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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم 

وصحبه  آله  وعلى  ومحمد  نا  نبيِّ والمرسلين،  األنبياء 

أجمعين.

ا بعد أمَّ

وباب  التيمم  باب  الطهارة:  كتاب  من  بابان  فهذان 

المسح على الخفين، استللناهما من كتاب مختصر 

الناس  لحاجة  الفقهية  الموسوعة  من  الطهارة  فقه 

اليوم في فصل الشتاء لهذين البابين.

نسأل اهلل تعالى أن ينفع به كلَّ من قرأه.





الباب األول

املسح على اخُلفَّني

وفيه سبعة فصول:
وِحكمة  اخلُفَّني،  عىل  املسح  تعريف  ل:  األوَّ الفصل 

مرشوعيَّته
الفصل الثاين: ُحكم املسح عىل اخلُفَّني وما ُيلَحق هبام

الفصل الثَّالث: رشوط املسح
ابع: صفة املسح عىل اخلفَّني الفصل الرَّ

ة املسح الفصل اخلامس: مدَّ
ادس: مبطالت املسح عىل اخلفَّني الفصل السَّ

ابع: املسح عىل اجلبائر الفصل السَّ
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الفصل األوَّل

تعريف املسح على اخُلفَّني، وِحكمة مشروعيَّته

ني تعريف املسح على اخُلفَّ
املسح: هو إمرار اليد املبتلَّة بال تسييل))).

جل من جلٍد رقيق))). : هو ما ُيلبس يف الرِّ اخُلفُّ

ني ِحكمة مشروعيَّة املسح على اخُلفَّ
احِلكمة من املسح عىل اخلُفَّني هي التيسري، والتَّخفيف عن املكلَّفني الذين يشقُّ 
ديد، ويف  تاء والَبد الشَّ ًة يف أوقات الشِّ جلني، خاصَّ عليهم نْزُع اخلُفِّ وَغسُل الرِّ

فر))). فر، وما يصاحبه من االستعجال، ومواصلة السَّ السَّ

))) ُينظر: ))الفتاوى الكبى(( البن تيمية ))/66)(، ))التعريفات(( للجرجاين )ص: )7)).
))) ُينظر: ))الدر املختار(( للحصكفي ))/)8)(، ))املصباح املنري(( للفيومي ))/76)).

))) ))املوسوعة الفقهية الكويتية(( )7)/)6)(، ))املوقع الرسمي البن عثيمني - فتاوى نور عىل 
الدرب((.
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الفصل الثاني

ُحكم املسح على اخُلفَّني وما ُيلَحق بهما

ني ُحكم املسح على اخُلفَّ
جيوز املسح عىل اخلُفَّني))).

الدليل من الكتاب:

قول اهلل تعال: }َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِل اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكْم 
{ ]املائدة: 6[. َوَأْرُجَلُكْم إَِل اْلَكْعَبنْيِ

اللة: وجه الدَّ

أنَّه عىل قراءة اجلرِّ يف قوله تعال: }َوَأْرُجلُكْم{، تكون )َأرجِلكم( معطوفًة عىل 
تكون مستورًة  املمسوح، حني  فتدُخل يف ضمِن  بُِرُؤوِسُكْم{،  }َواْمَسُحوا  قوله: 

نَّة))). باخلفِّ ونحوه، كام بيَّنْته السُّ

نَّة: الدليل من السُّ

َم  عن عبد اهلل بن ُعمَر، عن سعد بن أيب وقَّاص، ))عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
أنَّه َمَسح عىل اخلُفَّني((، وأنَّ عبد اهلل بن ُعمَر سأل ُعمَر عن ذلك فقال: نَعْم، إذا 

ثك شيًئا سعٌد، عن النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، فال تسأْل عنه غرَيه))). حدَّ

الكبري((  ))احلاوي   ،)(((/(( للقرايف  ))الذخرية((   ،)7/(( للكاساين  الصنائع((  ))بدائع   (((
للاموردي ))/50)(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/8))).

 ،)58/(( السالم((  ))سبل   .) اجلرِّ قراءُة  به  ه  ُتوجَّ التي  الوجوه  أحسُن  )هو  نعاين:  الصَّ قال   (((
العثيمني((  ورسائل  فتاوى  ))جمموع   ،)(56/(4( الب  عبد  البن  ))التمهيد((  وينظر: 

.((59 -(57/(((
))) رواه البخاري ))0)).
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الدليل من اإلمجاع:

أمجع أهل العلم عىل ذلك، وممَّن نقل اإلمجاع: ابن املبارك، وابن املنذر، وابن 
   .((( ، وابن ُقدامة، والنوويُّ ، والَبَغويُّ عبد الَبِّ

ُحكم املسح على اجَلوارب
واحلنابلة،  افعيَّة،  الشَّ مذهب  وهو  اجلملة)))،  يف  اجلَوربني  عىل  املسح  جيوز 
د بن احلسن، وُروي رجوع أيب حنيفة إليه  ة، وبه قال أبو يوسف، وحممَّ والظَّاهريَّ

لف)4)، واختاره ابن باز، وابن عثيمني)5). يف مَرضه)))، وبه قال بعض السَّ

ليل: الدَّ

حابة ريض اهلل عنهم، وحَكى فيه إمجاَعهم: ابُن حزم، وابن ُقدامة)6). عَمُل الصَّ

املسح على اجلوارب إذا مل تُكن صفيقًة 
اختلف أهل العلم يف جواز املسح عىل اجلوارب، إذا مل تُكن صفيقًة)7)، وذلك 

عىل قولني:

ل: جيوز املسح عىل اجلَوربنِي مطلًقا، ولو مل يكونا َصفيقنِي، وهذا  القول األوَّ

))) ))األوسط(( ))/)8، )8(، ))التمهيد(( )))/7))(، ))رشح السنة(( ))/454(، ))املغني(( 
))/06)(، ))رشح النووي عىل صحيح مسلم(( ))/64)).

يه العامة )رشاب(. انظر: ))لسان العرب((  جل، وُيسمِّ ))) اجلوربان: تثنية جورب، وهو لباس الرِّ
البن منظور ))/59)(، ))تاج العروس(( للزبيدي ))/56)).

حزم  البن  ))املحىل((   ،)((5/(( قدامة  البن  ))املغني((   ،)499/(( للنووي  ))املجموع((   (((
))/)))(، ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/0)).

)4) ))املحىل(( البن حزم ))/)))(، ))املجموع(( للنووي ))/500).
)5) ))جمموع فتاوى ابن باز(( )0)/)))(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/67)). 

)6) ))املحىل(( ))/4))(، ))املغني(( ))/5))).
اف، بحيث ال ُترى الَبرَشة معه. ))لسان العرب(( البن  )7) صفيقة: مجع َصفيق: أي َثخني غري شفَّ

منظور )مادة: صفق(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/)))).
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لف)))، واختاره ابن عثيمني)))؛ وذلك ألنَّ  مذهب الظَّاهريَّة)))، وبه قال بعض السَّ
للُمكلَّف،  خصُة  الرُّ ، واجلورِب، ونحومها،  املسح عىل اخلفِّ املقصود من جواز 
وهذه  الوضوء،  عند  اخلفِّ  أو  اجلورب،  خْلُع  يلزمه  ال  بحيث  عليه،  والتسهيل 

ليم، واخلفيف والثَّقيل)4).  ق والسَّ ، أو اجلورب املخرَّ العلَّة يستوي فيها اخلفُّ

مذهب  وهذا  صفيقًة،  تكن  مل  إذا  اجلوارب  عىل  املسح  جيوز  ال  الثَّاين:  القول 
افعيَّة، واحلنابلة)5)، وهو اختيار ابن باز)6). مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:

املسح  جُيِز  مل  متابعة امليش عليه؛ ولذا  فإنَّه ال يمكن  إذا مل يكن صفيًقا،  أنَّه   -
عليه. 

اًفا، فالقَدم يف ُحكم املكشوفة)7). قيق ليس بساتر، فإذا كان شفَّ - أنَّ الرَّ

املسح على النَّعلنِي
ال جيوز املسح عىل النَّعلنِي؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، 
عىل  مسح  إذا  ألنَّه  وذلك  اإلمجاع)9)؛  ذلك  يف  وُحكي  واحلنابلة)8)،  افعيَّة،  والشَّ

))) ))املحىل(( البن حزم ))/)))).
))) ))املجموع(( ))/500).

))) ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/67)).
)4) ُينظر: ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/67)).

)5) ))حاشية ابن عابدين(( ))/69)(، ))املجموع(( للنووي ))/499(، ))املغني(( البن قدامة 
.(((5/((

)6) ))جمموع فتاوى ابن باز(( )0)/0))).
)7) ُينظر: ))املجموع(( للنووي ))/500(، ))املغني(( البن قدامة ))/5))).

)8) ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/57)(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/9))(، ))احلاوي 
الكبري(( للاموردي ))/7))، 8))(، ))املغني(( البن قدامة ))/4)))

)9) ))احلاوي الكبري(( للاموردي ))/7))، 8))).
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َنعليه، فإنَّه حينئٍذ مل يغسل ِرجليه، ومل يمسح عىل ساتر هلا، فلم يأِت باألصل، وال 
بالَبدل))). 

ُحكم املسح على اللَّفائف
اختلف أهل العلم يف ُحكم املسح عىل اللَّفائف))) عىل قولني:

ل: عدم جواز املسح عليها، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة: احلنفيَّة،  القول األوَّ
افعيَّة، واحلنابلة)))، وُحكَي فيه اإلمجاع)4). واملالكيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:
خصة إنام جاءت يف مسح  ا، وال هي يف معناه، والرُّ ى ُخفًّ - أنَّ اللفائف ال ُتسمَّ

اخلفَّني.

ة يف نزعها)5). - أنَّ اخِلَرق ونحوها ال تعمُّ احلاجة إليها، كام أنَّه ال مشقَّ

ابن  واختاره  للحنابلة)6)،  وجٌه  وهو  اللَّفائف،  عىل  املسح  جيوز  الثَّاين:  القول 
تيميَّة، وابن عثيمني)7).

الدليل:
فاللِّفافة من  أباح الرشُع املسح عليه،  فإذا كان اخلفُّ قد   ، القياس عىل اخلفِّ

))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/46)).
جل وغريها. ))لسان العرب(( البن منظور )7/9))). ))) اللَّفائف: مجع لِفافة، وهي ما ُيلفُّ عىل الرِّ
))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/0)(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/9))(، ))املجموع(( 

للنووي ))/498(، ))املغني(( البن قدامة ))/6)))
)4) قال ابن قدامة: )ال جيوز املسح عىل اللَّفائف واخِلَرق... وذلك ألنَّ اللِّفافة ال تثبت بنفسها، إنَّام 

ها، وال نعلم يف هذا خالًفا(. ))املغني(( ))/6))، 7))). تثبت بشدِّ
)5) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/0)(، ))الذخرية(( للقرايف ))/4))). 

)6) ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/7)))
)7) ))جمموع فتاوى ابن تيمية(( )))/85)(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/68)(، 

وُينظر: ))املحىل(( البن حزم ))/)))).
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باب َأْول؛ فَمن َيلَبسها غالًبا يكون من أهل احلاجة، وُلْبُسها يكون للبد أو للتأذِّي 
باحلَفاء، أو للتأذِّي باجلُرح))).

جلنِي؟ ني، أم َخْلعهام وَغْسل الرِّ هل األفضل املسح عىل اخُلفَّ

مذهب  وهو  جلني)))،  الرِّ وَغْسل  خلعهام  ِمن  أفضل  اخلُفَّني  لالبس  املسح 
لف)4)، واختيار ابن املنذر،  احلنابلة، وقول بعض احلنفيَّة)))، وهو قول بعض السَّ

، وابن باز، وابن عثيمني)5).  نقيطيِّ وابن تيميَّة، وابن القيِّم، والشِّ

الدليل:

عن ُعروَة بن امُلغريِة، عن أبيه ريض اهلل عنه قال: كنُت مع النبيِّ صىلَّ اهلل عليه 
طاهرتنِي،  أدخلُتهام  فإينِّ  ))َدْعهام؛  فقال:  ْيِه،  ُخفَّ أِلنزَع  فأهويُت  َسفٍر،  يف  وسلََّم 

فَمَسح عليهام(()6).

فلم يكن النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّم يتكلَّف ضدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إْن 
، مسح عليهام ومل ينزعهام، وإْن كانَتا مكشوفَتنِي، َغسل الَقدمني ومل  كانَتا يف اخلُفِّ

؛ ليمسَح عليه)7). َيلَبس اخلفَّ

))) ))جمموع فتاوى ابن تيميَّة(( )))/85)(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/68)).
))) لكن قد جِيب املسح عىل اخُلفَّني إذا خيِش خروج الوقت، أو نحوه. ُينظر: ))حاشية ابن عابدين(( 

))/64)(، ))هناية املحتاج(( للرميل ))/99)-00)).
))) ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/ 8))(، ))حاشية ابن عابدين(( ))/64)).

)4) ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/40)).
)5) ))فتح الباري(( ))/05)(، ))زاد املعاد(( البن القيم ))/99)(، ))أضواء البيان(( ))/40)(، 

))جمموع فتاوى ابن باز(( )0)/07)(، ))اللقاء الشهري(( رقم )))).
)6) رواه البخاري )06)(، ومسلم )74)).

)7) ))زاد املعاد(( البن القيم ))/99)).
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الفصل الثَّالث

شروط املسح

هل ُيشرتط أن يكون املمسوح عليه ِجلًدا؟ 
من  الفقهاء  مجهور  مذهب  وهذا  ِجلًدا،  عليه  املمسوح  يكون  أن  ُيشرتط  ال 

افعيَّة، واحلنابلة)))، واختاره ابن حزم الظاهري))). احلنفيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:
خصة جاءْت يف املسح عىل اخلفَّني؛ فكلُّ ما صَدق عليه اسم اخلُفِّ  - أنَّ الرُّ
أو كان يف معناه، جاز املسح عليه؛ ِجلًدا كان أو غريه، وال جيوز تقييد مطلقات 

النُّصوص إالَّ بدليل))).

خيص احلاجة إل ذلك، وهي موجودٌة يف املسح عىل غري اجِللد. - أنَّ سبب الرتَّ

أن يثُبت اخلفُّ بنفسه
اختلف أهل العلم يف اشرتاط ثبوت اخلفِّ بنفسه، وذلك عىل قولني: 

ل: ُيشرتط يف اخلفِّ أن يثبت بنفسه، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة:  القول األوَّ
افعيَّة، واحلنابلة)4). احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:
عليه،  امليش  متابعُة  ُيمكن  الذي  املعتاد،  اخلفِّ  يف  وردْت  إنَّام  ْخصة  الرُّ أنَّ   -

البن  ))املغني((   ،)496/(( للنووي  ))املجموع((   ،)(0/(( للكاساين  الصنائع((  ))بدائع   (((
قدامة ))/5)))

))) ))املحىل(( ))/)))).
))) ينظر: ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/7))، 8))).

)4) ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/)5(، ))رشح خمترص خليل(( للخريش ))/79)(، ))املجموع(( 
للنووي ))/)50(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/5))).
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وليس مثَله ما ال يمكن متابعُة امليش عليه.

ما  ا  فأمَّ فيه،  امليش  متابعة  ُيمكن  الذي  ُلبسه هو  إل  احلاجة  تْدعو  الذي  أنَّ   -
يسقط إذا مشى فيه، فال يشقُّ نْزعه، وال حيتاج إل املسح عليه))).

افعيَّة)))،  الشَّ عند  وجٌه  وهو  بنفسه،  اخلفُّ  يثبت  أن  ُيشرتط  ال  الثَّاين:  القول 
قد  وسلََّم  عليه  اهلل  صىلَّ  النبيَّ  ألنَّ  وذلك  عثيمني)))؛  وابن  تيميَّة،  ابن  واختاره 
ته باملسح عىل اخلفَّني، ومل يقيِّد ذلك بكون اخلفِّ يثُبت بنْفسه أو ال يثُبت  أمر أمَّ

بنْفسه)4).

أن يكون اخلفُّ ساتًرا ملا جيب غسُله
اختلف أهل العلم يف اشرتاط أن يكون اخلفُّ ساتًرا ملا جيب غسله عىل قولني:

باتِّفاق  وهذا  الفرض،  ملحلِّ  ساتًرا  اخلف  يكون  أن  ُيشرتط  ل:  األوَّ القول 
افعيَّة، واحلنابلة)5). املذاهب الفقهيَّة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:

خصة يف املسح عىل اخلفَّني جاءت يف اخِلفاف التي تسرُت حملَّ الفرض؛  - أنَّ الرُّ
خصة. فيجب االقتصار عىل حملِّ الرُّ

الَغسَل،  القدم  من  ظهر  ما  ُحكم  يكون  فإنَّه  الفرض،  حملَّ  يسرت  مل  لو  أنَّه   -
وُحكم ما استرت املسَح، وال سبيل إل اجلمع بني الَغسل واملسح من غري رضورة؛ 

))) ))حاشية الطحطاوي(( )ص: 0))(، ))الرشح الكبري(( لشمس الدين ابن قدامة ))/)6)).
))) ))املجموع(( للنووي ))/)50).

))) ))جمموع فتاوى ابن تيمية(( )9)/)4)(، ))الرشح املمتع(( ))/4))).
)4) ))جمموع فتاوى ابن تيمية(( )9)/)4)).

)5) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/0)(، ))الذخرية(( للقرايف ))/4))(، ))املجموع(( للنووي 
))/496(، ))املغني(( البن قدامة ))/4))).



15 ني والتيمم املسح على اخُلفَّ

جلني. فغلب الَغسل كام لو ظهرت إحدى الرِّ

خصة))). - أنَّ ما ال يسرت حملَّ الفرض أشَبَه النَّعلني؛ فال تتعلَّق به الرُّ

ان ساتريِن ملحلِّ الفرض، واختاره ابن  القول الثَّاين: ال ُيشرتط أن يكون اخلُفَّ
حزم، وابن تيميَّة، وابن عثيمني))).

وذلك لآليت:
فيها  اخِلفاف، وليس  ة يف املسح عىل  النُّصوص جاءت عامَّ خصة يف  الرُّ أنَّ   -

اشرتاط أن تكون اخلفاُف ساترًة ملحلِّ الفرض. 

اتر.  ًرا بينه وبني السَّ - أنَّه خفٌّ يمكن متابعة امليش معه؛ فال فْرَق مؤثِّ

الم وال أغفله؛ فوجب  الة والسَّ ة حدٌّ حمدود، ملا أمهله عليه الصَّ - أنَّه لو كان َثمَّ
عليه  فاملسح  جلني،  الرِّ عىل  ُلبِس  أو  جورب،  أو  خفٍّ  اسم  عليه  يقع  ما  كلَّ  أنَّ 

جائز))).
ق املسح على اخلفِّ امُلخرَّ

ق عىل أقوال، أقواها قوالن: اختلف أهل العلم يف ُحكم املسح عىل اخلُفِّ املخرَّ
ل: جيوز املسح عليه إذا كان اخلَْرق يسرًيا)4)، وهو مذهب احلنفيَّة،  القول األوَّ

واملالكيَّة)5)، واختاره ابن باز)6).

))) ))املغني(( البن قدامة ))/4))، 5))(، ))الرشح الكبري(( لشمس الدين ابن قدامة ))/60)).

))) ))املحىل(( ))/6))(، ))جمموع فتاوى ابن تيمية(( )))/)8)(، ))الرشح املمتع(( )79/4)).
))) ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/66)(، ))املحىل(( البن حزم ))/6))). 

قا، حتى بَدِت القدمان منهام أو  ز املسح عليهام إذا خترَّ ني اللَّذين قد ُجوِّ )4) قال الطحاوي: )فرَأْينا اخُلفَّ
أكثر القدمني، فكلٌّ قد ُأمجِع أنَّه ال يمسح عليهام(. ))رشح معاين اآلثار(( ))/97).

)5) عند احلنفية يشرتط أن يكون أقلَّ من ظهور ثالثة أصابع. ))املبسوط(( للرسخيس ))/)8)(، 
وعند املالكية يشرتط أن يكون أقلَّ من قْدر الثُّلث، وهو املذهب، أو أن يمكن معه متابعُة امليش 

يف قول هلم. ))القوانني الفقهية(( البن جزي )ص: 0)).
)6) ))فتاوى نور عىل الدرب البن باز(( )56/5)).
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وذلك لآليت:

- أنَّ اخلفَّ قلَّام خيلو عن قليل خرق، فُجعل القليل عفًوا ))). 

- أنَّ األكثر معتَبٌ بالَكامل))).

ممكنًا؛  فيه  امليش  دام  ما  مطلًقا،  ق  املخرَّ اخلفِّ  عىل  املسح  جيوز  الثَّاين:  القول 
لف)4)،  )))، وبه قال بعض السَّ ة، وهو قوٌل قديٌم للشافعيِّ الظَّاهريَّ وهذا مذهب 

، وابن عثيمني)5).   نقيطيُّ واختاره ابن املنذر، وابن تيميَّة، والشِّ

وذلك لآليت:
ق.  يقيِّده باخلفِّ غري املخرَّ أَمَرنا باملسح عىل اخلُفَّني مطلًقا، ومل  ارع  الشَّ - أنَّ 

ولو كان حكمه خيتلف لبيَّنه النبي صىل اهلل عليه وسلم. 

خصة،  - أنَّ اشرتاط كون اخِلفاف سليمًة من اخلروق مناٍف للمقصود من الرُّ
من حيث التخفيُف عىل املكلَّفني. 

يف  ة  املشقَّ وهو  املسح،  ألْجله  ع  رُشِ فيام  واملخروق  ليم  السَّ اخلفِّ  لَتساوي   -
نزعهام)6).

أن َيَنع نفوَذ املاء
اختلف العلامء يف اشرتاط كون اخلفِّ َيمنع نفوَذ املاء، عىل قولني: 

))) ))املبسوط(( للرسخيس ))/94).
))) ))املصدر السابق((.

))) ))املحىل(( البن حزم ))/4))(، ))املجموع(( للنووي ))/495).
)4) ))األوسط(( البن املنذر ))/00-99)).

 ،)(4(/(( البيان((  ))أضواء   ،)(04/5( الكبى((  ))الفتاوى   ،)(0(/(( ))األوسط((   (5(
))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/)9)).

)6) ))جمموع فتاوى ابن تيمية(( )))/)8)(، ))املحىل(( البن حزم ))/5))(، ))الرشح املمتع(( 
البن عثيمني ))/)))(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/67)).
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افعيَّة، وقوٌل عند احلنابلة))). ل: ُيشرتط؛ وهو مذهب احلنفيَّة، والشَّ القول األوَّ

وذلك لآليت:

ة  الدالَّ النُّصوص  إليها  املاء، فتنرِصف  ا متنع نفوذ  اخِلفاف أهنَّ الغالب يف  أنَّ   -
خيص، ويبقى الَغسل واجًبا فيام عداها. عىل الرتَّ

املاء والقَدم؛ حتى ال  أن يكون حائاًل بني  ينبغي  املسُح  يقع عليه  الذي  أنَّ   -
جلني))). جيتمع املسح والَغسل؛ فاملسُح عىل اخلُفَّني بدٌل عن َغسل الرِّ

القول الثَّاين: ال ُيشرتط أن يكون اخلفُّ مانًعا لنفوذ املاء، وهو مذهب احلنابلة، 
افعيَّة)))، واختاره ابن تيميَّة وابن عثيمني)4).  ووجه عند الشَّ

وذلك لآليت:

ط. ْ - أنَّه ال يوجد دليٌل عىل اعتبار هذا الرشَّ

رت)5).  - لوجود السَّ

أن يكون اخلفُّ مباًحا
وقول  احلنابلة،  مذهب  وهو  مطلًقا؛  م)6)  املحرَّ اخلفِّ  عىل  املسح  جيوز  ال 

))) ))حاشية ابن عابدين(( ))/)6)(، ))املجموع(( للنووي ))/)50(، ))اإلنصاف(( للمرداوي 
.(((6/((

))) ))اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع(( للرشبيني ))/)7(، ))املجموع(( للنووي ))/)50).
))) ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/)8)(،  ))املجموع(( للنووي ))/)50).

)4) ))الفتاوى الكبى البن تيمية(( ))/9)4(، ))املوقع الرسمي البن عثيمني - فتاوى نور عىل 
الدرب((.

)5) ))املجموع(( للنووي ))/)50).
م نوعان:  )6) اخلفُّ املحرَّ

م حلقِّ اهلل تعال، كام لو َلبِس اخلفَّ وهو حُمِرم، أو كان اخلفُّ من حرير، وكان  النَّوع األول: املحرَّ  
البُسه رُجاًل.             =
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افعيَّة)))، وهو اختيار  ابن باز، وابن عثيمني ))). للاملكيَّة، وقول للشَّ

وذلك لآليت:

- أنَّ ُلبسه معصيٌة؛ فلم تتعلَّق به ُرخصة.

اللُّبس؛  النَّزع واستدامة  النَّزع، وهذا عاٍص برتك  ة  إنَّام جاز ملشقَّ أنَّ املسح   -

فينبغي أالَّ ُيعَذر))).

أن يكون اخلفُّ طاهًرا

افعيَّة، واحلنابلة،  ال يصحُّ املسح عىل اخلفِّ النَّجِس العني، نصَّ عىل ذلك الشَّ

جل  الرِّ كانت  فلو  جل،  الرِّ بدل عن  اخلفَّ  املالكيَّة)4)؛ وذلك ألنَّ  فقهاء  وبعض 

نجسًة مل ُتغسل عن الوضوء حتى تطُهر عن النَّجاسة، فكذلك ال يمسح عىل بدهلا 

وهو نجس العني)5).

أن يكون املاسح على طهارة مائيَّة

ِمن رْشط املسح عىل اخلفِّ أن يكون املاسُح عىل طهارة مائيَّة، فال يصحُّ املسح 

، كاخلفِّ املغصوب أو املرسوق. ُينظر: ))الرشح املمتع(( البن  م حلقِّ اآلدميِّ = النَّوع الثَّاين: املحرَّ  
عثيمني ))/9))، 0))).

))املجموع((   ،)(((/(( للمواق  واإلكليل((  ))التاج   ،)((5/(( للمرداوي  ))اإلنصاف((   (((
للنووي ))/0)5).

))) ))فتاوى نور عىل الدرب البن باز بعناية الشويعر(( )55/5)(، ))املوقع الرسمي البن عثيمني 
عىل الكايف((.

))) ))املجموع(( للنووي ))/509، 0)5).
اجلليل((  ))مواهب   ،)((6/(( للمرداوي  ))اإلنصاف((   ،)5(0/(( للنووي  ))املجموع((   (4(

للحطاب ))/467). 
)5) ُينظر: ))فتح العزيز(( للرافعي ))/77)).
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افعيَّة)))،  م، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ عىل طهارة التيمُّ

واحلنابلة)))، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك))).

الدليل:

َم  عن امُلغرية بن ُشعبَة ريض اهلل عنه قال: ))كنُت مع النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ

فَمَسح  طاهرتنِي،  أدخلُتهام  فإينِّ  َدْعهام؛  فقال:  ْيِه،  ُخفَّ أِلنزَع  فأهويُت  َسفٍر،  يف 

عليهام(()4).

اللة: وجه الدَّ

جلني،  الم: ))فإينِّ أدخلُتهام طاهرتني(( متعلِّق بالرِّ الة والسَّ أنَّ قوله عليه الصَّ

م، فهي متعلِّقٌة بالوجه والكفَّني،  ا طهارة التيمُّ وهذا ال يكون إالَّ بالطَّهارة املائيَّة، أمَّ

جلني)5). وال عالقة هلا بالرِّ

هارة ني بعد كمال الطَّ ُلبس اخلفَّ
اختلف أهُل العلم يف اشرتاط ُلبس اخلفَّني بعد كامل الطَّهارة عىل قولني:

َغسل  بعد  لبِسهام  يكون  أن  اخلفَّني  عىل  املسح  جلواز  ُيشرتط  ل:  األوَّ القول 
افعيَّة، واحلنابلة)6)،  جلني ِكلتيهام، وهو مذهب مجهور الُفقهاء، من املالكيَّة، والشَّ الرِّ

م؛  م ال بإعواز املاء، بل بسبب آَخر، فإنَّه يمسح عىل طهارة التيمُّ ))) واستثنى الشافعيَّة ما إذا كان التيمُّ
ألنَّ طهارته ال تتأثَّر بوجود املاء.

))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/0)(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/0))(، ))املجموع(( 
للنووي ))/6)5(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/5))).

))) ُينظر: ))بداية املجتهد(( البن رشد ))/))(، ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/)5)).
)4) رواه البخاري )06)(، ومسلم )74)).

)5) ُينظر: ))رشح رياض الصاحلني(( البن عثيمني ))/95)).
))اإلنصاف((   ،)((4/(( للنووي  الطالبني((  ))روضة   ،)(4(/(( الدسوقي((  ))حاشية   (6(

للمرداوي ))/5))). 
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، واختاره احتياًطا ابن باز، وابن عثيمني))). نقيطيُّ واختاره الشِّ
الدليل:

َم  عن امُلغرية بن ُشعبة ريض اهلل عنه، قال: كنُت مع النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ
أدخلُتهام طاهرتني، فمَسح  فإينِّ  فقال: ))دْعهام؛  يه،  فأهويُت ألنِزَع خفَّ يف سَفر، 

عليهام())).
اللة: وجه الدَّ

أنَّ عموم قوله صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: ))أدخلُتهام طاهرتني(( يدلُّ عىل اشرتاط 
ة املسح عليهام. الطَّهارة الكاملة عند إدخال اخلفَّني لصحَّ

القول الثَّاين: ال ُيشرتط أن يكون ُلبس اخلفَّني بعد كامل الطهارة؛ وهو مذهب 
لف)4)،  السَّ من  طائفٌة  قالت  وبه  احلنابلة)))،  عند  ورواية  ة،  والظَّاهريَّ احلنفيَّة، 

واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم)5).

الدليل:

َم  عن امُلغريِة بن ُشعَبَة ريض اهلل عنه، قال: كنُت مع النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ

فَمَسح  أدخلُتهام طاهرتنِي،  فإينِّ  فقال: ))َدْعهام؛  ْيِه،  ُخفَّ أِلنزَع  فأهويُت  َسفٍر،  يف 

عليهام(()6).

املمتع((  ))الرشح   ،)((6/(0( باز((  ابن  فتاوى  ))جمموع   ،)(5(/(( البيان((  ))أضواء   (((
.((49/((

))) رواه البخاري )06)(، ومسلم )74)).
))) ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/47)(، ))املحىل(( البن حزم ))/)))(، ))املغني(( البن 

قدامة ))/07)).
)4) ))املحىل(( البن حزم ))/)))).

)5) ))جمموع الفتاوى((  )))/09)-0))(، ))إعالم املوقعني(( ))/70)).
)6) رواه البخاري )06)(، ومسلم )74))
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اللة:  وجه الدَّ

 ، ، ثم غَسل الثَّانية ثم ألَبسها اخلفَّ أنَّ َمن َغسل إحدى ِرجليه، ثم ألبسها اخلفَّ

فإنَّه يصُدق عليه أنَّه أدخل قدميه يف اخلفِّ طاهرتني))).

أن يكون املسح لطهارة ُصغرى
جيوز املسح عىل اخلفَّني يف احلَدث األصغر دون احلَدث األكب.

نَّة: الدليل من السُّ

عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  ))كان رسوُل  قال:  عنه،  اهلل  ريض  ال  َعسَّ بن  َصفواَن  عن 

ِمن  إالَّ   ، ولياليهنَّ ام  أيَّ ثالثَة  ِخفافنا  َننزَع  ال  أْن  سَفر:  عىل  كنَّا  إذا  يأُمرنا  َم  وسلَّ

َجنابة، ولكن من غائٍط وبول ونوم(())).

الدليل من اإلمجاع:

وابن   ، والنوويُّ قدامة،  ابن  اإلمجاع:  نقل  وممَّن  ذلك،  عىل  العلم  أهل  أمجع 

حجر))).

أحكام ُلبس اخلفِّ على اخلفِّ

ل ثمَّ الثَّاين، ثمَّ أْحَدث: أ ولبِس اخلفَّ األوَّ َمن توضَّ

ل ثمَّ الثَّاين، ثمَّ أحدث، فله أن يمسَح عىل األعىل)4)،  أ ولبس اخلفَّ األوَّ َمن توضَّ

))) ُينظر: ))املحىل(( البن حزم ))/4))).
)))  رواه الرتمذي )96(، والنسائي ))/)8(، وابن ماجه ))9)(، وأمحد )9/4))) )6))8)).

))) ))املغني(( ))/07)(، ))املجموع(( ))/)48(، ))فتح الباري(( ))/0))).
ا إذا مسح اخلفَّ األعىل ثم خَلعه، فإنَّه جيوز املسح عىل اخلفِّ األسفل، إذا كانا قد ُلبِسا عىل  )4) وأمَّ
طهارة.             =
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وهذا مذهب مجهور العلامء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وهو القول القديم 

افعيَّة)))؛ وذلك لكونه لبِسهام عىل طهارة))). عند الشَّ

ل، ثمَّ أْحَدث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس الثَّاين: أ ولبِس اخلفَّ األوَّ َمن توضَّ

ل، ثمَّ أْحَدث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس  اختلف العلامء يف َمن لبِس اخلفَّ األوَّ

اخلفَّ الثَّاين؛ هل يمسح عليه؟ عىل قولني:

ل: ال جيوز املسح عىل اخلفِّ األعىل، وهذا مذهب مجهور العلامء من  القول األوَّ
افعيَّة، واحلنابلة))). احلنفيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:

، فصار من أعضاء الوضوء ُحكاًم. - أنَّ ُحكم املسح استقرَّ باخلفِّ

ة يمنع البناء)4). - أنَّ اللبس بعد ُميضِّ بعِض املدَّ

القول الثَّاين: جيوز املسح عىل اخلفِّ األعىل، وهو مذهب املالكيَّة، والقديم عند 

افعيَّة)5)، واختاره ابن باز)6)؛ وذلك ألنَّ املسح قائٌم مقام َغسل القَدم يف رْفع  الشَّ

فتاوى  ))جمموع  أيضا:  وينظر   .)(59  -(58/(( عثيمني  البن  املمتع((  ))الرشح  ُينظر:   =  
ورسائل العثيمني(( )))/76)(، ))فتاوى اللجنة الدائمة - ))) )99/4).

 ،)466/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)(55  /(( اهلامم  ابن  للكامل  القدير((  ))فتح   (((
))اإلنصاف(( للمرداوي ))/8))(، ))املجموع(( للنووي ))/ 506).

))) ))جمموع فتاوى ابن باز(( )0)/ 8))).
))) ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/)5(، ))املجموع(( للنووي ))/504(، ))املغني(( البن قدامة 

.((08/((
)4) ))درر احلكام(( للمال خرسو ))/5)(، ))الفروع(( البن مفلح ))/98)).

)5) ))رشح خمترص خليل(( للخريش ))/ 78)(، ))روضة الطالبني(( للنووي ))/8))).
)6) ))جمموع فتاوى ابن باز(( )0)/ 8))).
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احلَدث، فصار لبسهام عىل طهارة))).

ل: ل، ثمَّ أحدث، ثمَّ لبس الثَّاين قبل أن يمسح األوَّ أ ولبس اخلفَّ األوَّ َمن توضَّ

ل، ثم أْحَدث، ثم لبِس اخلفَّ الثَّاين قبل أن يمسح  أ ولبس اخلفَّ األوَّ َمن توضَّ
احلنفيَّة،  الفقهيَّة:  املذاهب  باتِّفاق  أن يمسح عىل األعىل؛ وهذا  له  فليس  ل؛  األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة)))، وُحكي فيه اإلمجاع))).  واملالكيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:

- أنَّ ِمن رْشط جواز املسح عىل اخلفِّ ُلبَسه عىل طهارة، وهذا قد َلبِس اخلفَّ 
الثَّاين وهو حُمِدث.

ل إل غريه )4). - أنَّ احلَدث حلَّ باخلفِّ امللبوس أواًل، فال يتحوَّ

))) ُينظر: ))الذخرية(( للقرايف ))/0))(، ))املغني(( البن قدامة ))/08)).
 ،)466/(( للخطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)(56/(( اهلامم  ابن  للكامل  القدير((  ))فتح   (((

))املجموع(( للنووي ))/ 504(، ))املغني(( البن قدامة ))/08)).
))) ))املغني(( البن قدامة ))/08)).

)4)))املغني(( البن قدامة ))/08)(، ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/ 56)).
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الفصل الرَّابع

صفة املسح على اخلفَّني

مْسح أسفل اخلفِّ 
وبه  والظَّاهريَّة)))،  واحلنابلة،  احلنفيَّة،  مذهب  وهو  ؛  اخلفِّ أسفُل  ُيمسح  ال 

لف)))، واختاره ابن املنذر، وابن باز، وابن عثيمني))). قالت طائفٌة من السَّ

الدليل:

ين بالرأي، لكان باطُن القدمني أحقَّ  عن عيلٍّ ريض اهلل عنه، قال: ))لو كان الدِّ

ْيِه(()4). باملسح من ظاهرمها، وقد مسح النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم عىل ظهر خفَّ

ني َتكرار املسح على اخلفَّ
املالكيَّة،  من  الفقهاء  مجهور  هذا  عىل  نصَّ  اخلفَّني؛  عىل  املسح  َتكرار  ُيكره 

افعيَّة، واحلنابلة)5). والشَّ

نَّة: الدليل من السُّ

َم  عن املغرية بن ُشعبة ريض اهلل عنه، قال: ))كنُت مع النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ

))) ))البحر الرائق(( البن نجيم ))/80)(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/8))(، ))املحىل(( البن 
حزم ))/)4)).

))) ))التمهيد(( البن عبد الب )))/49)(، ))املجموع(( للنووي ))/))5). 
))) ))اإلرشاف(( ))/44)(، ))جمموع فتاوى ابن باز(( )9)/69، 70(، ))جمموع فتاوى ورسائل 

العثيمني(( )))/77)).
)4) رواه أبو داود ))6)(، والدارقطني ))/04)) )4(، والبيهقي ))/)9)) )8)4)).

 ،)((0/(( للنووي  الطالبني((  ))روضة   ،)47(/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   (5(
، ُينظر: ))فتح القدير(( للكامل ابن  ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/9))). ذكر احلنفيَّة أنَّه ال ُيسنُّ

اهلامم ))/48)(، ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/48).
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فمَسح  طاهرتنِي،  أدخلُتهام  فإينِّ  دْعهام؛  فقال:  ْيه،  خفَّ ألنزَع  فأهويُت  سفر،  يف 
عليهام(())).

اللة: وجه الدَّ

أن قوله: ))فمسح عليهام(( الظاهر منه أنه مسح عليهام مرة واحدة، ومل يكرر 
املسح، فعىل ذلك يكره التكرار.

الدليل من القياس:

أس))). أنًّه َمْسٌح؛ فال ُيسنُّ فيه التَّكرار، كمسح الرَّ

جل الُيمنى ثمَّ الُيسرى، أم يسحهما مًعا؟ هل َيبدأ بالرِّ
افعيَّة، وقول  جل الُيمنى ثم الُيرسى؛ وهو مذهب املالكيَّة، والشَّ يبدأ بمسح الرِّ

للحنابلة)))، واختاره ابن باز)4).

وذلك لآليت:

تقديم  ُيرشع  أنَّه  فكام  امُلبَدل،  ُحكم  له  والَبدل  الَغسل،  من  بدٌل  املسح  أنَّ   -
الُيمنى  ُتقديم مسح  جلني، فكذلك ُيرشع  الرِّ الُيمنى عىل الُيرسى يف حالة َغْسل 

عىل الُيرسى يف حالة ُلبس اخلُفَّني.

جلني مًعا، فيبقى األصل، وهو استحباب  - أنَّه مل يأت نصٌّ رصيح يف مْسح الرِّ
التياُمن.

))) رواه البخاري )06)(، ومسلم )74)).
))) ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/48).

 ،5(6/(( للنووي  ))املجموع((   ،)((7/(( الرباين((  الطالب  كفاية  عىل  العدوي  ))حاشية   (((
8)5(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/9))).

)4) ))جمموع فتاوى ابن باز(( )0)/05)).
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الفصل اخلامس

مدَّة املسح

ة املسح للمقيم واملسافر مدَّ
مجهور  مذهب  وهذا  ؛  بلياليهنَّ أيَّام  ثالثة  واملسافُر  وليلة،  يوًما  املقيم  َيمسح 
افعيَّة، واحلنابلة، وهو روايٌة عن مالك)))، وقال به طائفٌة  الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

لف)))، واختاره ابن حزم الظاهري))). من السَّ

نَّة: الدليل من السُّ
يح بن هانئ قال: ))أتيُت عائشَة أسأهلا عن املسح عىل اخلفَّني، فقالت:  عن رُشَ
عليك بابن أيب طالب، فسْله؛ فإنَّه كان يسافر مع رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، 
فسألناه، فقال: جَعل رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم ثالثَة أيَّام ولياليهنَّ للمسافر، 

ويوًما وليلًة للمقيم(()4).

حابة ريض اهلل عنهم: الدليل من آثار الصَّ

للمسافر  فقال:  املسح  عن  عليًّا  )سألُت  قال:  احلارثي،  هانئ  بن  يح  رُشَ عن 
ثالًثا، وللمقيم يوًما وليلة( ()5).

ة املسح؟ متى َتبتدئ ُمدَّ
ل مْسح بعد احلَدث؛ وهو قول األوزاعيِّ وأيب ثور،  ة املسح من أوَّ َتبتدئ ُمدَّ

))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/8(، ))روضة الطالبني(( للنووي ))/)))(، ))اإلنصاف(( 
للمرداوي ))/)))(، ))التمهيد(( البن عبد الب )))/)5)).

))) ُينظر: ))التمهيد(( البن عبد الب )))/)5)).
))) ))املحىل(( ))/)))).

)4) رواه مسلم )76)).
ة. )5) ذكره ابن حزم يف ))املحىل(( ))/88(. وقال: إسناده يف غاية الصحَّ
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 ، والنوويُّ املنذر،  ابن  واختاره   ،((( الظاهريِّ داود  أمحد، وروايٌة عن  ورواية عن 
وابن باز، وابن عثيمني))).

نَّة: الدليل من السُّ

ام  عن عيلٍّ ريض اهلل عنه، قال: ))جَعل رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم ثالثة أيَّ
ولياليهنَّ للمسافر، ويوًما وليلًة للمقيم(( ))).

اللة: وجه الدَّ

ة من  املدَّ إذا كانت  إالَّ  بأنَّه يمسح ثالثة، وال يكون ذلك  أنَّ احلديث رصيٌح 
املسح)4).

الدليل من آثار الصحابة ريض اهلل عنهم:

، قال: ))حرضُت سعًدا وابن عمر خيتصامن إل عمر يف  عن أيب ُعثامن النَّهديِّ
املسح عىل اخلفَّني؛ فقال عمر: يمسح عليهام إل ِمثل ساعته من يومه وليلته(()5). 

فر ني وأْحدث وهو مقيم، ومل يسح إلَّ يف السَّ َمن لبس اخلفَّ
فر؛ فإنَّه يمسح مْسَح  َمن لبس اخلفَّني وأْحَدث وهو مقيم، ومل يمسْح إالَّ يف السَّ

افعيَّة، واحلنابلة)7).   مسافر)6)، وهو مذهب احلنفيَّة، والشَّ

))) ))املجموع(( للنووي ))/487(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/)))).
 ،)7(/(9( باز((  ابن  فتاوى  ))جمموع   ،)487/(( ))املجموع((   ،)9(/(( ))األوسط((   (((

))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/60)).
))) رواه مسلم )76)).

)4) ))املجموع(( للنووي ))/487).
)5) رواه عبدالرزاق يف ))املصنف(( ))/09)).

ل مسح بعد احلَدث، انظر املبحث السابق. ة املسح تكون من أوَّ )6) وابتداء مدَّ
))اإلنصاف((   ،)488/(( للنووي  ))املجموع((   ،)9  ،8/(( للكاساين  الصنائع((  ))بدائع   (7(

للمرداوي ))/5))).
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الدليل:

ام  عن عيلٍّ ريض اهلل عنه، قال: ))جَعل رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم ثالثة أيَّ

ولياليهنَّ للمسافر، ويوًما وليلة للمقيم(())).

اللة:  وجه الدَّ

مسافر؛  مْسَح  يمسح  ولذا  مقياًم؛  وليس  مسافًرا  كان  باملسح  ابتدائه  حال  أنَّه 

.((( ام بلياليهنَّ ثالثَة أيَّ

��ني وه��و مقي��م ومل ُي��ِدث، ث��مَّ س��افر، ومل يس��ح  َم��ن لب��س اخلفَّ
��فر إلَّ يف السَّ

فر؛ فإنَّه  َمن َلبِس اخلفَّني وهو مقيم ومل حُيِدث، ثمَّ سافر، ومل يمسح إالَّ يف السَّ

يمسح مْسَح مسافر.

ليل: الدَّ

إمجاُع كلِّ َمن وقَّت املسح للمسافر بثالثة أيَّام، وممَّن نقل اإلمجاَع عىل ذلك: 

 .((( ، والعينيُّ النوويُّ

َمن أحدث ومَسح يف احلضر، ثمَّ سافر قبَل متام يوم وليلة

َمن أحدث ومسح يف احلرض، ثمَّ سافر قبل متام يوم وليلة، فإنه يمسح مْسَح 

))) رواه مسلم )76)(. ويف رواية عند اإلمام أمحد )5/)))( من حديث ُخزيمة بن ثابت ريض اهلل 
عنه بلفظ: ))َيمسح املسافُر عىل اخلفَّني ثالَث ليال، واملقيُم يوًما وليلًة((.

))) ))املغني(( البن قدامة ))/)))(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/)5)).
))) ))املجموع(( ))/488(، ))البناية(( ))/)60).
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 ، الظاهريُّ ابن حزم  واختاره  أمحد)))،  ورواية عن  احلنفيَّة،  مسافر؛ وهو مذهب 
وابن عثيمني))). 

الدليل:

ام  عن عيلٍّ ريض اهلل عنه، قال: ))جَعل رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم ثالثة أيَّ
ولياليهنَّ للمسافر، ويوًما وليلًة للمقيم(( ))).

اللة: وجه الدَّ

ام ولياليهن،  أنَّ الرسول صىلَّ اهلل عليه وسلََّم جعل للمسافر أن َيمسح ثالثة أيَّ
وهذا مسافر.

إذا مسح وهو مسافر ثمَّ أقام
إذا مَسح وهو ُمسافر، ثم أقام ومل يستوِف مْسَح يوم وليلة، أتمَّ مْسح مقيم؛ 

حيح، واحلنابلة)4). افعيَّة عىل الصَّ وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:

- أنَّ هذا املسافر ملَّا أقام، أصبح ُحكمه ُحكَم املقيم، وال جيوز للمقيم أن يمسح 
أكثَر من يوم وليلة.

انتفت  فر،  السَّ انتفى  فإذا  للمسافر،  هي  إنَّام  ولياليهنَّ  ام  أيَّ ثالثة  املسح  أنَّ   -
خصة)5). الرُّ

))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/8، 9(،  ))املغني(( البن قدامة ))/ )))).
(( ))/)4)(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/75)). ))) ))املحىلَّ

))) رواه مسلم )76)).
))اإلنصاف((   ،)489/(( للنووي  ))املجموع((   ،)(89/(( نجيم  البن  الرائق((  ))البحر   (4(

للمرداوي ))/4))).
)5) ))تبيني احلقائق للزيلعي وحاشية الشلبي(( ))/)5).
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الفصل السَّادس

مبطالت املسح على اخلفَّني

اجَلنابة
اجلَنابة تنُقض املسح عىل اخلفَّني.

نَّة: الدليل من السُّ

عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  ))كان رسوُل  قال:  عنه،  اهلل  ريض  ال  عسَّ بن  صفواَن  عن 
، إالَّ من جنابة،  ام ولياليهنَّ َم يأُمرنا إذا كنَّا عىل سَفر أْن ال ننِزَع ِخفافنا ثالثَة أيَّ وسلَّ

ولكن من غائط وبول ونوم(())).

الدليل من اإلمجاع:

.((( أمجع أهل العلم عىل ذلك، وممَّن نقل اإلمجاع: ابن قدامة، والنوويُّ

، أو ظهور بعض القَدم خْلع اخلفِّ
، أو ظهور بعض حملِّ الفْرض  اختلف أهل الِعلم يف نْقض املسح بَخْلع اخلفِّ

من القدم، وذلك عىل قولني:

احلنفيَّة،  الفقهيَّة:  املذاهب  باتِّفاق  وهذا  املسح،  ينُقض  أنَّه  ل:  األوَّ القول 
افعيَّة، واحلنابلة))). واملالكيَّة، والشَّ

))) رواه الرتمذي )96(، والنسائي ))/)8(، وابن ماجه ))9)(، وأمحد )9/4))) )6))8)).
))) ))املغني(( ))/07)(، ))املجموع(( ))/)48).

))بدائع  ِرجليه.  َغْسل  فيلزمه  القدم،  أكثر  بخروج  ينتقض  مسحه  أنَّ  احلنفيَّة:  عند  الضابط   (((
الَقدم  أكثر  بخروج  ينتقُض  مسحه  أنَّ  املالكيَّة:  عند  والضابط   ،)((/(( للكاساين  الصنائع(( 
املسح  ))/45)(.وينتقض  الدسوقي((  ))حاشية  ِرجليه.  بغسل  املباَدرة  فيلزمه   ، اخلفِّ لساق 
ق أو غريه، كانحالل رشج أو نحو  جل بتخرُّ ، أو إذا ظهر بعض الرِّ افعيَّة: بخْلع اخلفِّ عند الشَّ
 = قدميه  َيغسل  أنَّه   - األصحُّ  وهو   - اجلديد  قوالن:  ذلك  من  الواجب  يف  وللشافعيِّ  ذلك، 
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وذلك لآليت:

بالنَّزع،  زال  وقد   ، باخلفِّ استتاُرها  القدم  إل  احلَدث  رساية  من  املانع  أنَّ   -
ام يف ُحكم الطَّهارة كعضٍو واحد،  فرَسى احلَدث السابق إل القدمني مجيًعا؛ ألهنَّ

فإذا وجب َغْسل إحدامها، وجب َغْسل األخرى.

- أنَّ األصل َغسل الَقدمني، واملسح عىل اخلفَّني بَدٌل، فإذا زال ُحكم الَبدل، 
م بعد وجود املاء. ُرجع إل األصل، كالتيمُّ

، أو ظهور بعض حملِّ الفرض، ال ينُقض طهارته،  القول الثَّاين: أنَّ خْلع اخلفِّ
وليس عليه يشء، ويصيلِّ ما مل حُيِدث؛ وهو مذهب الظَّاهريَّة)))، وبه قالت طائفٌة 

لف)))، واختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمني))). من السَّ

نَّة: الدليل من السُّ

))ال  قال:  وسلََّم  عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  أنَّ رسول  عنه،  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن 
وضوء إال من صوت أو ريح(()4).

اللة: وجه الدَّ

ن سبب وجوبه،  أنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم مل يوِجب الوضوء إالَّ عىل َمن تيقَّ

= ))املجموع(( للنووي ))/4)5، ))5، 6)5(، وينقض الوضوء عند احلنابلة: متى ما ظَهر 
بعض حملِّ الفرض، ويلزمه استئناف الطَّهارة. ))املغني(( البن قدامة ))/)))).

))) ))املحىل(( ))/4))، 7))).
))) ))األوسط(( البن املنذر ))/)))(، ))التمهيد(( البن عبدالب )))/57)). 

))) ))االختيارات الفقهية(( )ص5)(، ))الرشح املمتع(( ))/64)).
)4) رواه الرتمذي )74(، وابن ماجه )))4(، وأمحد ))/)47) )0095)).

ًقا بصيغة اجلزم قبل حديث )76)( بلفظ: ))ال ُوضوَء إالَّ ِمن  واحلديث رواه بنحوه البخاريُّ معلَّ  
َحَدث(( وانظر: ))تغليق التعليق(( ))/)))-)))).
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وهنا ال يقني عىل إجياب الوضوء. 

الدليل من القياس:

القياس عىل َمن مَسح شعر رأسه ثم حَلقه، فإنَّه ال ينتقض وضوءه بذلك))).

ة املسح  انتهاء ُمدَّ
مذهب  وهو  حُيِدث؛  مل  ما  ويصيلِّ  الطَّهارة،  ينُقض  ال  املسح  ة  مدَّ انتهاء 

، وابن تيميَّة، وابن عثيمني))). الظَّاهريَّة)))، واختاره ابن املنذر، والنوويُّ

وذلك لآليت:

 ، ، وما ثبت بمقتىض دليل رشعيٍّ - أنَّ هذه الطَّهارة ثبتت بمقتىض دليل رشعيٍّ
. فإنَّه ال ينتقض إالَّ بدليل رشعيٍّ

ة  - أنَّ الطهارة ال ينقضها إالَّ األحداث، أو نصٌّ وارد بانتقاضها، وانتهاء مدَّ
املسح ليس حدًثا، فصحَّ أنَّه عىل طهارته، وأنَّه يصيلِّ ما مل حيِدث)4).

))) ُينظر: ))املحىل(( البن حزم ))/9))(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/64)).
))) ))املحىل(( البن حزم ))/)))).

)ص:  الفقهية((  ))االختيارات   ،)5(7/(( ))املجموع((   ،)(((-(((/(( ))األوسط((   (((
5)(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/79)).

)4) ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/64)(، ))املحىل(( البن حزم ))/)4)).
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الفصل السَّابع

املسح على اجلبائر

ُحكم املسح على اجَلبرية
باتِّفاق  وهذا  م؛  التيمُّ أو  الُغسل،  أو  الوضوء،  يف  اجلَبرية)))  عىل  املسح  جيوز 

افعيَّة، واحلنابلة)))؛ وذلك ألنَّ املوضع  املذاهب الفقهيَّة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

املصاب مستور بام َيسوغ سرُته به رشًعا، فجاز املسح عليه كاخلفَّني))).

شروط املسح على اجَلبرية
أن يكون غسل العضو املصاب مما يرضُّ به:

رْشط املسح عىل اجلَبرية أن يكون َغْسل العضو املنِكرس أو املجروح ممَّا يرضُّ 

ر بنْزع اجلبرية، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  به املاء، أو كان خُيشى حدوث الرضَّ

افعيَّة، واحلنابلة)4). األربعة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

))) اجلبرية ُلغة: الِعيدان التي ُتشدُّ عىل العظم املكسور؛ لتجبه عىل استواء، ومجعها: جبائر، وبدهلا 
اآلن اجِلبس وغريه.

ويف االصطالح: ال خيُرج استعامل الفقهاء له عن املعنى اللُّغوي، وقيل: هي ما ُيوَضع عىل موضع   
، فقالوا: اجلَبرية ما ُيداوي اجلرح، سواء  وا اجلبرية بمعنًى أعمَّ الطَّهارة حلاجة، إالَّ أنَّ املالكيَّة فرسَّ
أكان أعواًدا، أم لزقة، أم غري ذلك. ُينظر: ))لسان العرب(( البن منظور ))/5)5(، ))املصباح 
البن  املمتع((  ))الرشح   ،)99/(( للصنعاين  السالم((  ))سبل   ،)89/(( للفيومي  املنري(( 

عثيمني ))/)4)).
))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/))(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/)6)(، ))املجموع(( 

للنووي ))/476(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/40)).
))) ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/45)).

)4) ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/59)(، ))حاشية الدسوقي(( ))/64)(، ))املجموع(( 
للنووي ))/)))(، ))املغني(( البن قدامة ))/)0)).
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الدليل من الكتاب:
عموم قول اهلل تعال: }اَل ُيَكلُِّف اهلل َنْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها{ ]البقرة: 86)[.

نَّة: الدليل من السُّ
عن أيب ُهَريَرَة ريض اهلل عنه، أنَّ النبي صىلَّ اهلل عليه وسلََّم قال: ))إذا أمرتكم 

بأمٍر فأُتوا منه ما استطعُتم(())).

أن يكون مْسح العضو املصاب ممَّا يرضُّ به:
مذهب  وهذا  املصاب،  العضو  عىل  املسح  ُيمكنه  ال  َمن  اجلَبرية  عىل  يمسح 
احلنفيَّة، واملالكيَّة، ورواية عن أمحد)))؛ وهو اختيار ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن 
باز)))؛ وذلك ألنَّ جواز املسح عىل اجَلبرية للُعذر، وال ُعذر إذا قَدر عىل املسح عىل 

نْفس اجلرح)4).

ورة: أن تكون اجَلبرية عىل قْدر الرضَّ
افعيَّة،  ورة)5)، نصَّ عىل هذا املالكيَّة، والشَّ ُيشرتط أن تكون اجلبرية عىل قْدر الرضَّ

ر بقدرها)7). واحلنابلة)6)؛ وذلك ألنَّ القاعدة الرشعية: أنَّ ما ُأبيح للرضورة ُيقدَّ

))) رواه البخاري )88)7( واللفظ له، ومسلم )7)))).
))) ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/59)(، ))حاشية الدسوقي(( ))/64)(، ))املغني(( البن 

قدامة ))/06)).
))) ))جمموع الفتاوى(( )))/ )45(، ))بدائع الفوائد(( )4/ 67(، ))فتاوى نور عىل الدرب البن 

باز(( )68/5)).
)4) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/))).

ر بقْدرها، وليست احلاجة  )5) قال ابن عثيمني: )اجلبرية ال ُيمسح عليها إالَّ عند احلاجة، فيجب أن ُتقدَّ
هي موضَع األمل أو اجلرح فقط، بل كلُّ ما حيتاج إليه يف تثبيت هذه اجلَبرية أو هذه اللزقة مثاًل فهو 
احة؛ لتسرتيح اليد، فهذه حاجة(  حاجة، فلو كان الكرس يف األصبع ولكن احتجنا أن نربط كلَّ الرَّ

))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/)7)(. وُينظر: ))الرشح املمتع(( ))/)4)).
)6) ))حاشية الدسوقي(( ))/64)(، ))املجموع(( للنووي ))/5))(، ))اإلنصاف(( للمرداوي 

((4(/((
)7) ))األشباه والنظائر(( للسيوطي )ص: 84).



37 ني والتيمم املسح على اخُلفَّ

ما ل ُيشرتط يف املسح على اجلبائر
ال ُيشرتط أن توضع عىل َطهارة:

أن يكون وضعها عىل طهارة؛ وهذا مذهب  املسح عىل اجلبرية  ال ُيشرتط يف 
افعيَّة، ورواية عن أمحد)))، واختاره ابن قدامة،  احلنفيَّة، واملالكيَّة، وهو وجه للشَّ

وابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني))).

وذلك لآليت:
- أنَّ الكرس واجلرح يَقع َبغتًة، ويطرأ عىل اإلنسان من غري اختياره، فوْضُعها 
ا، وفيه ما فيه من احلرج، وقد يرتتَّب عىل  عىل طهارة ممَّا ال ينضبط، ويصعب جدًّ

ره رضر كبري، وقد يكون مغًمى عليه. تأخريها إل تطهُّ

ة نزعها، ونْزعها يشقُّ إذا لبسها عىل غري طهارة  - أنَّ املسح عليها جاز دفًعا ملشقَّ
ته إذا لبسها عىل طهارة))). كمشقَّ

ال ُيشرتط أن يكون املسح من احلَدث األصغر:
املذاهب  باتِّفاق  وهذا  واألكب؛  األصغر  احلَدث  يف  اجلَبرية  عىل  املسح  جيوز 

افعيَّة، واحلنابلة)4). الفقهيَّة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

وذلك لآليت:
ورة، والرضورة ال فْرق فيها بني احلَدث  - أنَّ املسح عىل اجلَبرية من باب الرضَّ

))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/))(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/)6)(، ))املجموع(( 
للنووي ))/6))(، ))املغني(( البن قدامة ))/ 04)).

باز  الدرب البن  نور عىل  ))فتاوى  الفتاوى(( )))/79)(،  ))املغني(( ))/04)(، ))جمموع   (((
بعناية الشويعر(( )59/5)(، ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/74)).

))) ))املغني(( البن قدامة ))/04)). 
 ،)465  ،464/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)70/(( للرسخيس  ))املبسوط((   (4(

))املجموع(( للنووي ))/476، )/)))(، ))املغني(( البن قدامة ))/04)).
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األصغر واألكب، بِخالف املسح عىل اخلفَّني؛ فهو ُرخصة.

- أنَّ هذا العضو الواجب َغْسُله ُسرِت بام َيسوغ سرته به رشًعا؛ فجاز املسح 
عليه.

ة  فيه مشقَّ نزعها، ونزعها عند االغتسال  ة  دفًعا ملشقَّ املسح عليها جاز؛  أنَّ   -
وحرج كببري، فال يصحُّ قياسها عىل اخلفِّني.

صفة املسح على اجَلبرية
هل جيب استيعاب املسح عىل اجَلبرية؟

افعيَّة  جيب استيعاُب اجلَبرية باملسح، وهو مذهب اجلمهور من املالكيَّة، والشَّ
، واحلنابلة، وهو قوٌل للحنفيَّة))).  عىل األصحِّ

وذلك لآليت: 

- أنَّه ُأجيز للرضورة؛ فيجب مسح اجلميع.

- أنَّ املسح عىل اجلبرية َبدٌل عن غسل العضو، فإذا كان جيب استيعاب العضو 
بالَغسل، فإنَّه جيب يف بدله))).

ات املسح عىل اجَلبرية عدد مرَّ

الفقهيَّة األربعة:  باتِّفاق املذاهب  ًة واحدة، وهذا  املسح عىل اجلَبرية يكون مرَّ
افعيَّة، واحلنابلة))). احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

))اإلنصاف((   ،)((6/(( للنووي  ))املجموع((   ،)5((/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   (((
للمرداوي ))/44)(، ))البحر الرائق(( البن نجيم ))/97)).

))) ))املجموع(( للنووي ))/)))(، ))تبيني احلقائق للزيلعي وحاشية الشلبي(( ))/)5).
 ،)47(/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)(48/(( اهلامم  ابن  للكامل  القدير((  ))فتح   (((

))روضة الطالبني(( للنووي ))/0))(، ))املغني(( البن قدامة ))/ 95).
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وذلك لآليت:

أس، ومْسح اخلفَّني. - أنَّه مْسٌح؛ فال ُيسنُّ فيه التَّكرار، كمسح الرَّ

.((( ًفا يف الكمِّ ًفا يف الَكيف، وخمفَّ فة؛ فينبغي أن يكون خمفَّ - أنَّ طهارته خمفَّ

هل سقوط اجَلبرية ينُقض الوضوء؟
ال ينتقض الوضوء بسقوط اجلَبرية، سواء كان عن ُبرء أو غريه؛ وهو اختيار 

، وابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني))).  ابن حزم الظاهريِّ

وذلك لآليت:

- أنَّ سقوط اجلبرية ليس بحَدٍث.

- أنَّه مل يأت نصٌّ بإجياب الوضوء يف حال سقوطها))).

))) ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/48(، ))املوقع الرسمي البن عثيمني - فتاوى نور عىل الدرب((.
الدرب البن  نور عىل  ))فتاوى  للمرداوي ))/)4)(،  ))اإلنصاف((  ))املحىل(( ))/6))(،   (((

باز(( )08/5)(، ))فتاوى أركان اإلسالم(( )ص: )))).
))) ))املحىل باآلثار(( البن حزم ))/8))).





الباب الثاني

التيمُّم

وفيه مخسة فصول:
م وأحكامه ل: مرشوعيَّة التيمُّ الفصل األوَّ

م الفصل الثَّاين: حاالت مرشوعيَّة التيمُّ
م الفصل الثَّالث: رشوط التيمُّ

م ابع: صفة التيمُّ الفصل الرَّ
م الفصل اخلامس: ما َيبُطل به التيمُّ
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الفصل األوَّل

 مشروعيَّة التيمُّم

م تعريف التيمُّ

م ُلغًة: القصد))). التيمُّ

الوجه  ملسح  الطيِّب؛  عيد)))  الصَّ بقصد  تعال  هلل  التعبُّد  اصطالًحا:  م  التيمُّ

واليدين به))). 

م مشروعيَّة التيمُّ

اب طهارًة من احلَدثني، عند فْقد املاء، أو عدم الُقدرة عىل  م بالرتُّ التيمُّ ُيرشع 

استعامله)4).

الدليل من الكتاب: 

قول اهلل تعال: }َوإِْن ُكنُْتْم َمْرَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم  اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

))) ))لسان العرب(( البن منظور )مادة: أمم(، ))املصباح املنري(( للفيومي )مادة: ي م م(، ))أنيس 
الفقهاء(( للقونوي )ص: 0)).

اب الذي عىل وْجه األرض،  عيد يف كالم العَرب ُيطلق عىل وجوه؛ عىل الرتُّ : )الصَّ ))) قال الفيوميُّ
وعىل وْجه األرض، وعىل الطَّريق(. ))املصباح املنري(( )مادة: صعد(.

: )ال يَقع اسُم صعيٍد إالَّ عىل ُتراب ذي ُغبار( ))األم(( ))/66). افعيُّ وقال الشَّ  
اب، إنَّام هو وْجه األرض، تراًبا كان أو غريه(  عيد ليس هو الرتُّ اج: )الصَّ جَّ قال أبو إسحاق الزَّ  

))معاين القرآن وإعرابه(( ))/56).
))) ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/)7)).

للرميل ))/)6)(، ))مرعاة  املحتاج((  النووي عىل مسلم(( )56/4(، ))هناية  ُينظر: ))رشح   (4(
املفاتيح رشح مشكاة املصابيح(( للمباركفوري ))/)))).
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َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم  ِمنُْه َما ُيِريُد اهلل لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد لُِيَطهِّ
َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ]املائدة: 6[.

نَّة:   الدليل من السُّ

لنا  عن ُحذيفَة ريض اهلل عنه، قال: قال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: ))ُفضِّ
عىل النَّاس بثالث: ُجِعلْت ُصفوفنا كصفوف املالئكة، وُجعلت لنا األرُض كلُّها 

مسجًدا، وُجعلت ُتربُتها لنا َطهوًرا إذا مل نِجد املاء(())).

الدليل من اإلمجاع: 

م يف اجلملة، وممَّن نَقل اإلمجاَع: ابن املنذر،  أمجع أهل العلم عىل مرشوعيَّة التيمُّ
، وابن تيميَّة))). ، والنوويُّ وابن حزم، وابن عبد البِّ

م سبب مشروعيَّة التيمُّ

عن عائشَة ريض اهلل عنها زوِج النبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، قالت: ))خرْجنا 
مع رسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم يف بعض أسفاره، حتى إذا كنَّا بالبيداء أو بذات 
اجليش، انقطع ِعقٌد يل، فأقام رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم عىل التاِمسه، وأقام 
يق، فقالوا: أاَل ترى  دِّ النَّاُس إل أيب بكر الصِّ النَّاُس معه، وليسوا عىل ماء، فَأتى 
وليسوا  والنَّاِس،  وسلََّم  عليه  اهلل  صىلَّ  اهلل  برسول  أقامت  عائشة؟!  صنعْت  ما 
عىل ماٍء، وليس معهم ماٌء، فجاء أبو بكر ورسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم واضٌع 
رأَسه عىل فِخذي قد نام، فقال: حبسِت رسوَل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم والناَس، 
ما  وقال:  بكر،  أبو  فعاتبني  عائشة:  فقالت  ماٌء!  معهم  وليس  ماٍء،  عىل  وليسوا 

))) رواه مسلم )))5).
))) ))اإلمجاع(( )ص: 6)(، ))مراتب اإلمجاع(( )ص: ))(، ))االستذكار(( ))/6))(، ))رشح 

مسلم(( )56/4(، ))رشح عمدة الفقه - كتاب الطهارة واحلج(( ))/))4).
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ك  التحرُّ من  يمنعني  فال  بيده يف خارِصيت)))،  يطعنني  يقول، وجعل  أن  اهلل  شاَء 

فقام رسوُل اهلل صىلَّ اهلل  إالَّ مكاُن رسول اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم عىل فِخذي، 

موا، فقال ُأَسيد بن  م فتيمَّ عليه وسلََّم حني أصبح عىل غري ماٍء، فأنزل اهلل آيَة التيمُّ

ل بركتكم يا آل أيب بكر! قالت: فبَعْثنا البعري الذي كنُت عليه،  احلَُضري: ما هي بأوَّ

 ، فأصْبنا العقَد حتَته(()))، ويف رواية: ))جزاِك اهلل خرًيا، فواهللِ ما نزل بِك أمٌر قطُّ

إالَّ جعل اهلل لِك منه خمرًجا، وجعل للمسلمني فيه بركًة(())).

م يرفع احلَدث؟ هل التيمُّ

احلنفيَّة،  مذهب  وهذا  املاء،  وجود  حني  إل  ًتا  مؤقَّ رفًعا  احلَدث  يرفع  م  التيمُّ

ة، وهو قول طائفة من املالكيَّة، ورواية عن أمحد)4)، واختاره ابن املنذر،  والظَّاهريَّ

، وابن باز، وابن عثيمني)5). نقيطيُّ ، والشِّ نعاينُّ وابن تيميَّة، والصَّ

الدليل من الكتاب:

َرُكْم{  لُِيَطهِّ ُيِريُد  َوَلِكْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل  ُيِريُد اهلل  }َما  تعال:  قول اهلل 

]املائدة: 6[.

اللة: وجه الدَّ

م إذا كان طهارًة للمحِدث؛ فكيف يكون جنًبا؟! فإنَّه مع الطَّهارة ال  أنَّ التيمُّ

ُة( من اإِلْنسان: ما بني َرْأس الَورك وَأسفل اأَلضالع. ))املعجم الوسيط(( )خرص(. ))) )اخَلارِصَ
))) رواه البخاري )4))(، ومسلم )67)).

))) رواه البخاري ))77)(، ومسلم )67)).
)4) ))البحر الرائق(( البن نجيم ))/64)(، ))املحىل(( البن حزم ))/)5)(، ))الفواكه الدواين(( 

للنفراوي ))/))4(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/4))).
)5) ))اإلقناع(( ))/68(، ))جمموع الفتاوى(( )))/404(، ))سبل السالم(( ))/97(، ))أضواء 

البيان(( ))/67)(، ))فتاوى نور عىل الدرب(( )7/5))(، ))الرشح املمتع(( ))/75)).
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يبقى حَدث، فإنَّ الطَّهارة مناقضٌة للحَدث))).

نَّة:  الدليل من السُّ

يل  ))وُجعلت  قال:  وسلََّم  عليه  اهلل  صىلَّ  النبيَّ  أنَّ  عنه:  اهلل  ريض  جابٍر  عن 
األرض مسجًدا وَطهوًرا(())).

- كام أنَّه بدل عن طهارة املاء، والقاعدة الرشعيَّة: أنَّ الَبدل له أحكام امُلبَدل، 
م- الذي هو بدهلا- مثَلها، وال  فلامَّ كانت الطَّهارة املائية َترفع احلدث، فيكون التيمُّ

خيرج عن ذلك إالَّ بدليل))).

))) ))جمموع الفتاوى(( البن تيميَّة )))/404(، ))جامع املسائل(( البن تيميَّة ))/)))).
))) رواه البخاري )5))(، ومسلم )))5).

))) ))جمموع فتاوى ورسائل العثيمني(( )))/)))(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/75)).
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الفصل الثَّاني

حاالت مشروعيَّة التيمُّم

م عن احلَدث األصغر التيمُّ
م عن احلَدث األصغر عند عدم املاء، أو عدم الُقدرة عىل استعامله. ُيرشع التيمُّ

الدليل من الكتاب: 

قول اهلل تعال: }َوإِْن ُكنُْتْم َمْرَض َأْو َعىَل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو 
ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم  اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ
َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم  ِمنُْه َما ُيِريُد اهلل لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد لُِيَطهِّ

َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ]املائدة: 6[. 

اللة:  وجه الدَّ

م عىل املجيء من الغائط حاَل عدم املاء، وهو  أنَّ اهلل تعال رتَّب وجوَب التيمُّ
الزٌم خلروج النَّجس، فكان ِكنايًة عن احلَدث؛ لكونه ذَكر الالزم، وأراد امللزوم))). 

الدليل من اإلمجاع: 

قدامة،  ابن  ين  الدِّ شمس  اإلمجاَع:  نَقل  وممَّن  ذلك،  عىل  العلم  أهل  أمجع 
 .((( ، والشنقيطيُّ والنوويُّ

م عن احلَدث األكرب التيمُّ
م عن احلَدث األكب، كاجلَنابة، واحليض والنِّفاس، إذا مل جيد املاء،  ُيرَشع التيمُّ

أو عند عدم الُقدرة عىل استعامله.

))) ُينظر: ))العناية رشح اهلداية(( البابريت ))/7)).
))) ))الرشح الكبري(( ))/)5)(، ))رشح النووي عىل مسلم(( )57/4(، ))أضواء البيان(( ))/58)).
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الدليل من الكتاب: 

َأْو  َسَفٍر  َعىَل  َأْو  َمْرَض  ُكنُْتْم  َوإِْن  ُروا  َفاطَّهَّ ُجنًُبا  ُكنُْتْم  }َوإِْن  تعال:  اهلل  قول 
ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا  َجاَء َأَحٌد ِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمنُْه{ ]املائدة: 6[.

اللة: وجه الدَّ

م بعد ِذكر احلَدث األكب، وهو مالمسة النِّساء، واملالمسة يف اآلية  أنَّه ذكر التيمُّ
م طهارة من احلَدث األكب ملن مل جيد املاء، أو  كنايٌة عن اجِلامع، فدلَّ عىل أنَّ التيمُّ

مل يقدر عىل استعامله.

نَّة:  الدليل من السُّ

َم  عليه وسلَّ اهلل  اهلل صىلَّ  ))أنَّ رسوَل  عنه:  اهلل  ُحَصني ريض  بن  ِعمران  عن 
رأى رجاًل معتزاًل مل يصلِّ مع القوم، فقال: يا فالُن، ما منعك أن ُتصيلِّ مع القوم؟ 

عيد؛ فإنَّه يكفيك(())). فقال: أصابتني َجنابٌة وال ماء، فقال: عليك بالصَّ

الدليل من اإلمجاع: 

، وابن  أمجع أهل العلم عىل ذلك، وممَّن نَقل اإلمجاَع: ابن حزم، وابن عبد البِّ
 .((( ، والشنقيطيُّ العريب، والنوويُّ

وطء فاقد املاء
م بعد ذلك،  َمن كان عىل طهارة مائيَّة ومل جيد املاء، فإنَّه ُيباح له الوطء، ويتيمَّ
افعيَّة، واحلنابلة،  الفقهيَّة األربعة: احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ باتِّفاق املذاهب  وهذا 

))) رواه البخاري )48)(، واللفظ له، ومسلم ))68).
))) ))املحىل(( ))/68)(، ))االستذكار(( ))/)0)(، ))عارضة األحوذي(( ))/ )9)(، ))رشح 

النووي عىل مسلم(( )57/4(، ))أضواء البيان(( ))/58)).
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لف))).  ))) وبه قال بعض السَّ وهو قول داود الظاهريِّ
الدليل: 

بُِوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوا  َطيًِّبا  َصِعيًدا  ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  َتُِدوا  }َفَلْم  تعال:  اهلل  قول 
َولُِيتِمَّ  َرُكْم  لُِيَطهِّ ُيِريُد  َوَلِكْن  َحَرٍج  ِمْن  َعَلْيُكْم  لَِيْجَعَل  اهلل  ُيِريُد  َما  ِمنُْه  َوَأْيِديُكْم 

نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ ]املائدة: 6[.

اللة:  وجه الدَّ
ويكون  م  تيمَّ املاء،  املجاِمع  عدم  فإذا  طهًرا،  م  التيمُّ ى  سمَّ تعال  اهلل  أنَّ  أ- 

طاهًرا به))). 

ب- أنَّ يف إباحته رْفع احلَرج.

- أنَّه كام جيوز له اكتساب سبب احلَدث يف حال عدم املاء، فكذلك اكتساب 
سبب اجلَنابة)4).

اجلنب يصيل متيماًم ثم جيد املاء
م، ثمَّ وجد املاء، فقد وَجب عليه الُغسل. إذا صىلَّ اجلنُب بالتيمُّ

ليل: الدَّ
 ، والنوويُّ  ، البِّ عبد  ابن  اإلمجاع:  نَقل  وممن  ذلك،  عىل  العلم  أهل  إمجاع 

.(5( والشوكاينُّ

))) ))املبسوط(( للرسخيس ))/09)، 0))( ُيكره عند املالكية عىل املعتَمد. ))التاج واإلكليل(( 
للمواق ))/59)(، ))املجموع(( للنووي ))/09)(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/)9)(، 

))املحىل(( البن حزم ))/65)).

))) ))املجموع(( للنووي ))/09)).
))) ))املحىل(( ))/65)).

)4) ))املبسوط(( للرسخيس ))/0))).
األوطار((  ))نيل   ،)57/4( مسلم((  عىل  النووي  ))رشح   ،)((8/(( ))االستذكار((   (5(

.(((0/((
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م خوف فوات صالة اجُلُمعة التيمُّ
م خوًفا من فوات اجلُُمعة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة:  ال ُيرشع التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلة)))، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك)))؛ وذلك ألنَّ  احلنفيَّة واملالكيَّة، والشَّ

صالة اجلمعة تفوت إل بَدل، وهي صالة الظُّهر، والفوات إل بدل َكاَل فواٍت))) .

م خوَف خروج وقت الفريضة التيمُّ
فإنَّه  الُغسل،  أو  بالوضوء  باشتغاله  الة  الصَّ وقت  خروَج  اإلنساُن  خاف  إذا 

من  الفقهاء،  وهذا مذهب مجهور  الوقت،  ولو خرج   ، وُيصيلِّ يغتسل  أو  أ  يتوضَّ
افعيَّة، واحلنابلة، وقوٌل للاملكيَّة)4)، وبه قال أكثر أهل العلم)5). احلنفيَّة، والشَّ

الدليل: 

ُموا{ ]النساء: )4[. عموم قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

م)6). م عدم املاء، وهذا واجٌد للامء، فال جيوز له التيمُّ أنَّ رْشط جواز التيمُّ

))احلاوي   ،)((9/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)(((/(( عابدين((  ابن  ))حاشية   (((
الكبري(( ))/)8)(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/9))).

))) ))األوسط(( البن املنذر )467/5).
))) ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/)4(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/)48).

م لكلِّ ما خُيشى فواته وال بدل له، كصالة اجلنازة والعيد، ال  أنَّه يتيمَّ )4)  قاعدة احلنفيَّة يف الباب: 
ع، وال فيام له بدٌل كالفرائض اخلَْمس، وصالة اجلُُمعة. ))تبيني  فيام ال خُيشى فواته كصالة التطوُّ
احلقائق(( للزيلعي ))/7)(، ))روضة الطالبني(( للنووي ))/)9(، ))اإلنصاف(( للمرداوي 

))/9))(، ))مواهب اجلليل(( للخطاب ))/494).
)5) ))املغني(( البن قدامة ))/96)). 

)6) ))حاشية ابن عابدين(( ))/)))(، ))مغني املحتاج(( للخطيب الرشبيني ))/89). 
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م جتديد التيمُّ
احلنفيَّة،  األربعة:  الفقهيَّة  املذاهب  باتِّفاق  وهذا  م،  التيمُّ تديد  ُيستحبُّ  ال 

افعيَّة، واحلنابلة))). واملالكيَّة، والشَّ

وذلك لآليت: 

- عدم وروده؛ فإنَّه مل ُينقل فيه ُسنَّة.

- أنَّه ال معنى لتجديده، بِخالف الطَّهارة املائيَّة))).

للنووي  ))املجموع((   ،)(50/(( للقرايف  ))الذخرية((   ،)8/(( للزيلعي  احلقائق((  ))تبيني   (((
))/8))(، ))كشاف القناع(( للبهويت ))/89).

))) ))املجموع(( للنووي ))/8))(، ))كشاف القناع(( للبهويت ))/89).
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الفصل الثَّالث

شروط التيمُّم

فقدان املاء حقيقةً	
م فقداُن املاء حقيقًة.  من رشوط التيمُّ

الدليل من الكتاب: 
ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]املائدة: 6[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء َفَتَيمَّ

نَّة:  الدليل من السُّ
حديث عائشَة ريض اهلل عنها وفيه: ))انقطع ِعقٌد يل، فأقام رسوُل اهلل صىلَّ اهلل 
عليه وسلََّم عىل التاِمسه، وأقام النَّاُس معه وليسوا عىل ماء... فقام رسوُل اهلل صىلَّ 

موا(())). م فتيمَّ اهلل عليه وسلََّم حني أصبح عىل غري ماٍء، فأنزل اهلل آيَة التيمُّ

الدليل من اإلمجاع: 

 ، والنوويُّ  ، البِّ عبد  ابن  اإلمجاَع:  نَقل  وممَّن  ذلك،  عىل  العلم  أهل  أمجع 
.((( والشنقيطيُّ

إذا َوَجد ماًء ل يكفي لطهارته
اختلف أهُل العلم فيَمن وجد ماًء ال يكفيه لطهارته، عىل قولني: 

م ملَِا بِقي من أعضائه، وهذا مذهب  ل: يستعمل املاء أواًل؛ ثمَّ يتيمَّ القول األوَّ
حزم  ابن  واختاره  َلف)4)،  السَّ من  طائفة  قالت  وبه  واحلنابلة)))،  افعيَّة،  الشَّ

))) رواه البخاري )4))(، ومسلم )67)).
))) ))االستذكار(( ))/6))(، ))املجموع(( ))/)6)(، ))أضواء البيان(( ))/64)).

))) ))املجموع(( للنووي ))/68)(، ))مطالب أويل النهى(( للرحيباين))/99)).
)4) ))املجموع(( للنووي ))/68)).
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ائمة))). الظاهري، وابن باز، وابن عثيمني، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

الدليل من الكتاب: 
ُموا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ
م أواًل وهو واجد له))). أنَّ هذا واجٌد للامء، فيجب أالَّ يتيمَّ

نَّة:  الدليل من السُّ
عن أيب ُهَريرَة ريض اهلل عنه، أنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، قال: ))فإذا هنيُتكم 

عن يشٍء، فاجتنبوه، وإذا أمرُتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعُتم(())).

م، وال حاجة إل استعامل  القول الثَّاين: إذا وجد ماًء ال يكفي لطهارته، فإنَّه يتيمَّ
املاء، وهذا مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة، وهو قول الشافعيِّ يف القديم)4)، وبه قالت 

لف، واختاره ابن املنذر)5)، وُحكي عن أكثر العلامء)6). طائفٌة من السَّ

الدليل:
ُموا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء َفَتَيمَّ

اللة:  وجه الدَّ
اب، فإن مل يكن املاء  ا الرتُّ ا املاء، وإمَّ أنَّ اهلل تعال جَعل فْرضه أحد شيئني؛ إمَّ

ورسائل  فتاوى  ))جمموع   ،)(((  /5( الدرب((  عىل  نور  ))فتاوى   ،)(6(/(( ))املحىل((   (((
العثيمني(( )))/ 5))(، ))فتاوى اللجنة الدائمة - املجموعة األول(( )68/5)).

))) ))املجموع(( للنووي ))/68)).
))) رواه البخاري )88)7( واللفظ له، ومسلم )7)))).

))املجموع((   ،)487/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)(((/(( عابدين((  ابن  ))حاشية   (4(
للنووي ))/68)).

)5) ))األوسط(( ))/64)).
)6) ))املجموع(( للنووي ))/68)).
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م، كان غري موجود رشًعا))). ُمغنًيا عن التيمُّ

إذا وجد امُلِدث ماًء يكفي إلزالة النَّجاسة على بدنه فقط

إذا كان املاء ال يكفي إالَّ إلزالة النَّجاسة عىل بدنه فقط، فإنَّه يغسل هبا النَّجاسة، 
افعيَّة، واحلنابلة،  م عن حَدثه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة، والشَّ ويتيمَّ

.((( وهو قوٌل للاملكيَّة، وقول داود الظاهريِّ

وذلك لآليت: 

م للنَّجاسة خمتَلف فيه. م للحدث ثابٌت باإلمجاع، والتيمُّ - أنَّ التيمُّ

- أنَّه يتعنيَّ عليه َغسل النَّجاسة؛ ألنَّه ال بدل هلا، بِخالف احلَدث))).

إذا وجد ماء يتاجه للشرب

م. من كان معه ماٌء يسري يكفيه لرُشبه فقط، ففْرُضه التيمُّ

الدليل من الكتاب: 

عموم قول اهلل تعال: }َواَل َتْقُتُلوا َأنُفَسُكْم{ ]النساء: 9)[، وقوله تعال: }َواَل 
ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِل التَّْهُلَكِة{ ]البقرة: 95)[. 

الدليل من اإلمجاع: 

وابن   ، والكاساينُّ املنذر،  ابن  اإلمجاَع:  نَقل  وممَّن  ذلك،  العلم عىل  أهل  أمجع 
حجر)4).

))) ))مواهب اجلليل(( للحطاب ))/487).
البن  ))املغني((   ،)(70/(( للنووي  ))املجموع((   ،)57/(( للكاساين  الصنائع((  ))بدائع   (((
قدامة ))/)0)(، ))مواهب اجلليل(( للحطاب ))/)))(، ))املجموع(( للنووي ))/70)).

))) ))الرشح الكبري(( لشمس الدين ابن قدامة ))/)5)(، ))املجموع(( للنووي ))/70)).
)4) ))األوسط(( ))/8)(، ))بدائع الصنائع(( ))/68(، ))فتح الباري(( ))/454).
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م ناسًيا وجود املاء إذا تيمَّ
مجهور  مذهب  وهذا  الة،  الصَّ إعادة  تلزمه  فإنَّه  املاء،  وجود  ناسًيا  م  تيمَّ َمن 

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أبو يوسف من احلنفيَّة))). الفقهاء من املالكيَّة)))، والشَّ

الدليل من الكتاب: 

ُموا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

بعدم  مرشوٌط  م  والتيمُّ العدم،  ُينافيه  وإنَّام  النِّسيان،  ُينافيه  ال  املاء  وجود  أنَّ 
ط))). ق الرشَّ الوجود لآلية، ومل يتحقَّ

الدليل من القياس:

وم، وقياًسا عىل  ارة، فإنَّه ال جيزئه الصَّ قبة يف ملكه يف الكفَّ قياًسا عىل نِسيان الرَّ
ت، ونيس أن ينزَعها ويغسل ما حتتها، وقياًسا عىل اخلفِّ إذا نيس  اجلَبرية إذا صحَّ

ط)4). َغْسل ما حتته، والعلَّة يف اجلميع نِسياُن الرشَّ

حكم طلب املاء 
مل  الطلب  قبل  م  تيمَّ فإْن  عدمه)5)؛  ن  تيقَّ إن  إالَّ  م،  التيمُّ قبل  املاء  طلب  جيب 

ا بعده فال. ))) قيَّده املالكيَّة باإلعادة يف الوقت، أمَّ
للنووي ))/64)(،  الدسوقي(( ))/60)(، ))املجموع((  للدردير وحاشية  الكبري  ))) ))الرشح 

))اإلنصاف(( للمرداوي ))/)0)(، ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/40)).
))) ))الذخرية(( للقرايف ))/)6)(، ))كشاف القناع(( للبهويت ))/69)).

)4) ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/)4)(، ))الذخرية(( للقرايف ))/)6)).
دها بأن  ر بعضهم املسافة التي جيب أن يطلب فيها املاء بأن تكون أقلَّ من ميل، وبعضهم حدَّ )5) قدَّ

تكون أقلَّ من ميلني، وبعضهم قال البعد والقرب مرجعه إل العرف. 
كان  إذا  م  بالتيمُّ ُيعَذرون  م  فإهنَّ ماء،  عندهم  وليس  ة  البيَّ يف  أناس  كان  )إذا  عثيمني:  ابن  قال   
َيُشقُّ عليهم طلب املاء، والِعبة يف ذلك الُعْرف، أعني: ما جَرت العادة، أو ما قال النَّاس: إنَّه = 
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افعيَّة، واحلنابلة))). جُيزئه)))، وهذا مذهب اجلمهور من املالكيَّة، والشَّ

الدليل:

قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء{ ]النساء: )4[.

اللة: وجه الدَّ

أنَّه ال يصُدق عليه أنَّه مل جيد املاء، إالَّ إذا طلب املاء ومل جيده))).

وقت طلب املاء
من  الفقهاء  الة؛ نصَّ عىل هذا مجهور  الصَّ بعد دخول وقت  املاء  جيب طلب 

افعيَّة، واحلنابلة)4). املالكيَّة، والشَّ

الدليل من الكتاب: 

َماء  َتُِدوا  َفَلْم  اَلِة...  الصَّ إَِل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأيُّ }َيا  تعال:  اهلل  قول 
ُموا{ ]املائدة: 6[. َفَتَيمَّ

اللة:  وجه الدَّ

أن  فوجب  الوقت،  دخول  عن  عبارة  اَلِة{  الصَّ إَِل  ُقْمُتْم  }إَِذا  تعال:  قوله  أنَّ 

))لقاء   .) فيه حدٌّ رشعيٌّ ليس  قريب، أي:  فهو  قريب،  إنَّه  النَّاس:  قال  بعيد، وما  فإنَّه  = بعيد، 
الباب املفتوح(( )اللقاء رقم: )). 

))) ُينظر: ))احلاوي الكبري(( للاموردي ))/)6)(، ))بداية املجتهد(( البن رشد ))/67(، ))املغني(( 
البن قدامة ))/74)(، ))رشح منتهى اإلرادات(( للبهويت ))/94).

 ،)(48/(( للنووي  ))املجموع((   ،)59/(( الدسوقي((  وحاشية  للدردير  الكبري  ))الرشح   (((
))املغني(( البن قدامة ))/74)).

))) ))احلاوي الكبري(( للاموردي ))/)6)(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/86)).
)4) ))رشح خمترص خليل(( للخريش ))/89)(، ))مغني املحتاج(( للخطيب الرشبيني ))/88(، 

))كشاف القناع(( للبهويت ))/68)).
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الوقت،  بعد دخول  الوجدان  َتُِدوا{ عبارة عن عدم  }َفَلْم  يكون قوله سبحانه: 
وعَدم الوجدان بعد دخول الوقت مرشوٌط بحصول الطَّلب بعد دخول الوقت، 

فعلمنا أنَّه ال بدَّ من الطلب بعد دخول الوقت))).

نَّة:  الدليل من السُّ
ونحن  بالَبيداِء)))،  يل  ِقالَدٌة)))  ))سَقَطْت  قالت:  عنها،  اهلل  ريض  عائشَة  عن 
رأَسه يف َحجري  فَثنى  ونَزل،  اهلل عليه وسلََّم  النبيُّ صىلَّ  فأناخ  املدينَة،  داِخلوَن 
راقًدا، أقَبل أبو بكٍر فلَكزين َلكَزًة شديدًة)4)، وقال: حَبسِت الناَس يف ِقالَدٍة، َفبِي 
امَلوُت ملكاِن رسوِل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، وقد أوجعني، ثمَّ إنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل 
َا  بُح ، فالُتِمس املاُء فلم يوَجُد، فنَزَلْت: }َيا َأيُّ ِت الصُّ عليه وسلََّم اسَتيَقظ، وحرَضَ
اَلِة{ اآلية، فقال ُأَسيُد بن ُحَضرٍي: لقد باَرك اهللُ للنَّاِس  ِذيَن آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِل الصَّ الَّ

فيكم يا آَل أيب بكٍر؛ ما أنتم إالَّ بركٌة هلم(( )5).

اللة:  وجه الدَّ

بح، يدلُّ عىل أنَّ طلب املاء ال جيب إالَّ  أنَّ التاِمس املاء بعد حضور صالة الصُّ
الة)6). بعد دخول وقت الصَّ

ن أو غلب على ظنِّه وجود املاء آِخر الوقت  َمن تيقَّ
م له أفضل،  ن أو غَلب عىل ظنِّه وجود املاء آِخَر الوقت، فإنَّ تأخري التيمُّ من تيقَّ

))) ))تفسري الرازي(( )))/5))(، وُينظر: ))تفسري السعدي(( )ص: 80)).
))) الِقالدة ما ُجعل يف الُعنُق. ))هتذيب اللغة(( لألزهري )أبواب القاف والدال(. 

))) البيداء هي ذو احلليفة بالقرب من املدينة من طريق مكة، وقيل: بني املدينة وخيب. ))فتح الباري((
.(4((/((

)4) اللكز: الدفع يف الصدر بالكف. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري )4/ 68)).
)5) رواه البخاري )4608(، ومسلم )67)).

)6) ))فتح الباري(( البن حجر ))/))4).
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وهذا مذهب اجلمهور من احلنفيَّة، واملالكيَّة)))، واحلنابلة))).

وذلك لآليت: 

أنَّ فيه مجًعا بني الوقت والطَّهارة الكاملة، ومراعاة كامل الطهارة أْول من   -
ل الوقت. مراعاة فضيلة أوَّ

ل الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة  الة يف أوَّ - أنَّ الطَّهارة باملاء فريضة، والصَّ
أْول.

كي  احلاجة؛  وقضاء  الَعشاء  بعد  إل  الة  للصَّ التأخري  ُيستحبُّ  كان  إذا  أنَّه   -
اجلاَمعة؛  إلدراك  تأخريها  وُيستحبُّ  فيها،  القلب  وحضور  خشوعها  يذهب  ال 

فتأخريها إلدراك الطَّهارة املشرَتطة أْول))).

العجز عن استعمال املاء بسبب الرَبد، أو اخلوف، أو املرض
جيوز  فإنَّه  املرض)4)؛  أو  اخلوف،  أو  الَبد  بسبب  املاء  استعامل  عن  عَجز  َمن 
افعيَّة،  والشَّ املالكيَّة،  احلنفيَّة،  األربعة:  الفقهيَّة  املذاهب  باتِّفاق  وهذا  م،  التيمُّ له 

واحلنابلة)5).

ملَّا كان غري موقن بإدراك املاء يف  م وَسَط الوقت؛ ألنَّه  د يف وجود املاء عند املالكية، يتيمَّ ))) واملرتدِّ
الوقت، وال آيسا منه كان له ُحكٌم بني ُحكمني، وذلك وَسط الوقت.

للمواق  واإلكليل((  ))التاج   ،)4(  ،4(/(( الشلبي((  وحاشية  للزيلعي  احلقائق  ))تبيني   (((
))/55)(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/7))).

))) ))كشاف القناع(( للبهويت ))/78)(، ))املغني(( البن قدامة ))/79)).
يأَمن  يستعمله عىل وجه  أو  املاء،  ن  أن يسخِّ الَبد، وأمكنه  ة  )إن خاف من شدَّ قدامة:  ابن  قال   (4(
م  تيمَّ يقِدر،  مل  وإن  لزمه ذلك،  يغسل عضًوا عضًوا، وكلَّام غسل شيًئا سرته،  أن  مثل:  ر،  الرضَّ

وصىلَّ يف قول أكثر أهل العلم(. ))املغني(( ))/)9)).
م(  : ))أمجعوا عىل أنَّه لو خاف عىل نْفسه اهلالَك، أو عىل عضِوه ومنفعتِه، ُيباح له التيمُّ وقال العينيُّ  

))البناية رشح اهلداية(( ))/7)5(.  وُينظر: ))املبسوط(( للرسخيس ))/05)).
)5) ))فتح القدير(( للكامل ابن اهلامم ))/4))-5))، 4))( ))الرشح الكبري للدردير وحاشية = 
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األدلة:

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. - قوله تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

اللة:  وجه الدَّ

له  يباح  للامء؛ ولذلك  العادم  ُيعدُّ يف ُحكم  املاء،  يقِدر عىل استعامل  َمن مل  أنَّ 
م))).  التيمُّ

يِن ِمْن َحَرٍج{ ]احلج: 78[. - عموم قوله تعال: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

م هلا الة امُلتيمَّ دخول وقت الصَّ
م، عىل قولني:  الة جلواز التيمُّ اختلف أهل العلم يف اشرتاط دخول وقت الصَّ

املالكيَّة،  من  اجلمهور  مذهب  وهو  الوقت،  دخول  ُيشرتط  ل:  األوَّ القول 
افعيَّة، واحلنابلة)))، وُحكي عليه اإلمجاع))). والشَّ

الدليل من الكتاب: 

َماء  َتُِدوا  َفَلْم  الِة...  الصَّ إَِل  ُقْمُتْم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأيُّ }َيا  تعال:  اهلل  قول 
ُموا{ ]املائدة: 6[. َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

الة،  أنَّ اآلية تدلُّ عىل أنَّه ال يثبت أنَّه غري واجد للامء إالَّ إذا دخل وقت الصَّ

))اإلنصاف((   ،)(85  ،(59/(( للنووي  ))املجموع((   ،)(50  ،(49/(( الدسوقي((   =
للمرداوي ))/)9)).

))) ))تبيني احلقائق(( للزيلعي ))/6)(، ))املجموع(( للنووي ))/59)).
القناع((  للنووي ))/9))(، ))كشاف  املجتهد(( البن رشد ))/67(، ))املجموع((  ))) ))بداية 

للبهويت ))/68)).
))) ))التمهيد(( البن عبدالب )9)/95)(،  ))املجموع(( للنووي ))/)4)).



61 ني والتيمم املسح على اخُلفَّ

م))). وطَلَب املاء ومل جِيْده، فعند ذلك ُيرشع التيمُّ

نَّة:  الدليل من السُّ

اهلل صىلَّ  قال رسول  قال:  عنهام،  اهلل  األنصاريِّ ريض  اهلل  عبد  بن  عن جابر 

اهلل عليه وسلََّم: ))وُجعلْت يل األرض طيِّبة؛ َطهوًرا ومسجًدا، فأيُّام رجل أدركْته 

الُة، صىلَّ حيث كان(())). الصَّ

اللة: وجه الدَّ

الة، وهي ال تدركه إالَّ بدخول  م ُيرشع إذا أدركْته الصَّ أنَّ احلديث ُيفيد أنَّ التيمُّ

الوقت.

احلنفيَّة،  مذهب  وهو  م،  التيمُّ ة  لصحَّ الوقت  دخول  ُيشرتط  ال  الثَّاين:  القول 

ابن  واختاره  لف)4)،  السَّ من  طائفٌة  قالت  وبه  أمحد)))،  عن  وروايٌة  ة،  والظَّاهريَّ

.(5( تيميَّة، والشوكاينُّ

الدليل:

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]املائدة: 6[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

م طهارُة بدٍل عن طهارة املاء، والبدل يأُخذ أحكام امُلْبَدل، وإن مل يُكن  أنَّ التيمُّ

))) ))املغني(( البن قدامة ))/74)).
))) رواه البخاري )8)4(، ومسلم )))5( واللفظ له.

لشمس  الكبري((  ))الرشح   ،)(59/(( حزم  البن  ))املحىل((   ،)(0/(( اهلندية((  ))الفتاوى   (((
الدين ابن قدامة ))/4)))

)4) ))جمموع الفتاوى(( )))/)5)، )5)).
)5) ))جامع املسائل(( )8/4))(، ))نيل األوطار(( ))/)6)).
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مماثاًل له يف صفته، وال ُيشرتط يف الوضوء والُغسل أن يكون بعد دخول الوقت، 
م))). فكذلك بَدُله التيمُّ

م مل َتفِصل بني وقت ووقت، وامُلطلق جَيري  كام أنَّ النُّصوص الواردة يف التيمُّ
.((( عىل إطالقه، كام جَيري العامُّ عىل عمومه، وَمن قيَّده بالوقت، فقد خالف النَّصَّ

م به طهارة ما ُيتيمَّ
م به. ُيشرتط طهارة ما ُيتمَّ

الدليل من الكتاب: 
ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ
عيد الطيِّب هو الطَّاهر النَّظيف، ليس بَقِذر وال نِجس))). أنَّ الصَّ

نَّة:  الدليل من السُّ

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام، قال: قال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: 
))وُجعلْت يل األرُض مسجًدا وَطهوًرا(()4).

الدليل من اإلمجاع: 

، والكامل  أمجع أهل العلم عىل ذلك، وممَّن نَقل اإلمجاَع: ابن قدامة، والنوويُّ
ابن اهلامم، وابن تيميَّة)5).

))) ))جمموع الفتاوى(( البن تيمية )))/55)).
))) ))تبيني احلقائق للزيلعي وحاشية الشلبي(( ))/)4).

))) ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/)9))
)4) رواه البخاري )5))(، ومسلم )))5( واللفظ له.

)5) ))املغني(( ))/88)(، ))املجموع(( ))/6))(، ))فتح القدير(( ))/8)) - 9))(، ))جمموع 
الفتاوى(( )))/07)).
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الفصل الرَّابع

صفة التيمُّم

م واجبات التيمُّ
النِّيَّة:

احلنفيَّة،  األربعة:  الفقهيَّة  املذاهب  باتِّفاق  وهذا  بنيَّة،  إالَّ  م  التيمُّ يصحُّ  ال 
قال  وبه   ،((( الظاهريِّ حزم  ابن  اختيار  وهو  واحلنابلة)))،  افعيَّة،  والشَّ واملالكيَّة، 

لف)))، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك)4).  بعض السَّ

الدليل من الكتاب: 
ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ
م يف اللُّغة هو القصد، والقصد هو النيَّة)5). أنَّ التيمُّ

نَّة:  الدليل من السُّ

عن ُعمَر بن اخلطَّاب ريض اهلل عنه: أنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم قال: ))إنَّام 
يَّات، وإنَّام لكلِّ امرئ ما نوى(()6). األعامل بالنِّ

وحاشية  للدردير  الكبري  ))الرشح   ،)(6/(( الشلبي((  وحاشية  للزيلعي  احلقائق  ))تبيني   (((
للبهويت  القناع((  ))كشاف   ،)((0/(( للنووي  ))املجموع((   ،)(54/(( الدسوقي(( 

.((7(/((
))) ))املحىل(( ))/68)). 

))) ))الرشح الكبري(( لشمس الدين ابن قدامة ))/)))).
)4) ))املغني(( البن قدامة ))/85)(، ))فتح الباري(( البن حجر ))/4)4).

م، مع خالفهم يف اشرتاطها يف الطَّهارة املائيَّة. ))تبيني  )5) ولذا مل خيالِف احلنفيَّة يف اشرتاط النيَّة للتيمُّ
احلقائق للزيلعي وحاشية الشلبي(( ))/6)(، ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/58)).

)6) رواه البخاري ))( واللفظ له، ومسلم )907)).
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اللة: وجه الدَّ

أنَّه نفى أن يكون له عمٌل رشعيٌّ بدون النِّيَّة))).

اب م بالرتُّ التيمُّ

اب.  م بالرتُّ جيوز التيمُّ

الدليل من الكتاب: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

اب))). عيد، هو الرتُّ أنَّ أْول ما ُيطلق عليه الصَّ

نَّة:  الدليل من السُّ

ْلنا  عن ُحذيفَة ريض اهلل عنه قال: قال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: ))ُفضِّ
عىل النَّاس بثالث: ُجعلْت صفوفنا كصفوف املالئكة، وُجعلت لنا األرُض كلُّها 

مسجًدا، وُجعلت ُتربُتها لنا َطهوًرا إذا مل نجد املاء(())).

اللة:  وجه الدَّ

كلَّها مسجد، وهذا  األرض  أنَّ  ذكر  أْن  بعد  األرض  برتبة  الطَّهور  أنَّه خصَّ 
ًة  ة عامَّ ة؛ فإنَّه لو كانت الطَّهوريَّ ة برتبة األرض خاصَّ يدلُّ عىل اختصاص الطَّهوريَّ

كعموم املساجد، مل حيَتْج إل ذلك)4). 

))) ))الرشح الكبري(( لشمس الدين ابن قدامة ))/)))).
))) ))املصباح املنري(( للفيومي )مادة: صعد(، وُينظر: ))األم(( للشافعي ))/66).

))) رواه مسلم )))5).
)4) ))فتح الباري(( البن رجب ))/8)).
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الدليل من اإلمجاع: 

، وابن  أمجع أهل العلم عىل ذلك، وممَّن نَقل اإلمجاَع: ابن املنذر، وابن عبد البِّ
 .((( ، وابن تيميَّة، والشنقيطيُّ رشد، والقرايفُّ

اب  م بغري الرتُّ التيمُّ
اب عىل قولني:  م بغري الرتُّ اختلف أهل العلم يف التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلة،  اب، وهذا مذهب الشَّ م بغري الرتُّ ل: ال جيوز التيمُّ القول األوَّ
)))، واختاره ابن املنذر، وابن حجر)))،  وهو قول للاملكيَّة، وقول داود الظاهريِّ

وُحكي عن أكثر الفقهاء)4).

الدليل من الكتاب: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَتَيمَّ

اللة:  وجه الدَّ

عيد ال يَقع إالَّ عىل تراب ذي غبار)5). - أنَّ اسم الصَّ

اب دون غريه،  - كام أنَّ وصف الطيِّب ال يقع إالَّ يف مكان اإلنبات، وهو الرتُّ
ِه{ ]األعراف: 58[)6). ُرُج َنَباُتُه بِإِْذِن َربِّ يُِّب خَيْ كام قال تعال: }َواْلَبَلُد الطَّ

املجتهد(( ))/)7(،  املنذر ))/7)(، ))االستذكار(( ))/09)(، ))بداية  ))) ))األوسط(( البن 
))الذخرية(( ))/47)(، ))جمموع الفتاوى(( )))/48)(، ))أضواء البيان(( ))/56)).

اجلليل((  ))مواهب   ،)(8(/(( قدامة  البن  ))املغني((   ،)(((/(( للنووي  ))املجموع((   (((
))/))5(، ))رشح النووي عىل مسلم(( )57/4).

))) ))اإلرشاف(( ))/)7)(، ))فتح الباري(( ))/447).
)4) ))املجموع(( للنووي ))/)))).

)5) ))األم(( للشافعي ))/66(، وينظر: ))املغني(( البن قدامة ))/)8)).
)6) ))رشح النووي عىل مسلم(( )57/4).
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نَّة:  الدليل من السُّ

لنا  عن ُحذيفة ريض اهلل عنه، قال: قال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: ))ُفضِّ

عىل النَّاس بثالث: ُجِعلْت ُصفوفنا كصفوف املالئكة، وُجعلت لنا األرُض كلُّها 

مسجًدا، وُجعلت ُتربُتها لنا َطهوًرا إذا مل نِجد املاء(())).

اللة: وجه الدَّ

م))). اب بعينه يف التيمُّ أنَّه اعتب الرتُّ

م بجميع ما صِعد عىل األرض من أجزائها، من تراب،  القول الثَّاين: جيوز التيمُّ

، وابن حزم،  ، وهذا مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة)))، واختاره الطبيُّ ورمل، وَجصٍّ

، وابن عثيمني)4). وابن باز، واأللباينُّ

الدليل من الكتاب: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

عود، وهو العلو؛ فكلُّ ما تصاعد عىل وجه األرض، فهو  عيد من الصُّ أنَّ الصَّ

م به، واهلل سبحانه يعلم أنَّ النَّاس يطرقون يف أسفارهم أرايَض  صعيد جيوز التيمُّ

ص شيًئا دون يشء)5). ة، وترابيَّة، فلم خيصِّ رمليًَّة، وَحجريَّ

))) رواه مسلم )))5).
))) ))الذخرية(( للقرايف ))/48)).

))) ))تبيني احلقائق وحاشية الشلبي(( ))/8)(،  ))مواهب اجلليل(( ))/))5، 8)5).
)4) ))تفسري الطبي(( )408/8(، ))املحىل(( ))/77)(، ))فتاوى نور عىل الدرب(( )5/5))(، 

))الثمر املستطاب(( ))/))(، ))الرشح املمتع(( ))/)9)).
)5) ))الذخرية(( للقرايف ))/47)(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/)9)).
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نَّة:  الدليل من السُّ

عن جابر بن عبد اهلل األنصاريِّ ريض اهلل عنهام، قال: قال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل 
عليه وسلََّم: ))وُجِعلْت يل األرض مسجًدا وَطهوًرا(())).

اللة: وجه الدَّ

م به، ومعلوم  الة فيه، جاز التيمُّ أنَّ احلديث يدلُّ عىل أنَّ كلَّ موضع جازت الصَّ
الة أن يكون عىل تراب))). أنَّه ال ُيشرتط جلواز الصَّ

اب وغريه، والقاعدة األصوليَّة: أنَّ ختصيص  - كام أنَّ األرض مشتملٌة عىل الرتُّ
كر ال َيقتيض ختصيصه، وإن كان يدلُّ عىل رشفه))). بعض أنواع العامِّ بالذِّ

م ني يف التيمُّ ُحكم مسح الوجه والكفَّ
م. مْسح الوجه والكفَّني فرٌض يف التيمُّ

الدليل من الكتاب: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم  قوله تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ
ِمنُْه{ ]املائدة: 6[.

نَّة:  الدليل من السُّ

َأْبَزى، قال: ))جاء رجٌل إل عمَر بن اخلطَّاب فقال: إينِّ  الرمحن بن  عن عبد 
كنَّا  أنَّا  تذُكر  أَما  بن اخلطَّاب:  لُعمر  بن يارس  ر  فقال عامَّ املاء،  فلم ُأصِب  أجنبُت 
فذكرُت  فصلَّيُت،  فتمعكُت)4)  أنا  ا  وأمَّ  ، ُتصلِّ فلم  أنت  ا  فأمَّ وأنت،  أنا  سفر  يف 

))) رواه البخاري )5))(، ومسلم )))5).
))) ُينظر: ))االستذكار(( البن عبدالب ))/09)).

))) ))الذخرية(( للقرايف ))/48)(، ))أضواء البيان(( للشنقيطي ))/54)).
)4) مترغ يف الرتاب. ))النهاية يف غريب احلديث واألثر(( البن األثري )4/)4)).



ني والتيمم املسح على اخُلفَّ 68

للنبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، فقال النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: كان يكفيك هكذا، 
يه األرَض ونَفخ فيهام، ثمَّ مسح هبام وجَهه  فرَضب النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم بكفَّ

يه؟(())).  وكفَّ

الدليل من اإلمجاع: 

أمجع أهل العلم عىل ذلك، وممَّن نَقل اإلمجاَع: ابن قدامة، وابن رجب))).

م ني يف التيمُّ ِصفة مْسح الوجه والكفَّ
واحدة،  ًة  مرَّ يه  وكفَّ يمسح هبام وجهه  واحدة،  عيَد رضبًة  الصَّ ُم  املتيمِّ َيرضب 
لف)4)،  )))، وبه قالت طائفٌة من السَّ وهذا مذهب احلنابلة، واختاره داود الظاهريُّ
، وابن باز،  ة أهل احلديث، وابن املنذر، والشوكاين، والشنقيطيُّ وهو اختياُر عامَّ

، وابن عثيمني)5). واأللباينُّ

الدليل من الكتاب: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم  : }َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ قول اهلل عزَّ وجلَّ
َوَأْيِديُكْم ِمنُْه{ ]النساء: )4[.

اللة: وجه الدَّ

أنَّه مل جيب هبذا اخلطاب إالَّ أقلُّ ما يقع عليه اسم يد؛ ألنَّه اليقني، وما عدا ذلك 

))) رواه البخاري )8))(، ومسلم )68)).
))) ))املغني(( ))/86)(، ))فتح الباري(( ))/50).

وينظر:   ،)(8(/(9( الب  عبد  البن  ))التمهيد((   ،)(74/(( للبهويت  القناع((  ))كشاف   (((
))املحىل(( البن حزم ))/68)).

)4) ُينظر: ))التمهيد(( البن عبدالب )9)/)8)(، ))رشح النووي عىل مسلم(( )56/4).
)5) ))اإلقناع(( ))/67(، ))السيل اجلرار(( )ص: 84(، ))أضواء البيان(( ))/59)(، ))جمموع 

فتاوى ابن باز(( )0)/89)(، ))الثمر املستطاب(( ))/4)(، ))الرشح املمتع(( ))/))4).
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، والفرائض ال تب إالَّ بيقني))).  شكٌّ

نَّة:  الدليل من السُّ

ر بن يارس ريض اهلل عنه: أنَّ النبيَّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم قال له: ))كان  عن عامَّ
يه األرَض ونفخ فيهام، ثمَّ  يكفيك هكذا، فرضب النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم بكفَّ

يه(())).  مسح هبام وجهه وكفَّ

اللة:  وجه الدَّ

املسح  أنَّ  يدلُّ عىل  م رضبة واحدة، كام  للتيمُّ أنَّه يكفي  يدلُّ عىل  أنَّ احلديث 
للوجه والكفَّني فقط.

ني استيعاب مسح الوجه والكفَّ
م  جيب استيعاب املسح للوجه والكفَّني، فلو ترك شيًئا قلياًل من مواضع التيمُّ
افعيَّة،  والشَّ واملالكيَّة،  احلنفيَّة،  األربعة:  الفقهيَّة  املذاهب  باتِّفاق  وهذا  جُيزئه،  مل 

واحلنابلة)))، وبه قال أكثُر العلامء)4)، وُحكي فيه اإلمجاع)5). 

الدليل: 

قوله تعال: }َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم{ ]النساء: )4[.

))) ))التمهيد(( البن عبد الب  )9)/)8)).
))) رواه البخاري )8))).

))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/75)(، ))مواهب اجلليل(( للحطاب ))/))5(، ))املجموع(( 
للنووي ))/400، )/)))، 9))(، ))الرشح الكبري(( لشمس الدين ابن قدامة ))/58)).

)4) ))املجموع(( للنووي ))/9))(، ))فتح الباري(( البن رجب ))/50). 
الباري(( البن رجب  )5) ))تفسري الطبي(( )8/8)4(، ))تفسري القرطبي(( )9/5))(، ))فتح 
يف  ذلك  بعد  اخلالف  نقل  ثم   .)(((/(( ))املجموع((  يف  اإلمجاع  النووي  وذكر   ،)5(/((

))املجموع(( ))/9))).
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اللة: وجه الدَّ
فيجب  وأيدَيكم،  وجوهكم  فامسحوا  قال  كأنَّه  فصار  لإللصاق،  الباء  أنَّ 
تعميُمهام، كام وجب تعميمهام بالَغسل بقوله تعال: }فاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم 

إَِل اْلَمَرافِِق{ ]املائدة: 6[))).

كن،  الرُّ متام  من  األصل  يف  واالستيعاب  الوضوء،  عن  بدٌل  م  التيمُّ أنَّ  كام   -
فكذا يف البدل، فيلزمه))).

م تيب يف التيمُّ الرتَّ
وقوٌل  للاملكيَّة،  وقوٌل  افعيَّة،  الشَّ مذهب  وهو  م،  التيمُّ يف  تيب  الرتَّ جيب 

للحنابلة)))، واختاره ابن باز، وابن عثيمني)4).

الدليل من الكتاب: 
بُِوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوا  َطيًِّبا  َصِعيًدا  ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  َتُِدوا  }َفَلْم  تعال:  اهلل  قول 

َوَأْيِديُكْم{ ]النساء: )4[. 

بُِوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوا  َطيًِّبا  َصِعيًدا  ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  َتُِدوا  }َفَلْم  تعال:  وقوله 
َوَأْيِديُكْم ِمنُْه{ ]املائدة: 6[.

اللة: وجه الدَّ
كر مْسَح الوجه عىل اليدين يف آيتي النِّساء واملائدة. م يف الذِّ أنَّه قدَّ

))) ))احلاوي الكبري(( ))/)45، ))الرشح الكبري(( البن قدامة ))/58)(،
))) ))بدائع الصنائع(( للكاساين ))/76)(، ))املجموع(( للنووي ))/400).

العدوي(( ))/0))(، ))اإلنصاف(( للمرداوي  للنووي ))/4))(، ))حاشية  ))) ))املجموع(( 
 .((09 ،(08/((

)4) ))اختيارات ابن باز الفقهية - من رشح املنتقى - كتاب الطهارة(( خلالد آل حامد ))/)7)(، 
الروقي ) ص: 64).  اهلل  لعبد  املجموعة األول((  اهلل -  باز رمحه  ابن  اإلمام  وُينظر: ))مسائل 

))املوقع الرسمي البن عثيمني - تعليقات عىل الكايف البن قدامة((.
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نَّة:  الدليل من السُّ

َم بيده  ر بن يارس ريض اهلل عنه قال: ))فرضب النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ عن عامَّ
يه(())) األرض، فمسح وجَهه وكفَّ

م املوالة يف التيمُّ
م واجبة، وهذا مذهب املالكيَّة، وقوٌل للحنابلة)))، واختاره ابن  املواالة يف التيمُّ
عثيمني)))؛ وذلك ألهنَّا عبادة واحدة، فال يصحُّ تفريقها، وقياًسا عىل وجوهبا يف 

الوضوء؛ فالَبدل له ُحكم امُلبدل)4).

م ُسنن التيمُّ
م: التَّسمية يف التيمُّ

واملالكيَّة  احلنفيَّة،  من  الفقهاء  مجهور  م،  التيمُّ ل  أوَّ يف  التسمية  استحبَّ 
افعيَّة، وهو قوٌل للحنابلة)5)؛ وذلك قياًسا عىل الوضوء)6). والشَّ

نفخ األيدي بعد رضهبام:

ُيسنُّ ختفيف الغبار)7) العالِق باليدين بعد رضهبام عىل األرض، وهذا مذهب 
احلنفيَّة، واملالكيَّة، وهو قول الشافعيِّ القديم، وهي رواية عن أمحد)8)، وبه قالت 

))) رواه البخاري ))4)( واللفظ له، ومسلم )68)).
))) ))مواهب اجلليل(( للحطاب ))/)50(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/08)، 09)). 

))) ))الرشح املمتع(( ))/99)).
)4) ينظر: ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/99)).

)5) ))تبيني احلقائق للزيلعي وحاشية الشلبي(( ))/6)(، ))التاج واإلكليل(( للمواق ))/56)(، 
))املجموع(( للنووي ))/7))(، ))اإلنصاف(( للمرداوي ))/09)).

)6) ))هناية املحتاج(( للرميل ))/)0)).
نَّة )7) عبَّ بعضهم بالنَّْفض، وبعضهم بالنَّفخ، وبعضهم خريَّ بينهام، وكالمها وردت به السُّ

 = خليل  خمترص  رشح  عىل  العدوي  ))حاشية   ،)((5/(( اهلامم  ابن  للكامل  القدير((  ))فتح   (8(



ني والتيمم املسح على اخُلفَّ 72

لف)))، واختاره ابن حزم الظاهري، وابن باز، وابن عثيمني))). طائفٌة من السَّ

األدلة:

َم  ر بن يارس ريض اهلل عنه قال: ))رَضب النبيُّ صىلَّ اهلل عليه وسلَّ - عن عامَّ
يه(())). يه األرض ونَفخ فيهام، ثمَّ مسح هبام وجَهه وكفَّ بكفَّ

ر بن يارس ريض اهلل عنه، قال: ))بعَثني رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه  - وعن عامَّ
الدابَّة،  ُغ  مترَّ كام  عيد  الصَّ يف  غت  فتمرَّ املاء،  أِجد  فلم  فأجنبُت  حاجة،  يف  وسلََّم 
فذكرت ذلك للنبيِّ صىلَّ اهلل عليه وسلََّم، فقال: إنَّام كان يكفيك أن َتصنع هكذا، 
أو  بِشامله،  ه  ثمَّ مسح هبام ظهَر كفِّ ثمَّ نفضها،  ه رضبًة عىل األرض،  فرضب بكفِّ

ه، ثمَّ مسح هبام وجهه(()4). ظْهر شامله بكفِّ

البن  الباري((  ))فتح   ،)((4  ،((4/(( للنووي  ))املجموع((   ،)(95/(( = للخريش(( 
رجب ))/44).

))) ))فتح الباري(( البن رجب ))/44).
))) ))املحىل(( ))/68)(، ))فتاوى نور عىل الدرب(( )5/)))(، ))لقاء الباب املفتوح(( )اللقاء 

رقم: 98).
))) رواه البخاري )8))(، ومسلم )68)).
)4) رواه البخاري )47)(، ومسلم )68)).
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الفصل اخلامس

ما َيبُطل به التيمُّم

مبطالت الوضوء
م بام َيبُطل به الوضوء))). َيبُطل التيمُّ

ليل:  الدَّ

إمجاع أهل العلم عىل ذلك، وممن نقل اإلمجاع: ابن حزم، وابن رشد))). 

الة  وجود املاء قبل الصَّ
الة. وع يف الصَّ م بوجود املاء قبل الرشُّ َيبُطل التيمُّ

الدليل من الكتاب: 

ُموا َصِعيًدا َطيًِّبا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

م. م معلَّقة بعدم املاء، فإذا وجد املاء فال تيمُّ أنَّ اآلية تدلُّ عىل أنَّ مرشوعيَّة التيمُّ

الدليل من اإلمجاع: 

 ، البِّ عبد  وابن  املنذر،  ابن  اإلمجاَع:  نَقل  وممَّن  ذلك،  عىل  العلم  أهل  أمجع 

.((( والقرطبيُّ

الة وجود املاء أثناء الصَّ
اختلف أهل العلم يف حكم من وجد املاء أثناء الصالة عىل قولني: 

))) سواء من احلَدث األكب أو األصغر.
))) ))املحىل(( ))/)5)(، ))بداية املجتهد(( ))/78).

))) ))اإلمجاع(( )ص: 6)(، ))االستذكار(( ))/4))(، ))اجلامع ألحكام القرآن(( )4/5))).
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أن  منها، وعليه  فإنَّ عليه اخلروَج  الة،  الصَّ أثناء  املاء  َوجد  َمن  ل:  األوَّ القول 
أ إن كان حمِدًثا حدًثا أصغر، أو يغتسل إن كان قد أحَدث حدًثا أكب، وهو  يتوضَّ
لف)))، واختاره املزينُّ وابُن  مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة)))، وبه قالت طائفٌة من السَّ
، وابن رشد احلفيد من املالكيَّة ، وابن  افعيَّة ، وابن حزم الظاهريُّ يج من الشَّ رُسَ

عثيمني))). 

الدليل:

ُموا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

الة؛  م بَطلت الصَّ م، وإذا بَطل ُحكم التيمُّ أنَّ هذا قد وجد ماًء، فبَطل ُحكم التيمُّ
ألنَّ حدثه يعود إليه)4).

الة، فإنَّه ُيتمُّ صالته، وهو مذهب املالكيَّة،  القول الثَّاين: َمن وجد املاء أثناء الصَّ
)6) واختاره ابن  افعيَّة)5)، ورواية عن أمحد، وبه قال أبو ثور، وداود الظاهريُّ والشَّ

املنذر، والطبي)7).

))) ))املبسوط(( للرسخيس ))/)0)(، ))املغني(( البن قدامة ))/97))
))) ))املحىل(( البن حزم ))/)5)(، ))التمهيد(( البن عبدالب )9)/)9))

))) ))احلاوي الكبري(( للاموردي ))/)5)(، ))املحىل(( ))/)5)( ))بداية املجتهد(( ))/)7(، 
))الرشح املمتع(( ))/406).

عثيمني  البن  املمتع((  ))الرشح   ،)4(/(( الشلبي((  وحاشية  للزيلعي  احلقائق  ))تبيني   (4(
.(404/((

م يف احلرض، فإنَّه جيب  الة، كام لو تيمَّ مه جيب معه إعادة الصَّ )5) وعند الشافعية يستثنى ما إذا كان تيمُّ
م. الة؛ ألنَّه لو مل يقطعها أعادها ألصلهم يف هذا النَّوع من التيمُّ عليه قطع الصَّ

)6) ))مواهب اجلليل(( للحطاب ))/))5(، ))احلاوي الكبري(( للاموردي ))/)5)(، ))املغني(( 
البن قدامة ))/97)(، ))املحىل(( البن حزم ))/)5)).

)7) ))األوسط(( البن املنذر ))/84)-85)(، ))التمهيد(( البن عبدالب )9)/)9)).



75 ني والتيمم املسح على اخُلفَّ

الدليل:

ُموا{ ]النساء: )4[. قول اهلل تعال: }َفَلْم َتُِدوا َماء َفَتَيمَّ

اللة: وجه الدَّ

م، فلامَّ كان وقُت األمر  أنَّه ُأمر باستعامل املاء يف احلال التي لو مل جيد فيها املاء لتيمَّ
الة))). الة، وجب أن يكون وقُت األمر باستعامل املاء قبل الصَّ م قبل الصَّ بالتيمُّ

يلزْمه  فلم  الة؛  الصَّ البدل، وهي  التلبُّس بمقصود  بعد  امُلبَدل  أنَّه وجد  - كام 
يام))). ارة بعد التلبُّس بالصِّ اخلروج، كام لو وجد رقبَة الكفَّ

الة وقبل خروج الوقت وجود املاء بعد أداء الصَّ
ُيعيد  وال  تزئه  ا  فإهنَّ الوقت،  خروج  وقبل  الة،  الصَّ أداء  بعد  املاء  وجد  َمن 
افعيَّة)))،  احلنفيَّة واملالكيَّة، والشَّ الفقهيَّة األربعة:  املذاهب  باتِّفاق  الة، وهذا  الصَّ

.(5( واحلنابلة)4)، وهو اختيار ابن حزم الظاهريِّ

الدليل:

عن نافع عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: ))أنَّه أقبل من اجلَْرف)6)، حتَّى إذا كان 
والشمُس  املدينة  دخل  ثمَّ  العرص،  وصىلَّ  ويديه،  وجهه  فمسح  م،  تيمَّ باملربد)7) 

))) ))احلاوي الكبري(( للاموردي ))/)5)).
))) ))املغني(( البن قدامة ))/97)).

م يف احلرض. ))) وُيسَتثنى عند الشافعية ما لو تيمَّ
))املجموع((   ،)5((/(( للحطاب  اجلليل((  ))مواهب   ،)(55/(( عابدين((  ابن  ))حاشية   (4(

للنووي ))/06)(، ))املغني(( البن قدامة ))/79)).
)5) ))املحىل(( ))/)5)).

غريب  يف  ))النهاية  األودية.  من  السيول  ترفه  ما  وأصله  املدينة،  من  قريب  موضع  اسم  هو   (6(
احلديث واألثر(( البن األثري ))/)6)).

)7) املربد موضع وهو من املدينة عىل ميل. ))فتح الباري(( البن حجر ))/)44).
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الة(())). مرتفعٌة، فلم ُيعِد الصَّ

الة وخروج الوقت وجود املاء بعد أداء الصَّ
الة. ، ثمَّ وجد املاء بعد خروج الوقت، فإنَّه ال ُيعيد الصَّ م وصىلَّ من تيمَّ

ليل:  الدَّ

، وابن  املنذر، والكاساينُّ ابن  العلم عىل ذلك، وممن نقل اإلمجاع:  إمجاع أهل 
رجب))).

الة؟ م خبروج وقت الصَّ هل َيبُطل التيمُّ
 ،((( الة، وهو مذهب احلنفيَّة، وداود الظاهريِّ م بخروج وقت الصَّ ال َيبُطل التيمُّ

، وابن باز، وابن عثيمني)4). واختاره ابن تيميَّة، والشوكاينُّ

الدليل من الكتاب: 

َما  نُْه  مِّ َوَأْيِديُكم  بُِوُجوِهُكْم  َفاْمَسُحوا  َطيًِّبا  َصِعيًدا  ُموا  }َفَتَيمَّ تعال:  اهلل  قول 
َرُكْم{ ]املائدة: 6[. ْن َحَرٍج َوَلـِكن ُيِريُد لُِيَطهَّ ُيِريُد اهللُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

اللة: وجه الدَّ

م كذلك فال ينقض  م طهارة من اهلل تعال، وإذا كان التيمُّ أنَّه نصَّ عىل أنَّ التيمُّ
بخروج الوقت)5).

ًقا قبل حديث  ))) رواه الشافعي يف األم ))/)6(، ومن طريقه البيهقي ))/4))(، والبخاريُّ معلَّ
الة(. م يف احلرض إذا مل جِيد املاء، وخاف فوَت الصَّ )7))( يف باب )التيمُّ

))) ))األوسط(( ))/)6(، ))بدائع الصنائع(( ))/58، 59(، ))فتح الباري(( ))/7)).
))) ))تبيني احلقائق للزيلعي وحاشية الشلبي(( ))/)4(، ))املحىل(( ))/55)).

الدرب((  عىل  نور  ))فتاوى   ،)85 )ص:  اجلرار((  ))السيل   )4(6/((( الفتاوى((  ))جمموع   (4(
)7/5))(، ))الرشح املمتع(( ))/))40).

)5) ُينظر: ))املحىل(( البن حزم ))/56)(، ))الرشح املمتع(( البن عثيمني ))/))40).
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نَّة:  الدليل من السُّ

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام، قال: قال رسوُل اهلل صىلَّ اهلل عليه وسلََّم: 
))ُجعلْت يل األرض مسجًدا وَطهوًرا(())).

اللة: وجه الدَّ

بارتفاع  القول  فوجب  للطَّهارة،  املثبِت  وهو  لغريه،  ر  املطهِّ هو  الطَّهور  أنَّ 
احلَدث إل وجود املاء))).

الُقدرة على استعمال املاء
م بالُقدرة عىل استعامل املاء. َيبُطل التيمُّ

ليل:  الدَّ

ين ابن قدامة، وابن  إمجاع أهل العلم عىل ذلك، وممن نَقل اإلمجاع: شمس الدِّ
تيميَّة))).

))) رواه البخاري )5))(، ومسلم )))5).
عثيمني  البن  املمتع((  ))الرشح   ،)4(/(( الشلبي((  وحاشية  للزيلعي  احلقائق  ))تبيني  ُينظر:   (((

.(40((/((
))) ))الرشح الكبري(( ))/68)(، ))جمموع الفتاوى(( )))/55)).
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