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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
َّ

ِبس ِم ه ِ
الر ِحي ِم.
الرح َم ِن ه
َّللا ه
ِِ
ِ
ين ،وصلى هللا وسلم على نبينا مح همد وعلى آله وصحبه ،وال هتابعين لهم
ال َحم ُد هّلِل َر ِب ال َعاَلم َ
بإحسان إلى يوم ِ
الدين ،قال الشيخ محمد األمين ِ
الشنقيطي –رحمه هللا تعالى:-
ٍ
"المسألة الثالثة :هل يلزم في التيمم مسح غير الكفين؟ اختلف العلماء في ذلك ،فأوجب
بعضهم المسح في التيمم إلى المرفقين ،وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما ،والثوري

وابن أبي سلمة والليث".

ومعروف عند المالكية بالماجشون عبد الملك بن أبي سلمة الماجشون.

رضا واجًبا ،وبه قال محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم ،وابن
"كلهم يرون بلوغ التيمم بالمرفقين ف ً
نافع ،وإليه ذهب إسماعيل القاضي.
أبدا".
قال ابن نافع :من تيمم إلى الكوعين أعاد الصالة ً

أبدا.
يعني :اكتفى بالكفين ،يعني :إلى الكوعين إلى المفصل أعاد ً

"وقال مالك في المدونةُ :يعيد في الوقت".
رر مررا ياررنن ا مررام مالررك وترتررف الفترروا علررى الوير ب لعنا ترره بالوير
وكثير ًا
كتاب رره بكت ررا ،الوي رروإ ،وتاول ررون :إن الوير ر

والتمامرره برره ،ول ر لك ب ردأ

ررج علي ررا عن ررد
عن ررد مال ررك أل ررم م ررن ال ررار  ،وت ر َّ

التعارض ،بينما جم ور ألل العلم على أن ال ار ألم وبدأوا ب ا في كتب م.

وعلى كل حال التريمم ومسر اليرد ن ياليرد) جراتإ فري ةيرة التريمم م لارة ،وفري ةيرة الودروت مايرد

بالمرافق ،ف ل يحمل الم لق على المايد ،وتاال :اآلية الم لاة تحمل على المايد  ،فيكون المسر
في التيمم إلى المرافق كالودوت حمالً للم لق على المايد؟

ياليد) جاتإ فري الاررةن فري الودروت ،وفري التريمم ،وفري الا ر فري السررية ،جراتإ مايرد فري ةيرة

الودوت ،وم لاة في ةية السررية ،وفري ةيرة التريمم ،يحمرل الم لرق علرى المايرد إ ا اتفارا فري الحكرم
والسبف اتفاًيرا ،ف رل اتفارا فري الحكرم والسربف ةيرة الودروت مر ةيرة التريمم اتفارا فري الحكرم والسربف؟
السبف واحد ولو الحدث ،والحكم لر ا سسرل ،ولر ا مسر ا تلفرا فري الحكرم ،والهم رور علرى أ مرا

إ ا ا تلفرا فري الحكرم لرم يحمرل الم لرق علرى المايرد و ن اتفارا فري السربف ،بخرالف مرا إ ا اتفارا فري

الحكم و ن ا تلف السبف.

كالريبررة فرري كفررار الط ررار م لاررة ،وفرري كفررار الاتررل مايررد بكو ررا م منررة ،اتفاررا فرري الحكررم ،ولررو
وجو ،العتق ،وا تلفا في السبف لو أن السبف إما ظ ار في ةية ،و ما يتل في ٍ
ةية أ را.

اتفرراا الحكررم ،جعررل الهم ررور يحملررون الم لررق علررى المايررد ،فياولررون :بررد مررن أن تكررون الريبررة
م منة في الكفراراإ كل را الًفرا للحنفيرة ،الحنفيرة حهرت م أ ره فري ةيرة الاترل كرم كررر الو رف؟ كرم
كرررر الايررد كو ررا م منررة ،كررم كرررر؟ ثررالث مرراإ ممررا رردل علررى ا لتمررام بشررين لر ا الايررد فرري لر ا
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الايررد فرري ررُ فيتنرراول أو يحمررل مررا جررات م لًاررا فيمررا يشرراب ه مررن

إ ا اتفاا في الحكم ح ِمل الم لق على المايد ،و ن ا تلرف السربف ،و ا ا تلفرا فري الحكرم لرم يحمرل

الم لق على المايد عند الهم ور ،و ن اتفق السبف كما لنا.
إجماعا.
إ ا ا تلفا في الحكم والسبف لم يحمل الم لق على المايد
ً

اآلية في ةية الودوت ،وفي ةية السرية ا تلف الحكرم لر ا سسرل ،ولر ا ي ر  ،وا تلرف السربف لر ا
ما فيه أحد ياول بين اليد تا

أيضا سببه الحدث ،و اك سببه السرية،
ً
لنا مثل ما كر ا ياليد) في ةية الودوت مايد إلى المرافق ،وفي ةيرة التريمم م لارة ،والسربف واحرد
ولررو الحرردث ،والحكررم مختلررف لر ا مسر  ،ولر ا سسررل ،فررالهم ور

من المرفق.

يحملررون الم لررق علررى المايررد

الًفا للشافعية ،الشافعية لنا يحملون الم لق على المايد.
وعلى كرل حرال فيره صرو سريوردلا الم لرف –رحمره هللا -يرد يسرتدل ب را مرن يارول :بمسر اليرد

إلررى المرفررق ،و ن كرران لنرراك صررو

يررد تكررون أيرروا من ررا وأود ر أ رره يكتفررى باليررد إلررى الكررو .

الكو أ ن يا أبا عبد الرحمن..؟ أ ن الكو ؟
طالب.............:

ما يسمعو ك.

طالب.............:

على الصام

أ ؟

طالب.............:
فعظـــم يلـــي اكبهـــام يـــو ومـــا يلـــي

لخنصـــره الكرســـو والرســـس مـــا وســـ

خخصرا بالابرات والباللرة يرالوا :مرا
يعني :الوسط بين الكو والكرسو  ،والعامة إ ا أرادوا أن يصرفوا
ً
يعرف كوعه من كرسوعه ،كل الناس يعرفون الكو من الكرسو ؟

طالب.............:

لو الاالف ما يعرفون ،الكو عند الناس المرفرق لر ا الكرو عنرد عامرة النراس ،عنرد الررواف

ت لرق علررى اب رراب ب ولر لك الا ر عنرردلم مررن اب راب كمررا ررُ علرى لررك الشررت

اليرد

المرتضررى

في "ابمالي".

و ح ررن رررا بعر ر المص ررلين –مر ر ابس ررف -م ررن م م ررن للب ررة العل ررم م ررن يس ررهد عل ررى اب رراب ،
واب ررل فرري اليررد لرري ال ارحررة السررهود علي ررا ،واب رراب تبر ت ِ
كمررل ،لكررن بعر النرراس تهررد ياررول
لك ا في سهود  ،ل ليسر

الراحة واب اب تب ٌ ل ا.

لري اليرد عنرد ألرل العلرم ،و فري لارة العرر ،،اليرد فري اب رل لري:
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طالب.............:
وهللا ال ي يعرف الحكم تب ل

الته تصير مثل المسيت.

مرفوعا عن جـابر بـن عبـد هللا ،وابـن عمـر ،وأبـي أمامـة ،وعائشـة،
"وروي التيمم إلى المرفقين
ً
وعمار ،واألسلع ،وسيأتي ما فـي أسـانيد روايـاتهم مـن المقـال إن -شـاء هللا تعـالى ،-وبـه يـان
ٍ
يقول ابن عمر ،وقال ابن شهاب :يمسح في التيمم إلى اآلباط.

واحتج من قال :بالتيمم إلى المرفقين بما روي عمـن ذيرنـا مـن ِذيـر المـرفقين ،وبـأن ابـن عمـر
كان يفعله ،وبالقياس على الوضوء ،وقد قال تعالى فيهَ { :وأَي ِدَي ُكم ِإَلى ال َمَر ِاف ِق} [المائدة.]6 :
قال مقيده -عفا هللا عنه :-الذي يظهر مـن األدلـة -وهللا تعـالى أعلـم -أن الواجـب فـي التـيمم
هو مسح الكفين فق ِ ،لما قدمنا من أن األحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصـح منهـا شـيء
جهيم المتقدمين.
ثابت الرفع إال حديث عمار ،وحديث أبي
ٍ
أما حديث أبي جهيم ،فقد ورد بذير اليدين مجمالً ،يما رأيت ،وأما حديث عمـار فقـد ورد بـذير

الكفين في الصحيحين ،يما قدمنا آن ًفا .وورد في غيرهما بذير المرفقين ،وفي رواي ٍة إلى نصـف
الذ ار  ،وفي رواي ٍة إلى اآلباط".
ا

تالف فري الروايراإ المحكمرة بر كر الكفرين ،ومرا عردا لرك إمرا إلرى المررفاين أو إلرى العضرد ن

أ صرراف اليررد ن أو إلررى اآلبرراس لر ليسر

محكمررة ،بررل لرري متعاردررة ،وتط ررر –وهللا أعلررم -أ ررا

من تعبير الروا ال ي سم أحد ل ابلفاظ من أجل ا حتياس للكف لري مهررد احتيراس للكرف إن
ح  ،و ال ي في الصحيحين ما فيه كر ل الايود.

"فأما رواية المرفقين ،ونصـف الـذ ار  ،ففيهمـا مقـال سـيأتي ،وأمـا روايـة اآلبـاط ،فقـال الشـافعي

تـيمم للنبـي -صـلى هللا عليـه
وغيره :إن يان ذلك وقع بأمر الهنبي -صلى هللا عليه وسلم -فكل
ٍ
فالحجـة فيمـا أمـر بـه ،وممـا يقـوي روايـة
وسلم -بعده فهو ناسخ له ،وإن يان وقع بغير أمـرهُ ،
الصحيحين في االقتصار على الوجه والكفين ،يون عمار يان يفتي بعد الهنبي -صلى هللا عليـه

وسلم -بذلك .وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره .والسيما الصـحابي المجتهـد ،قالـه ابـن
حجر في "الفتح".
ٍ
وأما فعـل ابـن عمـر ،فلـم يثبـت رفعـه إلـى الهنبـي -صـلى هللا عليـه وسـلم -والموقـوف علـى ابـن
عمر ال ُيعارض به مرفو متفق عليه ،وهو حديث عمار".
رروف با حتيرراس ،فكرران ررد ل المررات فرري عينيرره حتررى
فيكررون ل ر ا مررن احتيرراس ابررن عمررر ،ولررو معر ٌ
عمي ،لو احف ٍ
تحر واحتياس وتشد د على فسه ،وأما فتوا للناس تختلف ،فإ ا كان ح ِفظ عنره
ل ا فيكون ل ا من تشدد واحتياله –ردي هللا عنه وأردا .-
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مر رجل على الهنبـي -صـلى هللا عليـه
ٍ
"وقد روى أبو داود عن ابن عمر
بسند ضعيف ،أنه قال :ه
وسلم -في سك ٍة ِمن السكك ،وقد خرج من غـائ ٍ أو بـول فسـهلم عليـه ،فلـم يـرد عليـه حتـى يـاد
الرجل يتوارى في السـكك ،فضـرب بيـده علـى حـائ  ،ومسـح بهـا وجهـه ،ثـم ضـرب ضـرب ًة أُخـرى

فمســح بهــا ذراعيــه ،ومــدار الحــديث علــى محمــد بــن ثابــت ،وقــد ضــعفه ابــن معــين ،وأحمــد،
والبخــاري ،وأبــو حــاتم .وقــال أحمــد والبخــاري :ي ِ
نكـر
نكررر -وقــال أحمــد والبخــاريُ :ي َ
نكـر عليــه – َ
ُ
ـافع
عليـه حـديث التــيمم .أي :هـذا ،ااد البخــاري ،خالفـه أيـوب ،وعبيــد هللا والنـاس ،فقــالوا عـن نـ ٍ
عن ابن عمر ِفعله".
ِ"فعله" يعني :من ِفعله.

"وقال أبو داود :لم يتابع أحـد محمـد بـن ثابـت فـي هـذه القصـة علـى ضـربتين عـن رسـول هللا-
صــلى هللا عليــه وســلم ،-ورووه مــن ِفعــل ابــن عمــر ،وقــال الخطــابي :ال يصــح؛ ألن محمــد بــن

ثابـ ٍـت ضــعيف جــدا ،ومحمــد بــن ثابـ ٍـت هــذا هــو العبــدي أبــو عبــد هللا البصــري ،قــال فيــه فــي
"التقريب" :صدوق لين الحديث".

"لــين الحــديث" يعنرري :دررعيف ،فررإن و ِجررد لرره مترراب ف ررو مابررول ،و فلر ِرين باررى فرري دررعفه ،و
يعارض بحد ثه حد ث أ و ،السختيا ي ،وعبيد هللا بن عمر العمري ،ولما من ِ
الثااإ وسيرلم مرن

الروا .

"واعلم أن رواية ه
نافع عـن ابـن عمـر ،لـي
الضحاك بن عثمان ،وابن الهادي لهذا الحديث عن ٍ
ثابـت علـى الضـربتين ،وال علـى الـذراعين؛ ألن ه
الضـحاك لـم
في واحد ٍة منهمـا متابعـة محمـد بـن ٍ
يذير التيمم في روايتيه ،وابـن الهـادي قـال :فـي روايتـه –التريمم فري روا تره -وابـن الهـادي قـال:

في روايته.
ال ي يبله أ

يل  :في روا تيه؟

طالب :نعم يا شيخ.
بن.

ألن ه
الضحاك لم يذير التيمم في روايته ،عم .وابن الهادي قال في روايته" :مسح وجهـه ويديـه"

قاله ابن حجر ،والبيهقي ،وروى الدارقطني ،والحاكم ،والبيهقي من طريق علي بن ظبيان ،عـن

ـافع ،عــن ابــن عمــر أن رســول هللا -صــلى هللا عليــه وســلم -قــال:
ُعبيــد هللا بــن عمــر ،عــن نـ ٍ
«ال هتيمم ضربتان :ضربة للوجه ،وضربة لليدين إلى المرفقين».
الك عن
وهشيم وغيرهما وهو الصوابُ ،ثم رواه من طريق م ٍ
قال الدارقطني :وقفه يحيى القطانُ ،
نــافع ،عــن ابــن عمــر موقوًفــا ،قالــه ابــن حجــر ،مــع أن علــي بــن ظبيــان ض ـ هعفه القطــان ،وابــن

معين ،وغير واحد.
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هالل العبسي الكوفي ،قاضي بغداد ،قال فيه في "التقريب" :ضعيف.
وهو ابن ظبيان بن ٍ

عمر".
ورواه الدارقطني من طريق
سالم عن ابن ٍ
ٍ
عمر.
َ

مرفوعــا بلفـ  :تيممنــا مــع الهنبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -ضــربنا بأيــدينا علــى
"عــن ابــن عمـَـر
ً
الصــعيد ِ
الطيــبُ ،ث ـ هم نفضــنا أيــدينا فمســحنا بهــا وجوهنــاُ ،ث ـ هم ضــربنا ضــرب ًة أخــرى فمســحنا مــن
المرافق إلى األكف ،الحديث ،لكن في إسناده سليمان بن أرقم ،وهو متروك.

قال البيهقي :رواه معمر وغيره عن الزهري موقوًفـا ،وهـو الصـحيح ،ورواه الـدارقطني أي ًضـا مـن

جميعـا عـن ابـن عمـر
سالم ،ونـافع
أيضا عن
طريق سليمان بن أبي داود الحراني ،وهو متروك ً
ٍ
ً
رفوعــا بلف ـ « :فــي التــيمم ضــربتان :ضــربة للوجــه ،وضــربة لليــدين إلــى المــرفقين» ،قــال أبــو
م ً

ارعة :حديث باطل ،ورواه الدارقطني ،والحاكم من طريق عثمان بن محمد األنماطي عـن عـزرة
جابر ،عن الهنبـي -صـلى هللا عليـه وسـلم -قـال« :التـيمم ضـربة
بن ثابت ،عن أبي الزبير ،عن ٍ
للوجه ،و َضربة ِ
للذراعين إلى المرفقين» ،ومن طريق أبي نعيم عن عـزرة بسـنده المـذيور ،قـال:

جاء رجل ،فقال :أصابتني جنابة ،وإني تم هعكـت فـي التـراب ،فقـال :اضـرب ،فضـرب بيـده األرض
فمسح وجهه ،ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين".

بعضررا ،و لررو كرران الضررعف
ل ر الروايرراإ الترري في را مررن الررروا المتررروكين لر
يشررد بعض ر ا ً
سيررر خررد دب لتارروا بعض ر ا برربع ٍ  ،وارتا ر إلررى درجررة الحسررن لايررر  ،ولررو ممررا يحررتو برره ،ولكررن
مادام في ا من الروا من و ف بي ه متروك ،فوجود مثل عدمه

لتف

إليه.

ورهد على ابن الجواي :بـأن عثمـان
"ض هعف ابن الجواي هذا الحديث بأن فيه عثمان بن محمدُ ،
يم
بن محمد لم يتكلم فيه أحد ،يما قاله ابن دقيق العيد ،لكن روايته المذيورة شاذة؛ ألن أبـا نعـ ٍ
أيضا.
رواه عن عزرة موقوًفا ،أخرجه الدارقطني ،والحاكم ً

وقــال الــدارقطني فــي حاشــية الس ـنن عقــب حــديث عثمــان بــن محمــد :يلهــم ثقــا  ،والص ـواب
موقوف".
السنن؟ َمن ال ي ياول ل ا الكالم الم لف أو ابن الهوزي؟
أ ن حاخية ُّ
طالب :ابن حجر في التلخيص.
"كما قاله ابن دقيق العيد" يعني :اعترض ابن دييق العيد بعد ابن الهوزي.
طالب.............:
برردو أ رره الم لررف "وقـــال الـــدارقطني فـــي حاشـــية الســـنن" علررى سررنن الررداري ني حاخررية اسررم ا:
"التعليررق المانرري علررى سررنن الررداري ني" ولرري ليس ر

ةبادي

للررداري ني ،و مررا لرري لشررم

الحررق العطرريم

احف "عون المعبود" متي ر ًّ
جدا يعني في الارن المادي في أول الارن المادي.
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السررنن ،يعنرري :الناررل فري
السرنن ،يعنرري :لررو يرال :كمررا فرري حاخررية ُّ
كمرا يررال الررداري ني فرري حاخررية ُّ

السرنن عرن ا مرام الرداري ني ممكرن ،أمرا يارول" :الـدارقطني فـي حاشـية السـنن" لر ا لري
حاخية ُّ
بصحي .

"وقــال الــدارقطني فــي حاشــية الس ـنن ،عقــب حــديث عثمــان بــن محمــد :يلهــم ثقــا  ،والص ـواب
موقــوف ،قــال ذلــك يلــه ابــن حجـ ٍـر فــي "التلخــيص" ،وقــال فــي "التقريــب" فــي عثمــان بــن محمـ ٍـد
أيضا".
المذيور :مقبول ،وقال في "التلخيص" ً
لينا.
والمابول عند ابن حهر حيث تاب  ،حيث تاب يكون مابول ،و ن لم تاب فيكون ً

المرتبة الخامسة من المراتف -مراتف التهرت  :-من لي

له من الحد ث إ الاليل ،ولم ثب

في

حاه ما ترك حد ثه من أجله ،فإن توِب فمابول ،و ِ
متابعرا
فلين ،فينطرر فري لر ا الرراوي إن كران
ً
يصل لدرجة الابول و فال.

"وفــي البــاب عــن األســلع قــال :ينــت أخــدم الهنبــي -صــلى هللا عليــه وســلم -فأتــاه جبريــل ب يــة
الصــعيد ،فــأراني التــيمم ،فضــربت بيــدي األرض واحــدة ،فمســحت بهــا وجهــي ،ثــم ضــربت بهــا
ردي -إلــى المــرفقين .رواه الــدارقطني ،والطبرانــي وفيــه الربيــع ب ـن
األرض فمســحت بهــا يــدي – ر َّ

أيضـا ،ورواه البـزار ،وابـن
بدر ،وهو ضعيف ،وعـن أبـي أمامـة رواه الطبرانـي ،وإسـناده ضـعيف ً
مرفوعـــا« :التـــيمم ضـــربتان :ضـــربة للوجـــه ،وضـــربة لليـــدين إلـــى
عـــدي مـــن حـــديث عائشـــة
ً
الح ـريش بــن الخريــت ع ـن ابــن أبــي ُمليكــة عنهــا .قــال أبــو حــاتم :ح ـديث
المــرفقين» .تف ـهرد بــه ُ
ُمنكر".

"عنها" .يعني :عن عائشة.
طالب.............:

يعنرري :التعليررق علررى سررننه ،لررو مررا يعرررف تعليررق الررداري ني علررى سررننه ،لكررن إن كرران كالمرره فرري
ثنايررا ابحاد ررث ،يعنرري :فرري أثنائ ررا مررا ياررال ل ررا :حاخررية ليس ر

مستدركة.

حاخررية ،وعلررى كررل حررال العبررار

الحريش شيخ ال ُيحتج به ،وحديث أنه -صلى هللا عليه وسلم -قال لعمار بن ياسر« :تكفيـك
"و ُ
ضربة للوجه ،وضربة للكفـين» رواه الطبرانـي فـي األوسـ والكبيـر ،وفيـه إبـراهيم بـن محمـد بـن
أبي يحيى ،وهو ضعيف ،ولكنه ُحجة عند الشافعي".
الثاة ،ا مام الشافعي إ ا يال :ح َّردثني ِ
حدثني ِ
ياول ا مام الشافعي :إ ا يالَّ :
الثارة إبرراليم برن أبري
أيضرا ،برل مترروك ،لكرن ا مرام الشرافعي
يحيى ،وعامة ألل العلم على أ ره درعيف ودرعفه خرد د ً
لررو خرريخه ،ولررو أعرررف برره ،فررإ ا روا عنرره وثارره .باررى يولرره يعرررض علررى أيروال ابئمررة ،وتعرررض
أحاد ثه على أحاد ث ِ
الثااإ فما وافق من ا يبل ،وما عارض من ا فإ ه رد.
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"وحديث عمار :ينت في القوم حين نزلت الرخصة فأُ ِمرنا فضربنا واحد ًة للوجه ،ثـم ضـرب ًة أخـرى
لليدين إلى المرفقين .رواه البزار ،وال شك أن الرواية المتفق عليها عن عمار أولى منه.

وقال ابن عبد البر :أكثر اآلثار المرفوعة عن عمار ضـربة واحـدة ،ومـا ُروي عنـه مـن ضـربتين
فكلها مضطربة ،انتهى منه.

جهيم المتقدمين ،يما ذيرنا.
فبهذا يله تعلم أنه لم يصح في الباب إال حديث عمار ،وأبي
ٍ
فإذا عرفت نصوص السنة في المسألة ،فاعلم أن الواجب فـي المسـح الكفـان فقـ  ،وال يبعـد مـا
وسـنية الــذراعين إلــى المــرفقين؛ ألن الوجــوب دل
قالــه مالـك -رحمــه هللا -مــن وجــوب الكفــينُ ،
عليه الحديث المتفق عليه في الكفين.
وهـذه الروايـا الـواردة بــذير اليـدين إلـى المــرفقين تـدل علـى السـنية ،وإن يانـت ال يخلـو شــيء
بعضـاِ ،لمـا تقـرر فـي علـوم الحـديث مـن أن الطـرق الضـعيفة
منها من مقال ،فإن بعضها يشـد ً
المعتبر بها".

الررروا ت ر كر لالعتبررار وا

تبررار فتختبررر إن كا ر

موافاررة لروايررة

"المعتبــر بهــا" بن روايررة بع ر
ِ
الثااإ يبل و فال ،ولكن مرا تا َّردم مرن الروايراإ في را مرن الرروا المترروكين مرا يهعل را

تصرل

لالعتبار.

بعضـا ،حتـى يصـلح مجموعهـا لالحتجـاج ال
"من أن الطرق الضعيفة المعتبر بها يقـوي بعضـها ً
أيضـا بالموقوفـا المـذيورة ،واألصـل
تخاصم بو ٍ
احد أهل ٍ
بيـت ،فضـعيفان يغلبـان قويـا ،وتعتضـد ً
إعمال الدليلين ،يما تقرر في األصول".

لاجٍ
رار علرى يواعرد المتري رتن ،حترى إن مرن المتري رتن مثرل السريولي ،ويرد يسرلكه ابلبرا ي فري
ِ
رعيف
بع ابحيان أ ه يهم الرواياإ خرد د الضرعف ج ًّردا ،وتهعل را يشر د بعضر ا لربع  ،فض ٌ
م ر دررعيف ل ر ا رتارري أن يعتبررر برره ،و اك رتارري عررن در ٍ
رعفا ،ثررم إ ا وجررد
رعيف أ ررف در ً

دعيفا خد ًدا م دعيف خد د الضعف ف عند الضعف ،فال زال يخف حترى يصرل إلرى حرد
ً
ا حتهراج ،فرري لر ا ياررول السرريولي فرري ألفيترره :وربمررا يكررون كال ر ي برردي .يعنرري :الضررعيف خررد د
الضعف ربما يكرون فري بعر

الحرا إ حينمرا حتراج إليره ،وتكثرر لر الروايراإ حترى ترتاري إلرى

درجة الحسن كالضعيف ال ي يعتبر به إ ا وجد مثلره أو أيروا منره فإ ره رتاري إلرى الحسرن ،ولكرن

ابئمررة علررى رالف ل ر ال رتاررة ،ابئمررة نطرررون إلررى ابيرروا فيحكمررون لرره بررالثبوإ ،ومررا عرردا

فيحكمون عليه َّ
معروف عندلم.
بالنكار مما يخالفه ،ول ا
ٌ
"المسألة الرابعة :هل يجب الترتيب في التيمم أو ال؟ ذهب جماعـة مـن العلمـاء مـنهم :الشـافعي
وأصحابه إلى أن تقديم الوجه على اليدين رين من أريان التيمم".
رروف فرري الودرروت ،وفرررض مررن فرائضرره
كمررا لررو الشررين فرري الودرروت تاررديم الوجرره علررى اليررد ن معر ٌ
الترتيف.
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وجل أصحابه إلـى أن التقـديم
"وحكى النووي عليه اتفاق الشافعية ،وذهبت جماعة منهم مالكُ ،
علــى اليــدين ُسـهنة –تاررديم الوجرره علررى اليررد ن سرَّرنة -ودليــل تقــديم الوجــه علــى اليــدين أنـه تعــالى
ه
ـحوا ِب ُو ُجـو ِه ُكم َوأَي ِـدَي ُكم} [المائـدة:
قدمه في آيـة النسـاء ،وآيـة المائـدة ،حيـث قـال فيهمـاَ { :فام َس ُ
.]6
الصـ َفا َوال َمــرَوَة}
وقــد قــال -صــلى هللا عليــه وســلم« :-أبــدأ بمــا بــدأ هللا بــه» يعنــي :قولــهِ{ :إ هن ه
[البقرة ]158 :اآلية ،وفي بعض رواياته «ابدأوا» بصيغة األمر".
عند النسائي «ابدأوا بما بدأ هللا به»

ياة ابمر.

"وذهب اكمام أحمد ،ومن وافقه إلى تقديم اليدين ،مستدالً بما ورد في صحيح البخاري في بـاب
"التــيمم ضــربة" مــن حــديث عمــار بــن ياســر -رضــي هللا عنهمــا -أن الهنبــي -صــلى هللا عليــه
وســلم -قــال لــه« :إنمــا يــان يكفيــك أن تصــنع هكــذا ،فضــرب بك هفيــه ضــربة علــى األرض ،ثــم
نفضها ،ثم مسح بها ظهر يفه بشماله ،أو ظهر شماله ِ
بكفه ،ث هم مسح بها وجهه» الحديث".
طالب.............:

الم لف.

طالب.............:

ما ا؟

طالب.............:
اليد ن على الوجه.

كمل..كمل.

"ومعلوم أن «ثـم» تقتضـي الترتيـب ،وأن الـواو ال تقتضـيه عنـد الجمهـور ،وإنمـا تقتضـي مطلـق
التشريك ،وال ينافي ذلك أن يقوم دليل منفصل علـى أن المعطـوف بـالواو مـ خر عمـا قبلـه ،يمـا
الصـ َفا َوال َمـرَوَة} [البقـرة ]158 :اآليـة ،ويمـا فـي قـول
دل عليه الحـديث المتقـدم فـي قولـهِ{ :إ هن ه

حسان:

ـــــــــــــدا وأجبــــــــــــــت عنــــــــــــــه
هجــــــــــــــو محمـ ً
على رواية «الواو» فحديث البخاري هذا نص في تقـديم اليـدين علـى الوجـه ،ولإسـماعيلي مـن

ِ
األرض ثـ هم
طريق هارون الحمال ،عن أبي معاوية ما لفظه« :إنما يكفيك أن تضرب بيديك على

تنفضهما ،ثم تمسح بيمينك على شـمالك ،وشـمالك علـى يمينـك ،ثـم تمسـح علـى وجهـك» قالـه

وسنيته"
ابن ٍ
حجر في "الفتح" ،وأكثر العلماء على تقديم الوجه مع االختالف في وجوب ذلكُ ،
لو طر ا إلى أ رل لر ال رار فري حرد ث عمرار وسيرر  ،اآلن عمرار تريمم عرن إير عرن حردث
أ ار أو أكبر؟ أكبر ،وال رار اب رلية التري لري الاسرل مرن الحردث ابكبرر يهرف في را ترتيرف؟
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يهف في ا ترتيف ،فحد ث عمرار ولرو جرات بتارديم اليرد ن علرى الوجره يارال :لر ا حكرم مرن تريمم
ردث أكبررر يهررف فيرره الترتيررف كالاسررل ،ومررن ترريمم عررن حر ٍ
عررن حر ٍ
ردث أ ررار يهررف فيرره الترتيررف
كالودوتب بن البدل له حكم المبدل.
لا يا خيخ الخامسة لوتلة أم...؟
طالب :طويلة يا شيخ.

الل م

ِل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

يا حي يا ييوم يا ا الهالل وا كرام.

طالب :من نام ،ولم يغتسل ولم يتوضأ؟
الف ابولى ما عليه خيت.

