكمن غتا ,ووكفيك صيغة اإلجزاء مبعىن جيزوك ,يكفيك
 بالقمل بالفعل 

 سالً رووداً قد م أل  ت بطين ... ق ط ينامتأل احل م ض وقال 
فمسح هبما ضرب ضربة واحدة  ,وقال بيده أن تقمل بيدوك هكذا وضرب هبما األرض

ن ا ضربة واحدة أمثقة فيها أهنامل اترواوالبالتسبة حلدوث عمار  ,صلمات اهلل وسالمه عليه
يف قصة عمار يف التيمم هم أهنا ضربة واحدة مل  -صلى اهلل عليه وسلم-يب الذي وقع من الت

وأما بالتسبة للذون قالما أهنا ضربتان وهم  ,ورواوة الزوادة فيها ما فيها من الكالم ,وزد عليها
وبعض  ,وهم قمل سامل بن عبد اهلل بن عمر ,عن عبد اهلل بن عمرو  ,أوضا وروى عن علي

فاستدلما  ,مجه وضربة لليدونلالتيمم ضربتان ضربة ل :ووتسب للجمهمر أهنم قالما ,ابعنيالت
كمهنا ممقمفة على ابن عمر وبني    تا ما بنيمعاليت وهي خمتلف  ,بن عمرابرواوات حدوث 

-ومل ختل مما قالما الرواوات املرفمعة لىل التيب  -صلى اهلل عليه وسلم-كمهنا مرفمعة لىل التيب 
رضي -ولكن يف حدوث جابر  ,خلت من مقال حبدوث ابن عمر ما  -هلل عليه وسلمصلى ا

والثانية  ,الذي صححه احلاكم أنه ضرب ضربتني ضربة لمجهه مسح هبا وجهه -اهلل عته
لن هذا ودل على  :مسح هبا ودوه هي األقمى ومبجممعها ودل على أن للضربتني أصال قالما

 .أن التيمم وكمن بضربتني
وأن األحادوث اليت  ,ورتجح يف نظري والعلم عتد اهلل أن التيمم بضربة واحدةوالذي  

فلم فرض صحتها نقمل لنه نمع من  ,وردت بضربتني ال تدل على اإللزام ليس فيها للزام
فإذا أحب أن وزود بضربتني فال بأس وال حرج كما أنه جيزوه  ,التيمم حبيث أن األصل الضربة

هذا والذي وظهر أن التيمم تكفيه ضربة  ,وتمضأ مرتني وثالثا ثالثا وأن ,وتمضأ مرة واحدة نأ
 .واحدة
 ؟نيالكفلىل أو وكفيه  ,هل لذا مسح ودوه ميسح لىل املرفقني 
على أنه وكفيه كاملسألة اليت قبلها يف املذاهب اخلالف فيها  و ظاهر حدوث عمار  

تيمم لىل ابن عمر ال ورد عن و حيمل ما ,ل لىل املرفقنيوأنه ال جيب عليه أن وص ,الكفان



لكته من باب  ,أنه ال ولزمن باب اجلماز ال من باب اإلجزاء م املرفقني لن صح على أنه
 :والذون قالما لنه ولزم عتدهم القياس قالما ,بأس  املرفقني فالىلاجلماز أنه جيمز لك لذا بقيت ل

ٱ  ٻ  چ  :هلل تعاىل وقمللن التيمم قائم مقام المضمء لذا كان قائم مقام المضمء فإن ا

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

 چچ  ڇ  ڇ  ڇچ  :مث قال- چ ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ
فيكمن  ,ملة لىل املرفقنيغسكرها مواليد اليت تقدم ذ  ,يد هتا اليد اليت تقدم ذكرهافاملراد بال

هم  ذيوبتما عليه املعقمل ال ,ة املتقملن جهوهذا يف احلقيقة وجه م ,مسحها لىل املرفقني
لن هذا هم عني القياس الذي رده  :و رده طائفة من العلماء ومن احملققني وقالما ,القياس
الطهارة الرتابية  قاس -رضي اهلل عته- ألن عمار ؛على عمار -صلى اهلل عليه وسلم-التيب 
القياس يف  -صلى اهلل عليه وسلم-لتيب فرد ا ,الدابة ومتعكت كما متعك ,الطهارة املائيةعلى 

 ,فدل على أن التيمم ال وأخذ صفة الطهارة األصلية من كل وجه ,و يف الصفة ,املمضع
كروه يف ذ ألن الذي  ؛من ممضع التزاع كروه أخصذ فماذا كفاين أن ما ولذلك خفف فيه 

ف والتظر بآوة فإذا هم قياس ضعي ,المضمء وهم جيعلمنه يف المضمء ويف اجلتابة يف الغسل
ألن آوة املائدة يف المضمء وأنتم جتعلمنه يف المضمء ويف  ؛املائدة على هذا المجه ضعيف

لكن هذا ضعيف مهما   ,الغسل طبعا وقمل لذا نبه عليه يف المضمء فمن باب أوىل الغسل
كل البدن هذه قضية عمار رجعتا   مصفوشمل ال جئت تقمل من باب أوىل ألنه لذا ؛كان

صلى اهلل عليه -لن هذا هم القياس الذي رده التيب  :ا وجه بعض احملققني وقمللليها هذ
وهذا ودل على أن البدل مل وأخذ صمرة املبدل  -وأرضاه رضي اهلل عته-على عمار  -وسلم

 زأتجأومن هتا  ,ولذلك خفف يف العضم خفف يف الصفة ويف العضم ,مته من كل وجه
 ,ذان ميسحان من طرف األصابع لىل مفصل الزندلان الالماحدة وأجزأ الكفان والكف ةضربال

مسح من باب األكمل أما لن و  ,و ال ولزمه أن ميسح لىل املرفقني ,فإنه لذا مسح ذلك أجزأه
 نعم ..........  ال من باب اإلجزاء فال بأس وال حرج

رضي اهلل -ثني عن مالك عن نافع أن عبد اهلل بن عمر دوح :-رحمه اهلل-قال 
  كان يتيمم إلى المرفقين -ماعنه

 كرناذ نعم كما 



رضي اهلل -ر مل وطلع على حدوث عمار بن واسر بأن عبد اهلل بن عم قد جياب
ولذلك  ,على الكفني االقتصارعليه الجتزأ مبا دلت عليه الستة من  ألنه لم اطلع -؛ماعته

ه حجة شرطه أال ب عتد من وقمل أنالصاحقمل فيه األثر املرفمع القاعدة أن  هذا مما عارض
 نعم  -صلى اهلل عليه وسلم-وعارض املرفمع لىل التيب 

يضرب  :فقال ؟كيف التيمم وأين يبلغ به  -رحمه اهلل-قال وسئل اإلمام مالك 
 إلى المرفقين  ويمسحهما ,ضربة للوجه وضربة لليدين

 كرناذ كما 
 تيمم الجنب :-رحمه اهلل-قال 

ك عن عبد الرحمان بن حرملة أن رجال حدثني يحيا عن مال) :-رحمه اهلل-قال  
رحمه -عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد  سأل سعيد من المسيب

  .(إذا أ رك الماء فعليه الغسل لما يستقبل -اهلل
 باب تيمم اجلتب :-رمحه اهلل-وقمل 

 ى مشلفإذا شرعت الطهارة الكرب  ,والطهارة الكربى ,وشرع التيمم يف الطهارة الصغرى 
 .أو من نفاس ,أو من حيض ,كان من جتابة  مجيع أنماع الطهارة الكربى سماء

ولذلك خصصه من  ,ألن اجلتب تعم به البلمى ؛تيمم اجلتب -رمحه اهلل-كر اإلمام ذ ف 
مجهمر و  ,جتب به الطهارة الكربى لكل ماشامل ولال فاحلكم  ,بني األحداث  الكربى

وأما  ,فهم يف طهارة احلدث ,يمم للطهارة الصغرى والكربىعلى أن الت -اهلل مرمحه-العلماء 
 .طهارة اخلبث فال وشرع فيها التيمم

هل وشرع له التيمم كما  ,مث مل جيد ماء ,مثال لم أن شخصا أصابت التجاسة ثمبه  
 ؟وشرع يف طهارة احلدث

لطهارة ر على أنه وشرع التيمم م واحلتابلة يف املشه ,مجهمر العلماء على أنه ال وشرع 
ال وشمل و  ,وظاهر التصمص أنه خاص بطهارة احلدث ,اخلبث كما وشرع لطهارة احلدث

أو املكان الذي  ,أو بدنه ,ثمبهوغسل به التجاسة يف  ا مل حيد  ماءوأنه لذ ,طهارة اخلبث
العلم عتد و  ,هذا هم أصح القملني ,ومل ولزمه شيء ,وصلي فيه سقطت عته طهارة اخلبث

الكتاب والستة على اقتصار التيمم على الطهارتني الطهارة الكربى  نصمص ظاهرو  ,اهلل



 ...ولذلك تبقى هذه الرخصة على المارد ,مل ورد التيمم لطهارة اخلبثو  ,والطهارة الصغرى
 نعم 

وال يقدر من الماء إال  ,فيمن احتلم وهو في سفر :-رحمه اهلل-قال اإلمام مالك )
وما أصابه  يغسل بذلك فرجه :يأتي الماء قالوهو ال يعطش حتى  ,على قدر الوضوء

 ( .ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره اهلل ,ىمن ذلك األذ
 ,أو بعض أعضاء المضمء ,هل جيب على اإلنسان أن وتمضأ باملاء الذي وكفيه للمضمء

  ؟وهم عليه جتابة فيتيمم وجيمع ما بني المضمء أو هكذا
مد حىت وصدق عليه لزم أن وستتفد املاء املمجولذا كان الغسل ال وكفي لكل األعضاء ال

 :هذه املسألة اختلف فيها العلماء عل قملني ,أنه مل جيد ماء
أنه وغسل فرجه  :أنه ال ولزمه استعمال املاء كما مشى عليه املصتف وقمل :القمل األول 

ل به وليس طهارة احلدث مبعىن أن املاء املمجمد وغس ,مراده طهارة اخلبث ,ىاألذ ومماضع
لكته ال وستعمله مادام أنه ال وكفي  ,التجاسة ووطهر به بدنه وثمبه ومكانه الذي وصلي فيه

ا القمل هم األقمى وهم وهذ ,زمه استعماله يف بعض الطهارةوال وكفي للمضمء ال ول ,للغسل
كما عتد الشافعي -واستشكلما قالما لن الذون وقملمن  ,األرجح يف نظري والعلم عتد اهلل

نه وستعمل املاء حىت ال جيد املاء أجيب بأن وجدان املاء لما أن وكمن اإلنسان أ :-هوغري 
 .له حكما وتقدورا جدولما أن وكمن واجدا للماء حقيقة غري وا ,للماء حقيقة وحكما اواجد

وهذا مثل الشخص الذي جيد املاء ووعجز عن  ,وعين املاء املمجمد حقيقة مفقمد حكما 
عن استعماله وكأن املاء عجز ألنه  ؛لكته يف حكم الفاقد للماء ,ء ممجمدفإن املا ,استعماله

ڃ  ڃ  چ :هذا املاء وقملمن أن اهلل تعاىل غري ممجمد يف حقه لذا الذون وقملمن أنه وستعمل

ألن  ؛لعبادة كامال المضمء والغسلااملراد به  چڃ  ڃ  ڃ  چ  :وجياب بأن قمله تعاىل چڃ  
وال وكفي  ,ال وكفي للغسل وهذا وجد ماء ,بهوتتمضئمن  ,به نغتسلم ت التقدور مل جتدوا ماء

لذا وجده لالاملاء وقال أنه وجد  الألن واجد املاء  ؛فال وصدق عليه أنه وجد املاء ,للمضمء
ال وكفي  لف شخص على وجدان املاء فمجد ماءح :م قال شخصل و ,للطهارة كاملة

 ؟للطهارة هل نقمل أنه حتث
لن هذا املاء لذا كفى  :ولذلك نقمل ,ألن العربة بالطهارة كاملة ؛تثنقمل أنه مل حي 



لبعض أعضاء المضمء املفروضة مثال يف المضمء هذا املاء وكفي لغسل وجهه وودوه فقط ال 
لكن لم   ,ميكته مسح الرأس به بسيط مسح الرأس قد وأخذ مبا غرب ال ميكته غسل الرجلني

لكن  ما  ,ه لىل املرفقني وميسح به رأسه ووغسل رجليهكان بإمكانه أن وغسل به وجهه وودو
 كانفإذا   ,هذه هي فرائض المضمء ألن ؛لذن متت عبادته :نقمل ,وتمضمض وال وستتشق

فإذا كان وكفي لبعض األعضاء دون بعضها  ,غري مستمعب جلميع أعضاء المضمء املفروضة
فاستعمال املاء  ,ال ورفع احلدث االستعمالألن هذا  ؛نقمل أنه ال ولزمه استعماله يف البعض

فهم لتالف للماء يف غري  ,فيه أشبه بإتالف املاء خاصة أن املاء يف هذه األحمال وكمن عزوزا
ولذلك  ,مجمده وعدمه على حد سماءف ,معىن ال تتحقق به الطهارة وال ورتفع به احلدث

وال ولزمك أن  ,مباشرةهب من وقمل لنه لذا مل وكفي املاء جلميع األعضاء نقمل له تيمم مذ
هذا  :فإن قال ,هذا هم أصح القملني لقمة ما استدلما به ,تستعمل املاء لبعض األعضاء

ولذلك التقدور تتزول  ,هذا واجد للماء صمرة فاقد له حقيقة وتقدورا :نقمل ,واجد املاء
 ... األعضاء ال وكفي جلميعأنه وتتزول املمجمد متزلة املعدوم مادام  ,املعدوم متزلة املمجمد

 نعم 
فلم يجد  ,وسئل اإلمام مالك عن رجل جنب أرا  أن يتيمم: -رحمه اهلل-قال )

-الصالة في السباخ فقال مالك  وهل تقر ,فهل يتيمم بالسباخ ,ترابا إال تراب سبخة
       :ألن اهلل تبارك وتعالى قال ؛مم منهابالصالة في السباخ والتي البأس:-رحمه اهلل

 (غيره  سباخا كان أو فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به, چ چ  چ  چ  چ 
أنه وتيمم باألرض السبخة  -رمحه اهلل-هذه مسألة التيمم باألرض السبخة اختار لذن 

هذا  :ذا وقملمنول ,ومن بعدهم ,طائفة من أئمة السلفذهب موهم  ,األرض السبخة املاحلة
فيجمز له أن وتيمم على هذه  ,ن أصالومل وك ,وجاء تبعا ,ملح وأجيب أنه من جزء األرض

والصعيد كل ما صعد على وجه األرض , چچ  چ  چ   چ  :األرض لعممم قمله تعاىل
فيجمز أن وتيمم على األرض السبخة وأن وصلي على  ,وهذا مما صعد على وجه األرض

األرض  لي جعلت": -صلى اهلل عليه وسلم-ألهنا طاهرة وقد قال  ؛األرض السبخة
صلى عليها حىت ودل الدليل وفدل على أن األصل يف األرض أهنا طاهرة  ,"طهورامسجدا و 
 نعم ......  أو املتع من التيمم متها ,الصالة على السباخ على حترمي



 ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض  :-رحمه اهلل-قال 
لىل  فإذا تيسر أنتا نتتهي ,غدا بعد صالة الفجر ستكمل الدروسلن شاء اهلل حسبك 

ولن بقي شيئ نكمله بعد صالة  ,ابتداء الصالة فال وكمن هتاك درس بعد صالة العصر
 .العصر

وأن جيعل ما  ,والعمل الصاحل ,تافعال العلمبعزته وجالله وعظمته أن ورزقتا نسأل اهلل 
وملن له فضل  ,تعلمتاه وعلمتاه خالصا لمجهه الكرمي ممجبا لرضمانه العظيم رمحة لتا ولمالدوتا

 .وحمبيتا تامشاخيمن عليتا 
 ,واهلل تعاىل أعلم 
 على نبيتا حممد وآله وصحبه وصلى اهلل وسلم 


