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 )املتن(

 : باب التيمم.-رمحه اهلل-قال املؤلف 

 )الرشح(

بسممم اهلل المممرمحن الممرميمهلل ابممممد هلل رب العمماملنيهلل والىلممم ة والسمم م عمممىل 

 أرشف األنبياء واملرسلنيهلل سيدنا حممدهلل وعىل آله وصحبه وسلم.. 

 -رمحممه اهلل-: بمماب التمميممهلل كمما أكممما ابممن قدامممة -رمحممه اهلل-قممال املىلمم ف 

 -ال سما–ايية وه  الطهمارة الىلم رل الو،موءهلل لمم الطهمارة الكم ل الطهارة اك

انتقمما  ط اهمممارة البمممدل التمم  هممم  بمممدل عممن الطهمممارة اكاييمممة وهمم  اهمممارة التممميممهلل 

 فقال املىل ف: باب التيمم.

هو: القىلدهلل يقال: تيمم ف ن املكمان بمع م : قىلمد هلل  التيمم يف ل ة العرب

ُقمممممممممون  و  }: -سمممممممممبحانه وتعممممممممماط–وم مممممممممه قمممممممممول اهلل  ُمممممممممموا اِم بهيمممممممممن  مه ِمممممممممُه ُت فه ي مَّ  {ال ت 

–[ يع مممم : ال تقىلممممدون  ط امبيممممن م ممممه ت فقممممونهلل وم ممممه قممممول اهلل 267]البقممممرة:

م  }: -سممممبحانه وتعمممماط ا َ  اِب ممممر  ممممني  اِلب ِيمممم ال آمِّ [ يع مممم : وال قاصممممدين 2]اكايممممدة:{و 

 البيَ ابرام.

ح الوجمه واليمدين فمنن التميمم همو: قىلمد الىلمعيد ملسم أما يف تعريف الفقهماء

 ب ية خمىلوصةهلل هذا بال سبة لتعريفه االصط م .

فقمممممول املىلممممم ف: بممممماب التممممميمم أي: سمممممنذكر لممممم  يف همممممذا البممممماب  لمممممة ممممممن 

 األمكام تتعلق هبذ  العبادة.
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التيمم عبادة خىلَ هبا هذ  األمةهلل نحن كا تكلم ما عمىل الو،موءهلل وتكلم ما 

مممم التمم  سممبقت اهلل ودلل مما عممىل عممىل ال سمماهلل قل مما بممنن الو،مموء وال سمما كممان يف األ

هلل «هممذا و،مموء األنبيمماء قممبي»قممال:  ال بمم  ذلمم  كممح يف مممدين السمم ن كمما تو،ممن 

ويف ال سما جماء يف ابمدين يف البيماري عمىل أن موسم  كمان ي تسماهلل وأن أ مموب 

كممان ي تسمماهلل فالو،مموء وال سمما موجممود يف هممذ  األمممة ووجممد يف األمممم السممابقةهلل 

 من اهلل عىل هذ  األمةهلل وهذا دليا عىل رشفها. أما التيمم فهذا حمض فضا

 «أعطيممَ اسمما ط يعطهممن أمممد قممبي»قممال:  ال بمم  جمماء يف الىلممحيحني أن 

رجما وجعلمَ   األر  مسمادا واهموراهلل فمن ح »من بني هذ  اممسة أنه قمال: 

ابدين همذا يمدل عمىل أن التميمم خمه بمه همذ   «ىلامن أمت  أدركته الىل ة فلي

 األمة.

اء يقولممممون: التطهممممق الممممذي يقممممع لإلنسممممان يقممممع لممممه بممممنمرين ال ممممني:  ممممما الفقهمممم

 : باكممماءهلل و مممما بمممالمابهلل وال يمكمممن أن يتطهمممر االنسمممان  ال هبمممذين االل مممنيهلل قمممالوا

فاعمما  -فنصممله اكمماء والطممني–والرسمم يف ذلمم : أن االنسممان خلممق مممن ممماء واممني 

يف التطهممممق عمممممىل اهلل تطهممممق  هبمممممهلل وقممممال بعممممض الفقهممممماء: ابكمممممة يف االقتىلممممار 

لممم اسممتمرار  -الممذي هممو الممماب-هممذين األمممرين ألن أول م شممن االنسممان الطممني 

ربم  همذين السمببني بالطهمارة  -سمبحانه وتعماط–مياته وبقايه بسبب اكماءهلل فماهلل 

ا  كممم  يمممدل عمممىل أن همممذ  العبمممادة هممم  ل سمممعادة االنسمممان يف المممدنيا وا خمممرةهلل فمممنذ 

 لعاملني هلذ  األمةهلل وهذا دليا عىل فضلها.التيمم هذا رمحة وهدية من رب ا
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يف غمووة  ال بم  جاء يف الىلحيحني من مدين عايشمة أاما قالمَ: ك ما ممع 

مممبا اشممي   ال بمم  مممن ال مموواسهلل فسممق  هلمما عقممدها التمم  ترتديممه ال سمماءهلل ف 

ورأسمه يف  ال بم  وقال: ابحثوا لعايشة عن عقدهاهلل قالَ: فحبا اشي  ونام 

يكن معهم ماءهلل وط يكن نول ه اك التميممهلل فالىلمحابة ذهبموا  ماريهلل وال اس ط

وشمممكوا ألك بكمممر قمممالوا لمممه: اب تممم  مبسمممَ رسمممول اهلل ومبسمممَ اشمممي  ولممميا 

معهم ماءهلل يع  : فعلَ جريرة كبمقةهلل كما اشمي  ممبا ممن أجما عقمد لعايشمةهلل 

فقالمَ:  -ريض اهلل ع هما–ماار هذ  الىلديقة  ال ب  وهذا دليا عىل تطييب 

وا،مممممع رأسمممممه يف مامممممريهلل فبمممممدأ ي بمممممذ  يف خممممما    ال بممممم  أبمممممو بكمممممر و جممممماء

ويقممول: أممما تسممتح   سبسممني رسممول اهلل وال مماس وليسمموا عممىل ممماء  قالممَ: فممو 

وهمو  اهلل ما سركَ  ال ملكان رأس رسول اهلل م  هلل قالَ: لمم اسمتيقا ال بم  

ىل  }يستبرشهلل فت  عليهم ا ية:  ِرَض  أ ِو ع  من  و  هِن ُك ُِتِم م  م ُِكِم مه مدم مه اء  أ م  ر  أ ِو ج  ف   س 

يِّب ما ا ا  معهيد  ُمموا ص  ت ي مَّ ماء  ف  همُدوا م  مِم د  ل  ماء  ف  ِسمُتُم ال ِّس  ايه ه أ ِو الم  [ فقمال 6]اكايمدة:{اِل  

أسيد بن مضق: رمحة اهلل علي  يا عايشة فح أصماب  ءء  ال أنمول اهلل بمه رمحمة 

 هلذ  األمة.

قممممال  ال بمممم  جمممماء يف بعمممض الروايمممماس أن  - ع همممماريض اهلل–هلمممذا عايشممممة  

يمما عايشممة  نممه لييفممف عممي مممن سممكراس املمموس أنمم  )) وهممو يف سممكراس املمموس:

 هلذ  املرأة. ال ب  هلل يع  : انظر مدل مب ((زوجت  يف اش ة
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هلل ال بممم  سممنلَ وجمماء يف الىلممحيحني مممن روايممة عممممرو بممن العمما  قممال: 

قال: أنَ أمقهمهلل فلح جعله أمقهمهلل يف غووة و ال ب  عمرو بن العا  قدمه 

ظن أنه هو األمب  ط رسول اهللهلل فقال: يا رسول اهلل من أممب ال ماس  ليم   

هلل فهممذا : عايشممةهلل فقممال: يمما رسممول اهلل مممن الرجممالهلل قممال: أبوهمماال بمم  فقممال لممه 

 دليا عىل فضا هذ  املرأة.

ن فيمممه قمممال: مممما نمممول بممم  أممممر  ال كممما-ونبمممه عمممىل أممممر–أسممميد بمممن مضمممق قمممال 

فسحة ألمة حممدهلل انظر هو أمر بسبب عايشةهلل لكن أصبح ه اك رمحة ألممة حمممد 

 كاملةهلل فهذا يف بيان فضا هذ  العبادة الت  ه : باب التيمم.

مم ُِكِم }: -سممبحانه وتعمماط–اهلل  ممدم مه مماء  أ م  ر  أ ِو ج  ممف  ممىل  س  ممِرَض  أ ِو ع  و  هِن ُك ِممُتِم م 

ِسممُتُم  ممايه ه أ ِو الم  ممن  اِل   ممامه يِّب  ا ا  ممعهيد  ُممموا ص  ت ي مَّ مماء  ف  ممُدوا م  ه ممِم د  ل  مماء  ف  [ 6]اكايممدة:{ال ِّس 

ا يمممة يف سمممورة ال سممماء ويف سمممورة اكايمممدةهلل فسممموف نبمممدأ بمسمممنلة واممممدة يمممذكرها 

 الفقهاء قبا أن يبدءوا يف باب التيمم.

قل مممما: همممممو عبممممارة عمممممن عبممممادة بدليمممممة للطهممممارة اكاييمممممةهلل اتفممممق الفقهممممماء  التمممميمم

األمة عىل أن التيمم بدل عن الو،وءهلل يع   بدل عمن ابمدا األصم رهلل  وأ عَ

وها همو بمدل عمن ابمدا األكم  المذي همو اش ابمة  فيمه خم فهلل  ماهق الفقهماء 

وعامممممة األمممممة يقولممممون:  ن التمممميمم هممممو بممممدل عممممن الطهممممارة الىلمممم رلهلل وبممممدل عممممن 

أن  الطهممارة الكممم لهلل يع ممم : دممموز للمحممدا أن يتممميمم برشمممو هلل ودممموز للا مممب

وعبممد اهلل  يتمميمم برشممو هلل  ال أن اش ممب اختلفمموا فيممههلل فممنن عمممر بممن امطمماب 



 أبو بكر سعداوي الشيخ:                               (                            10رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

6 

بممن مسممعود كممانوا يقولممون عممىل أن التمميمم خمما  بابممدا األصمم ر وال ي تقمما  ط 

 ابدا األك .

أن رج  جاء لعممر وقمال: يما عممر  -البياري ومسلم–جاء يف الىلحيحني 

ومرضممممم –تىلمممماهلل فقممممال عممممحر   ن مممم  ك ممممَ يف سممممفر فنج بممممَهلل فقممممال لممممه عمممممر: ال

قممال: يمما أمممق املممؤم ني أممما تممذكر أن مما ك مما يف غممووة كممذا وكممذا وأج ب مماهلل  -املالمما

فنما أنَ فلم تىلاهلل وأما أنا فتمعكَ كح تتمع  الدابة يف الممابهلل فلمح جا ما  ط 

 نمممح يكفيممم  أن ترضمممب بيمممدي  األر  و سمممح وجهممم  ))قمممال:  رسمممول اهلل 

مفا هذاهلل يع  : عمر ه ا نيسم همذ  القىلمة ولكمن فقال عمر: أنا ما أهلل ((وكفي 

عمممحر أهبتهممماذ ألن همممذ  القىلمممة سممموف يمتمممب عليهممما كثمممقا ممممن األمكمممامهلل وسممموف 

 يورد املىل ف هذا ابدين.

وأما عبد اهلل بمن مسمعود فقمد أخمرل مسملم يف صمحيحه عمن شمقيق عبمد اهلل 

قمممممال: كمممممان عبمممممد اهلل بمممممن مسمممممعود وأبمممممو موسممممم  األشمممممعريهلل فسمممممنل أبمممممو موسممممم  

ألشعري عبد اهلل بن مسعود وقال: يا عبد اهلل ما رأ   يف الرجما د مب ولميا ا

مماء  }لممه ممماء  فقممال لممه: ال يىلمماهلل فقممال: فممح تقممول يف قممول اهلل تعمماط:  ممُدوا م  ه ممِم د  ل   {ف 

قال عبد اهلل: يوش  أممدهم  ذا بمرد عليمه اكماء قمام وتميممهلل فقمال لمه: ومما قولم  

ب بيمدك عمىل األر هلل قمال: أمما رأ مَ بمنن عممر قال له: ارض ال ب  يف عحر أن 

فقههلل فعبد اهلل بن مسعود استدل بقول عمر بن امطاب.  ط يوا
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فعممر بممن امطمماب وعبممد اهلل بممن مسممعود ط يكونموا يممروا بممنن التمميمم هممو بممدل 

عممممن الطهممممارة الكمممم لهلل بمممما هممممو خمممما  عممممىل الطهممممارة الىلمممم رلهلل ولكممممن  مممماهق 

بعممد هممذين الىلممحابيني أن التمميمم بممدل عممن  الفقهمماء والممذي اسممتقر عليممه االتفمما 

الطهمممممارتنيهلل والمممممدليا يف ذلممممم : مممممما أخرجمممممه البيممممماري ومسممممملم عمممممن عممممممران بمممممن 

مممن الىلمم ة رأل رجمم  ط يىلمما  ال بمم  مىلممني قممال: ك مما يف املسمماد فلممح انتهمم  

ال بمم  فقممال لممه: ط ط تىلمما  قممال: يمما رسممول اهلل أصممابت   ج ابممة وال ممماءهلل فقممال لممه 

 :«فمممدل عمممىل أن اش مممب كمممذل  ي ممموب عليمممه  «اب فننمممه اهمممور لممم عليممم  بمممالم

 التيممهلل وهذا القول هو األقول والىلحيح.

 )املتن(

وصمممفته أن يرضمممب بيديمممه عمممىل الىلمممعيد الطيمممب رضبمممة واممممدة فيمسمممح هبمممح 

 وجهه وكفيه.

 )الرشح(

بممماب التممميمم يف ذكمممر الكيفيمممة يع ممم : كيمممف يتممميمم  -رمحمممه اهلل-بمممدأ املىلممم ف 

)وصفته أن يرضب بيديه عىل عد ذل  الرشو  فقال رمحه اهلل: املسلمهلل لم ذكر ب

 .الىلعيد الطيب رضبة وامدة فيمسح هبح وجهه وكفيه(

و  هِن ُك ِمممُتِم }قمممال:  -سمممبحانه وتعممماط–نحمممن تقمممدم مع ممما يف همممذ  ا يمممة أن اهلل 

ِسمم ممايه ه أ ِو الم  ممن  اِل   مم ُِكِم مه ممدم مه مماء  أ م  ر  أ ِو ج  ممف  ممىل  س  ممِرَض  أ ِو ع  ممُدوا م  ه ممِم د  ل  مماء  ف  ُتُم ال ِّس 

ما يِّب  ا ا  ممعهيد  ُمموا ص  ت ي مَّ ماء  ف  [ هممذ  سمورة اكايمدةهلل خلي مما يف الو،موء قممال 6]اكايمدة:{م 
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مممممُلوا }: -سمممممبحانه وتعممممماط–اهلل  ممممم ةه ف اِغسه ا ُقِممممممُتِم  هط  الىلَّ ين  آم  ُممممموا  هذ  مممممذه ممممما أ ال ممممما الَّ ي 

ُكِم  هط  امِل ر   ي 
أ  ِمده ُكِم و  ِعب منِيه و  هِن ُوُجوه  ُكمِم  هط  اِلك  أ ِرُجل  مُكِم و  مُحوا بهُرُءوسه اِمس  فهمقه و  ا

مايه ه  من  اِل   م ُِكِم مه مدم مه ماء  أ م  ر  أ ِو ج  مف  مىل  س  مِرَض  أ ِو ع  ُروا و  هِن ُك ِمُتِم م  مااَّهَّ ُك ُِتِم ُج ُب ما ف 

مم ُممموا ص  ت ي مَّ مماء  ف  ممُدوا م  ه ممِم د  ل  مماء  ف  ِسممُتُم ال ِّس  مماأ ِو الم  يِّب  ا ا  –[هلل ه مما اهلل 6]اكايممدة:{عهيد 

هلل وتكلم ما عمن الو،موءهلل لمم قمال:  -سبحانه وتعاط  }بدأ بالو،وء وقمال: اغسملوا

ُروا ممااَّهَّ ممما ف  ِو  }وتكلم ممما عمممىل ال سمماهلل لمممم قممال:  {و  هِن ُك ِممُتِم ُج ُب  مممِرَض  أ  و  هِن ُك ِمممُتِم م 

م ن  اِل  
دم مه ُِكِم مه اء  أ م  ر  أ ِو ج  ف  ىل  س  ماء  ع  همُدوا م  مِم د  ل  ماء  ف  ِسمُتُم ال ِّس  ه ما يف  {ايه ه أ ِو الم 

هممذ  ا يممة يوجممد نمموت مممن االسممت با  الممدقيق ع ممد الفقهمماءهلل هلممذا ي ب مم  االنتبمما   ط 

 ذل .

كممما بمممدأ يف الو،ممموء قمممال: ت سممما وجهممم هلل وت سممما  -سمممبحانه وتعممماط–اهلل 

ممممممُحوا }يممممممدي هلل و سممممممح رأسمممممم هلل وت سمممممما رجليمممممم هلل أممممممما يف التمممممميمم قممممممال:  ف اِمس 

يُكمِ  أ  ِممممده ُكِم و  ا خيتلممممف التمممميمم عممممن الو،مممموء يف أمممممرين 43]ال سمممماء:{بهُوُجمممموهه [  ذ 

 ال ني:

ه ممممما يف الو،ممممموء غسممممما الوجمممممه وغسممممما اليمممممدين وغسممممما المممممرجلني ومسمممممح 

 الرأسهلل أما يف التيمم فقد اقترص فق  عىل الوجه وعىل اليدين.

  يقمممول الفقهممماء: كممماذا أسمممق  اهلل يف التممميمم مسمممح المممرأس ومسمممح المممرجلني

ابكمممممة يف ذلمممم : ألن الممممرجلني غالبمممما أن الممممماب موجممممود علمممميهم فلممممم  ممممت   ط 

: وأمممما المممرأس فمممنن و،مممع المممماب عمممىل المممرأس همممذ  كانمممَ صمممفة  مسمممحهمهلل قمممالوا
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نمممو   -سممبحانه وتعممماط–أهمما اشاهليمممةهلل وكانممَ صمممفة أهممما املىلممايبهلل فلهمممذا اهلل 

سمممبحانه –ذ  الىلمممفةهلل فاقترصممم اهلل همممذ  العبمممادة عمممىل أن تشمممابه همممؤالء القممموم يف هممم

 يف التيمم فق  عىل الوجه وعىل اليدين. -وتعاط

يع ممممم : أنممممما ا ن سممممموف أذكمممممر لممممم   )وصمممممفته(: -رمحمممممه اهلل–قمممممال املىلممممم ف 

الىلممفة التمم  البممد أن يممن  هبمما االنسممانهلل و ذا فعلهمما سممم  بممذل  متمميمحهلل قممال بممنن 

فيمسمح هبمح وجهمه  -همذ  مسمنلة أوط–يرضب بيديمه عمىل الىلمعيد رضبمة واممدة 

 وكفيه.

ا التمميمم عمممىل قمممول املىلممم ف أنمممه رضبمممة واممممدةهلل ويمسمممح وجهمممههلل ويمسمممح   ذ 

كفيه فقم هلل الفقهماء اختلفموا يف همذ  الكيفيمةهلل نحمن ا ن سموف نمورد األقموال ممن 

 أجا أن نضب  املسنلة.

اتفق الفقهاء عىل أن مسمح الوجمه ممن التميممهلل لكمن اختلفموا يف اليمد ألن اهلل 

يُكمِ }قممممال:  -تعمممماطسممممبحانه و– أ  ِممممده ُكِم و  ممممُحوا بهُوُجمممموهه [ قممممال: 43]ال سمممماء:{ف اِمس 

فهمممقه }بن مممديكم وسمممكَ بيممم ف الو،ممموءهلل الو،ممموء قمممال:  ا ُكِم  هط  امِل ر  ي 
أ  ِمممده ويف  {و 

يُكمِ }التيمم قال:  أ  ِده ُكِم و  ُحوا بهُوُجوهه [ هما اليمد ه ما عمىل اليمد 43]ال سماء:{ف اِمس 

 يف الو،وء  أو أنه يقترص فق  عىل الكفني ه ا فيمسح مثلح ي سا 

اليممممد يف ل ممممة العممممرب تطلممممق عممممىل الكفممممنيهلل وتطلممممق  ط املممممرفقنيهلل وتطلممممق  ط 

االبمم هلل يع مم : يف ل ممة العممرب قممد يقممول اليممد ويقىلممد هبمما: الكممفهلل وقممد يقممول اليممد 
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ويقىلممممد هبمممما: الكممممف والسمممماعدهلل وقممممد يقممممول اليممممد ويقىلممممد هبمممما: الكممممف والسمممماعد 

 واالب .

فهمممقه }يف آيمممة الو،ممموء قيمممد قمممال:  -انه وتعممماطسمممبح–فممماهلل  ا ُكِم  هط  امِل ر  ي 
أ  ِمممده  {و 

يُكمِ }وكمما جمماء  ط آيممة التمميمم سممكَ وقممال: أ  ِممده [ اختلممف الفقهمماء 43]ال سمماء:{و 

مممثلح قممال املىلمم ف قممال: ويمسممح  ط الكفممنيهلل  -رمحهممم اهلل–يف ذلمم هلل فاب ابلممة 

: واليد تبق  ه ا عىل  ا قها األولهلل قمال:  -سبحانه وتعماط–بدليا أن اهلل  قالوا

ُح  } ا 
مماِقط ُعوا أ  ِممده ُة ف  ق  مماره السَّ ُ  و  مماره السَّ [ وسممكَهلل ط يقمما: أ ممداح  ط 38]اكايممدة:{و 

العضد أو  ط السا هلل وه ا اتفق الفقهاء عىل أن السمار   ذا ل   ذا قطعمَ يمد  

: همممذ  ا يمممة أالقمممَ ه ممما وأالقمممَ ه ممما فيسمممتوي فيهممما  تكمممون ع مممد الكمممفهلل فقمممالوا

 ابكم.

لكمممن  ممماهق الفقهممماء وهمممم األيممممة المممث ا يقولمممون: الهلل التممميمم  ط املرفمممقهلل 

: االام   المذي جماء يف آيمة التميمم  مما عمىل املقيمد المذي  واستدلوا بذل  قمالوا

ا  يُكمِ }جممماء يف ال سممماهلل فممماهلل مممما أراد أن يكمممررهلل فمممنذ  أ  ِمممده ُكِم و  مممُحوا بهُوُجممموهه  {ف اِمس 

 [  تكون  ط املرافق.43]ال ساء:

: املسمممممح فقممممم  يقترصممممم عمممممىل الكفمممممنيهلل اسمممممتدلوا بابمممممدين  اب ابلمممممة كممممما قمممممالوا

 الىلحيح الذي أخرجه البياري ومسلم وهو مدين عحر.

 )املتن(
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ورضب  « نمح يكفيم  هكمذا»لقول رسول اهلل صىل اهلل عليمه وسملم لعمحر: 

 بيديه عىل األر  فمسح هبح وجهه وكفيه.

 )الرشح(

رشت لممه التمميممهلل وأول اسممتفادة  نحممن تقممدم مع مما كيممف متمم  ال بمم  عممحرهلل 

من همذا ابمدين المذي يف الىلمحيحني همو: مسمنلة القيماسهلل عمحر كمان عمىل ج ابمة 

قال: يا عمر أما رأ َ كا ك ا عىل ج ابةهلل فحذا فعما عمحر  ذهمب  ط المماب وبمدأ 

فسمه باكماءهلل ألنمه يتمع  فيه قياسا عىل ال ساذ ألن ال سما االنسمان سموف يعمم ن

يعرف عمحر بمنن ابمدا األصم ر البمد أن يتميممهلل ايمب وابمدا األكم   فسمول 

 « نممح يكفيمم »فقممال لممه:  القيمماس وقممال: البممد أنمم  تتمعمم هلل فلممح جمماء  ط ال بمم  

أن  هلل كمما عممحر ذهممب  ط أقرمم ءء أراد ال بمم  وهممذا كممان مممن ترشمميع ال بمم  

يع م : أقما ءء دويم  أن ترضمب بيمدك  «يم  نح يكف»يرد   ط أقر ءء قال: 

: التمميمم يقترصمم  و سممح وجهمم  وكفيمم هلل وهممذا ابممدين يقمموي قممول الممذين قممالوا

 فيه فق  عىل الكفنيهلل وهو قول اب ابلة وكا أها ابدين.

األم مماف والشممافعية اكالكيممة يضمممون  ط  -األيمممة الممث ا–لكممن اشمهممور 

بنمادين لكمن معظمهما أسمانيدها ،معيفةهلل الكفني املسح  ط املرفقنيهلل واستدلوا 

 ممممن ممممدين جمممابرهلل ممممن ممممدين أك أماممممةهلل وممممن ممممدين ابمممن عممممرهلل أن ال بممم  

لكمممن همممذ   «التممميمم رضبتمممان: رضبمممة للوجمممههلل ورضبمممة لليمممدين  ط املمممرفقني»قمممال: 

األماديمممممن ال تقمممممول يف االسمممممتداللهلل فكلهممممما أسمممممانيدها ،مممممعيفةهلل و ن كمممممان قمممممال 
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تتقممممولهلل هلمممذا يوجممممد قمممول ع ممممد اكالكيمممة ومسمممم ه  االممممام البيهقمممم  أن بماموعهممما

يقولممون بممنن الفممر  هممو مسممح الوجممه واليممدين  ط  -رمحممه اهلل-االمممام ابممن رشممد 

 الكعبنيهلل والس ن يضاف  ليها املسح  ط املرفقني.

 :ع دنا ل لة أقوالوعىل ذل  يتيرل  

 بمممنن اليمممد البمممد أن  سمممح  ط الكمممفهلل وهمممو قمممول اب ابلمممة وعاممممة أهممما القمممول

 ابدين.

 عىل أن اليد  سح  ط املرفقنيهلل وهو قول  اهق أها الفقه. القول الثا 

عىل أن الفر  هو املسح  ط الكفهلل واملسح  ط املرفق يعت  سم ةهلل  والقول

 ن –وهممذا القممول أقممول وأمممو  ألنممه دمممع بممني القممولنيهلل واألماديممن األخممرل 

 دالل. ذا تقويَ بماموعها تقول عىل االست -شاء اهلل

 )املتن(

ورضب  « نمح يكفيم  هكمذا»لقول رسول اهلل صىل اهلل عليمه وسملم لعمحر: 

 بيديه عىل األر  فمسح هبح وجهه وكفيه.

 )الرشح(

نحممن كمما تكلم مما عممىل الو،مموءهلل وتكمل مما عممىل ال سمما قل مما: هممذين العبممادتني 

 هلح صفة كحلهلل وهلح صفة  جواء.

ء هو: أن ين  بالقدر الذ ي دونه ال تىلح معمه العبمادةهلل والكمحل صفة االجوا

 هو: أن ين  بالىلفة الكاملة من س ن ومن نوافا.
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 : صفة  جواءهلل وصفة كحل.للتيمم صفتانف قول يف التيمم كذل :  

ء بمممنن يرضمممب رضبمممة واممممدة ويمسمممح هبممما وجهمممه وكفيمممههلل همممذ   صمممفة االجممموا

ء.  صفة االجوا

هلل وأن يرضمممب : أن يرضمممب رضبمممة واممممدة فيمسمممح هبممما وجهمممهوصمممفة الكمممحل

الرضمممبة الثانيمممة فيمسمممح هبممما يديمممه  ط الكفمممني و ط املمممرفقنيهلل ويتيمممرل عمممىل ذلممم  

 القوالن مثلح قال املىل ف.

 )املتن(

 و ن تيمم بنكثر من رضبة أو مسح أكثر جاز.

 )الرشح(

عممماة لليممم ف  )و ن تممميمم بمممنكثر ممممن قمممال:  -رمحممه اهلل-وهممذا ممممن بممماب املرا

الممذي – ذا زاد الرضممباس مممن وامممدة  ط ال ممني يع مم :  رضبممة أو مسممح أكثممر جمماز(

وهمو كمذل  قمول –جاز له ذل هلل و ن مسح  ط املرفقني جماز  -هو قول اشمهور

مشممممكاذ ألن ال يوجممممد  )و ن تمممميمم بممممنكثر مممممن رضبممممة( ال  أن قولممممه:  -اشمهممممور

ال  أمادين تدل عىل الويادة عىل الرضبتنيهلل فيوجد رضبة ويوجد رضبتمنيهلل لكمن

يمممدل عمممىل أنمممه دممموز ال مممني  )و ن تممميمم بمممنكثر(يوجمممد لممم اهلل لكمممن قولمممه ا ن ه ممما: 

كمممان أقمممولذ ألنمممه ال  -يف كممم م املىلممم ف-ول لمممة وأربعمممةهلل فلمممو قيمممد  بالرضمممبتني 

 يوجد من قال بالرضب بث اهلل أو باملسح أكثر من املرافق.

 )املتن(



 أبو بكر سعداوي الشيخ:                               (                            10رشح كتاب عمدة الفقه )
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 وله رشو  أربعة.

 )الرشح(

ل ممما بالكيفيمممة وقمممال: التممميمم همممو أن ترضمممب ا ن بمممدأ  -رمحمممه اهلل-املىلممم ف 

لممم يمسممح هبمما وجهممه وكفيممههلل لكممن هممذ   -وسممتن  مع مما–عممىل األر  أو الىلممعيد 

 الكيفية ستال  ط رشو .

 )املتن(

 أمدها: العاو عن استعحل اكاء.

 )الرشح(

ا ن بممممدأ املىلمممم ف يبممممني ل مممما متمممم  يسممممتعما املسمممملم هممممذ  العبممممادةهلل قممممال: هلمممما 

 الرش  األول وقال: أمدمها: العاو عن استعحل اكاء.رشو  أربعةهلل بدأ ب

العاو هو عن اكاءهلل فهمذا العامو عمن اكماء عمىل قسممني:  مما أن يكمون عامو 

 مكم هلل و ما أن يكون عاو مقيق .

هلل العامو ابقيقم  همو أنمه عماجو الفر  بني العاو ابكمم  والعامو ابقيقم 

 مم : الممذي ممما ع ممد  ممماء يتمميمم عممن اكمماء لمميا لممه ممماءهلل وهممذا يسممم  عممادم اكمماءهلل يع

  ذا وجدس فيه الرشو هلل هذا العاو عاو مقيق .

وه اك عاو مكم  وهو الذي ع مد  مماء لكمن ال يقمدر عمىل اسمتعحلههلل فهمذا 

بال سمممبة لمممه يوجمممد مممماء لكمممن الفقهممماء ي ولونمممه م ولمممة العممماجو لكمممن عامممو  مكمممم  



 أبو بكر سعداوي الشيخ:                               (                            10رشح كتاب عمدة الفقه )

 

لم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من أخطاء من المفرغ فيجب 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلماإلعتماد على التسجيل نفسه )وهذا التفريغ 

 

15 

و عمممممن : أممممممدها: العاممممم-رمحمممممه اهلل-ولممممميا عامممممو مقيقممممم هلل هلمممممذا قمممممال املىلممممم ف 

 استعحل اكاء.

 )املتن(

  ما لعدمه.

 )الرشح(

 وهو العاو ابقيق  ألنه ال يوجد له ماء.

 )املتن(

 أو خوف الرضر باستعحله.

 )الرشح(

سمممبحانه –وهمممذا عامممو مكمممم هلل ا ن همممذ  املقولمممة التممم  قاهلممما املىلممم فهلل اهلل 

مماء  }قممال:  -وتعمماط ر  أ ِو ج  ممف  ممىل  س  ممِرَض  أ ِو ع  ممايه ه أ ِو و  هِن ُك ممُتِم م  ممن  اِل   مم ُِكِم مه ممدم مه أ م 

اء   هُدوا م  ل ِم د  اء  ف  ِسُتُم ال ِّس   [.43]ال ساء:{الم 

مممن  }ا ن يف همممذ  ا يمممة   ممم ُِكِم مه مممدم مه ممماء  أ م  ر  أ ِو ج  مممف  مممىل  س  مممِرَض  أ ِو ع  و  هِن ُك مممُتِم م 

مممماء   مممممُدوا م  ه ممممِم د  ل  ممممماء  ف  ِسممممُتُم ال ِّس  ممممايه ه أ ِو الم  [ الفممممماء ه مممما للمتيمممممبهلل 43]ال سمممماء:{اِل  

يتيممرل عممىل هممذا أن ع ممدنا صممفتني مسممتقلتني وصممفة لالثممة: الىلممفة األوط: صممفة 

مممِرَض  }املمممر هلل  ر   }والىلمممفة الثانيمممة: صمممفة السمممفرهلل  {و  هِن ُك مممُتِم م  مممف  مممىل  س  هلل لمممم {أ ِو ع 

ممماء  }أ،مماف صمممفة لالثممة وقمممال:  ممُدوا م  ه مممِم د  ل  فعليممه يتيمممرل ممممريض لمميا لمممه مممماءهلل  {ف 
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ماء  }يا له ماءهلل هذا ب ه ا ية قال: ومسافر ل ر  أ ِو ج  مف  ىل  س  ِرَض  أ ِو ع  و  هِن ُك ُتِم م 

اء   هُدوا م  ل ِم د  اء  ف  ِسُتُم ال ِّس  ايه ه أ ِو الم  ن  اِل  
دم مه ُِكِم مه  [.43]ال ساء:{أ م 

ز التممميمم هلمممذ  الىلمممفاس وهممم : املمممريض المممذي   هلمممذا اتفمممق الفقهممماء عمممىل جممموا

 ز له أن يتيممهلل واملسافر الذي ليا له ماءهلل دوز له أن يتيمم.ليا له ماءهلل دو

املممريض  ذا ط دممد ممماء جممماز لممه أن يتمميمم بمممدليا القممرآنهلل واملسممافر  ذا ط دمممد 

 ماء جاز له أن يتيمم بدليا القرآنهلل وهذا باتفا .

ايممب  ذا وجممدس صممفة وامممدة وط توجممد معهمما الىلممفة الثانيممةهلل همما دمموز لممه 

يع م : املمريض  ذا وجمد ممماءهلل وابمارض  ذا ط دمد اكماءهلل وا،ممحة  أن يتميمم أم ال 

 -يع مممم  فيممممه صممممفتني–القسمممممة العقليممممة  ألنممممه هممممو قممممال: مممممريض ولمممميا لممممه ممممماء 

ز التيمم. -يع   صفتني–ومسافر وليا له ماء   هذا اتفقوا عىل جوا

ايممب ممما مكممم املممريض  ذا وجممد اكمماء  املممريض  ذا وجممد اكمماء اتفقمموا عممىل 

ممماء  }: -سمممبحانه وتعممماط–لمممه أن يتممميممذ ألن قمممول اهلل أنمممه دممموز  مممُدوا م  ه مممِم د  ل  هممم   {ف 

ا  مِرَض  }عايدة عىل املسافر فقم  عمىل قمول  ماهق الفقهماءهلل فمنذ  ي تهم   {و  هِن ُك مُتِم م 

ممِ }الك مهلل  ل  ماء  ف  ِسُتُم ال ِّس  ايه ه أ ِو الم  ن  اِل  
دم مه ُِكِم مه اء  أ م  ر  أ ِو ج  ف  ىل  س  همُدوا  أ ِو ع  د 

مماء   ا فلممم دممدوا عايممدة عممىل ممماذا  عممىل السممفرهلل وعايممدة عممىل السممفر ألن مظ ممة  {م  فممنذ 

عدم وجود اكاء غالبا  تكون يف السفرهلل ألن عادة من يف ابرض يكمون ع مد  مماءهلل 

 فلهذا ذكر ه ا السفر من باب الت ليب فق .
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ا املممريض  ذا وجممد اكمماء لكممن وجممدس فيممه فقمم  صممفة املممر  جمماز لممه أن  فممنذ 

يتيممهلل لكن املىل ف سوف يبني ل ا ما هم  صمفة املمر  التم  دموز لىلمامبها أن 

 يتيممهلل لم املسافر  ذا قل ا: كان مسافرا وط دد ماء دوز له.

ايمممب  ذا كمممان ممممارضا وط دمممد مممماء  كمممذل   ممماهق أهممما الفقمممه دممموز لمممه أن 

سمممبحانه – يتممميممذ ألن العممم ة هممم  عمممدم الوجمممودهلل وذكمممر السمممفر ه ممما يف قمممول اهلل

مممِم }: -وتعممماط ل  ممماء  ف  ِسمممُتُم ال ِّس  مممايه ه أ ِو الم  مممن  اِل   ممم ُِكِم مه مممدم مه ممماء  أ م  ر  أ ِو ج  مممف  مممىل  س  أ ِو ع 

ممماء   مممُدوا م  ه ال }يقمممول:  -سمممبحانه وتعممماط–ه ممما السمممفر ممممن بممماب الت ليمممبهلل اهلل  {د  و 

ِشممممي ة   هِممممم     ُكممممِم خ  ِقُتُلمممموا أ ِوالد  ء:{ت  : اشمممموتهلل ايممممب  ذا [ االممممم   هممممو31]االلا

ا دمموز   أن أقتمما اب مم هلل نقممول: ال فيممرول   نسممان قممال: أنمما ممما أخشمم   ممم   فممنذ 

لفممما االمممم   ه ممما فقممم  ممممن بممماب ال المممبذ ألن ال المممب يف ال ممماس كمممانوا يقتلمممون 

 أب اءهم من أجا الفقر واشوت.

ممىل  اِلبه }يقممول:  -سممبحانه وتعمماط–واهلل   ت ي مماتهُكِم ع  ُهمموا ف  ال ُتِكره ِدن  و    هِن أ ر 
ه
مماء   

م  ا [ ايممب  ذا مما أراد التحىلممن نكرهممه عمىل الب مماء  الهلل و نممح هممذا 33]ال ممور:{س  ىلل

 من باب ال الب.

ممايه ه }: -سممبحانه وتعمماط–فقممول اهلل  ممن  اِل   مم ُِكِم مه ممدم مه مماء  أ م  ر  أ ِو ج  ممف  ممىل  س  أ ِو ع 

ممماء   مممُدوا م  ه مممِم د  ل  ممماء  ف  ِسمممُتُم ال ِّس  ا السمممف {أ ِو الم  ر ه ممما خارجمممة ممممن بممماب ال المممبهلل فمممنذ 

 الع ة ه : عدم وجود اكاء.

 )املتن(
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 العاو عن استعحل اكاء  ما لعدمه أو خوف الرضر باستعحله.

 )الرشح(

 ما لعدمه وهو الىلفة األوط الت  أخرجها املىل فهلل الذي ال دد مماء دموز 

–اكمماءذ ألن اهلل  لممه أن يتمميممهلل لكممن ال دمموز لممه أن يتمميمم  ال بعممد أن يبحممن عممن

والممذي ممما بحممن ال يىلممد  عليممه أنممه ط دممدهلل  {فلممم دممدوا}قممال:  -سممبحانه وتعمماط

ا متمم  يىلممد  عممىل االنسممان أنممه فاقممد للممحء  بعممد أن يبحممن ويتاممول متمم   ذا  فممنذ 

تمميقن بننممه ال ممماء ع ممد  جمماز لممه أن يتمميممهلل وبممذل  أخرج مما الشممق األول الممذي هممو 

يف مسممنلة املممريضهلل هلممذا ذكرهمما املىلمم فهلل وذكممر  شممق: عممادم اكمماءهلل ونقترصمم ا ن

تبها.  كيف تكون مرا

 )املتن(

 أو خوف الرضر باستعحله ملر  أو برد شديد.

 )الرشح(

 هلذا يقولون: املريض دوز له أن يتيمم يف أموال:

أوال: خاف عىل أنه  ن استعما اكاء زاد مر،ههلل أو خماف  ن اسمتعما اكماء 

ل اكمماء التلممفهلل أو خممماف باسممتعحل املممر  وجمممود تممنخر بممرأ هلل أو خمماف باسمممتعح

ا  المم د الشممديدهلل هلممذا املىلمم ف كلهمما ذكرهمماهلل وهممذ  كلهمما حمىلممورة يف املممر هلل فممنذ 

 البد أن ا نضب  ما هو ،اب  املر  الذي يبيح بسببه التيمم.
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ال ختلمو ممن  -سبحانه وتعاط–يقول الفقهاء:  يع العباداس الت  كلف ا اهلل 

ا  : مشقة ملتىلمقة بالعبمادةهلل ومشمقة م فىلملة شقة ت قسم عىل قسمنياملاملشقةهلل فنذ 

 عن العبادة.

مثممما: رمضمممانهلل رمضمممان  ذا كمممان اليممموم اويممما كممما  املشمممقة املتىلممملة بالعبمممادة

ا همو فيمه مشمقةهلل و ذا كمان يف الشمتاء وكمان الم دهلل واالنسمان قمام  ال ماس تتعمبهلل فمنذ 

ا هممذا فيممه مشممقةهلل وكممان ابممر واكمماء كممان سمم اخن  ذا تو،ممن سمموف دممد وتو،ممن فممنذ 

مشمقةهلل لكممن هممذ  املشمقة ط يلتفممَ  ليهمما الرشمتهلل هممذ  املشممقة مل ماةهلل بمما هممذ  التمم  

أال أدلكمم عمىل »قمال:  كانَ سببا يف دخول اش ةهلل كمح يف الىلمحيحني أن ال بم  

: بمممىل يممما رسمممول اهللهلل قمممال:  مممما يمحمممو اهلل بمممه امطايممما ويرفمممع بمممه المممدرجاس  قمممالوا

ا  «ملكممار  سممباا الو،مموء عممىل ا يع مم : هممو يتو،ممن وهممو مكممر  ألن ه مماك بممردهلل فممنذ 

ا ه  مشقة مل اة.  هذ  املشقة ال تؤلر يف العبادةهلل فنذ 

همم : املشممقة التمم  ت فمم  عممن العبممادةهلل وهمم   -التمم  قسممم اها- املشممقة الثانيممة

 عىل ل لة أقسام: 

مشمقة عليمما وهمم : وجممود التلممف و،ميات اكممالهلل و،مميات المم فاهلل فهممذ  قطعمما 

سمممممبحانه –رشمممممت معتممممم ةهلل فمتممممم  مممممما وجمممممدس أسمممممقطَ التكليمممممفهلل هلمممممذا اهلل يف ال

ل  }قال:  -وتعاط ر  ِن م  ينه مه ِيُكِم يفه الدِّ ل  ا  ع  ع  ا ج  م   [.78]اب :{و 

و  هِن }قممال:  -سممبحانه وتعمماط–وه مماك مشممقة أخممرل لك همما ،ممايلة جممداهلل اهلل 

مِرَض    مة همو ممريضهلل ايمب  نسمان كانمَ ع مد  محم هلل همو ممريض يع م : ل {ُك ُتِم م 
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همما يتمميمم  نقممول: الهلل هممذا املممر  هممو مشممقة بسمميطة ال تممؤلرهلل و نممح املشممقة التمم  

تؤلر ه  الت   ذا وجدس مع هذ  العبادة وقمع االنسمان يف مشمقة ويف ممرلهلل هلمذا 

يع م : ا ن قمال  أو خوف الرضر باسمتعحله ملمر (): -رمحه اهلل–قال املىل ف 

اغتسمملَ سمموف يويممد مر،مم هلل أو أنمم   ذا  لممه الطبيممب: أنممَ ا ن عممىل ج ابممةهلل  ن

تو،مممنس عمممىل أممممد أركمممان الو،ممموء سممموف يويمممد مر،ممم هلل فمممنذا علمممم بمممنن مر،مممه 

 يويد هبذ  انتقا  ط التيممهلل وسق  ع ه مكم الو،وء.

 )املتن(

 أو برد شديد.

 )الرشح(

يع م   ذا وجممد ه ماك بممرد شمديدهلل وخمماف االنسمان مممن أنمه  ذا اغتسمما خاصممة 

 ممممدا لممممه أي ءءهلل اتفقمممموا عممممىل أنممممه دمممموز لممممه أن أنممممه سمممموف يمممممر هلل أو سمممموف 

 يتيمم.

جمماء يف الىلممحيحني أن عمممرو بممن العمما  كممان مممع اشممي  يف ليممة وأصممبح 

ج بمماهلل وكانممَ ليلممة بمماردة جممداهلل فقممام عمممرو بممن العمما  وتمميممهلل وصممىل بنصممحابه 

شمك  لمههلل قيما لمه: يما رسمول اهللهلل  ن عممرو  ال بم  وهو ج مبهلل فلمح رجعموا  ط 

قمال: يما عممروهلل أصمليَ  ال بم  ىل ب ما وهمو ج مب بمالتيممهلل ف مادا  بن العا  ص

بنصمحاب  ج بما  قمال: نعممم يما رسمول اهللهلل قمال: وممما محلم  عمىل ذلم   قممال:    

ممممممممةه }يقممممممممول:  -سممممممممبحانه وتعمممممممماط–سمممممممممعَ اهلل  يُكِم  هط  التَِّهُلك  ال ُتِلُقمممممممموا بهن  ِممممممممده  {و 
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بمممردهلل  ذا اغتسممملَ سممموف  [ فعممممرو اسمممتدل هبمممذ  ا يمممةهلل ا ن ه ممماك195]البقمممرة:

عممممىل ذلمممم هلل فممممدل عممممىل أن االنسممممان  ذا  ال بمممم  ألقمممم  ب فيسمممم  ط التهلكممممةهلل فممممنقر  

جاز له بمنن يممك ال سما  -مثلح قال املىل ف–خاف مدوا املر  ل د شديد 

 أو يمك الو،وء وي تقا  ط التيمم.

 )املتن(

 أو خوف العط  عىل نفسه أو رفيقه.

 )الرشح(

عمىل نفسممه أو مالممه أو رفيقمههلل ا ن انتقمما اممموف مممن  قمال: أو خمموف العطمم 

المممم فا  ط ال ممممقهلل مممممث :  نسممممان كممممان يف ال يممممة ومعممممه ممممماءهلل  ذا تو،ممممن بممممه سمممموف 

يعط  ألن اكماء ع مد  قليماهلل فمنذا خماف العطم  وأن همذا اكماء ال يكفيمههلل يسمق  

 ع ه الو،وء ويسق  ع ه ال سا وي تقا  ط التيمم  ذا وجد امموف عمىل الم فاذ

 ألن ال فا مقدمة عىل املحافظة عىل الدين.

قممممال: أو مالمممممههلل ممممممثلح يكمممممون معمممممه ممممممث :  بممممما أو غممممم مهلل فيممممماف  ن تو،مممممن أو 

اغتسممممما هبمممممذا اكممممماء سممممموف يقممممما ماأهممممماهلل فياممممموز لمممممه أن يتممممميممهلل وهمممممذا ممممممن بممممماب 

 املحافظة عىل اكالهلل كيف الرشت مافا عىل األنفا ومافا عىل اكال.

ان معمممه رفقمممة أو  اعمممة وهمممو كمممان يملممم  مممماءهلل قمممال: أو رفيقمممههلل يع ممم :  ذا كممم

فياف أنمه  ذا تو،من أو اغتسما بمذل  سموف يقما اكماء عمن رفقايمههلل ف بمد لمه بمنن 

 ي تقا  ط التيمم ويسق  رفقاء  من مايه.
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 )املتن(

 .أو خوف عىل نفسه أو ماله يف البه

 )الرشح(

ك باممر ممث :  نسمان لمميا لمه ممماءهلل لكمن يعممرف بعمد واممد كيلممو ممم يوجممد ه ما

فيمه ممماءهلل لك ممه يعلممم بمنن بامموار ذاك الباممر فيممه مرضممةهلل ممث : قممد توجممد ه مماك أفعمم  

أو يوجممد ه مماك أسممدهلل املهممم يوجممد ه مماك خمموف يف الوصممول  ط ذلمم  اكمماءهلل فممنذا 

خاف عىل نفسه يف الوصول  ط ذل  اكماء سمق  ع مه مكمم املطالبمةهلل وسمق  ع مه 

ء خماف عمىل نفسمه أو مالمههلل ال ساهلل وسق  ع ه الو،وءهلل وي تقا  ط التيمم هلل سموا

مممث :  نسممان كممان يف سمميارة ومعممه عيالممه وعر،ممههلل ويعلممم بممنن يف امل طقممة الف نيممة 

يوجمد مماءهلل لكمن  ن تمرك أهلمه وعيالمه وذهمب كم  يمن  باكماء فننمه  كمن أن خيمماف 

عليه أال يذهبهلل با يبقم  ممع عيالمه ودموز  -باتفا -عليهمهلل فه ا أسق  الفقهاء 

 .له أن يتيمم

ا متمم  خمماف االنسممان الرضممر عممىل نفسممه أو عممىل مالممه أو عممىل عر،ممههلل أو  فممنذ 

 عىل رفقايههلل جاز له أن يتيمم ويمك ال سا.

 )املتن(

 .أو خوف عىل نفسه أو ماله يف البه أو  عواز  أي فقدانه  ال بثمن كثق

 )الرشح(
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وجمد ممث : االنسمان كمان يف الطريمق ف أو  عواز  أي فقدانمه  ال بمثمن كثمق()

ممث  بقالمةهلل ا ن امليما  الىلمم قة همذ  بواممد درهممهلل صممامب البقالمة قمال لمه: هممذ  

-بحيمة درهمممهلل وممما معممه مماء يف الطريممقهلل فهمما دمموز لمه أن يشممميه  فقممال املىلمم ف 

يع  : هو مطالب بننمه  ذا كمان  )أو  عواز  أي فقدانه  ال بثمن كثق(: -رمحه اهلل

أن يشمممميه كممم   مممدا العبمممادةهلل لكمممن همممذا اكممماء يشمممميه بمممثمن بسمممي  وجمممب عليمممه 

اكممماء  ذا أعممموز وأصمممبح لم مممه كثمممقاهلل وأجحمممف يف لم مممههلل ممممن بممماب املحافظمممة عمممىل 

اكممال البممد أال يشممميه و نممح ي تقمما  ط التمميممهلل وهممذا مممن بمماب حمافظممة الرشممت عممىل 

 ال فا وعىل اكال.

 )املتن(

طهارتمه اسممتعمله فمنن أمك مه اسممتعحله يف بعمض بدنممه أو وجمد مماء ال يكفيممه ل

 وتيمم للباق .

 )الرشح(

همممذ  املسمممنلة ترجمممع  ط فقمممدان اكممماء و ط املمممر هلل كيمممف فقمممدان اكممماء  ا ن 

ُمممموا }قمممال:  -سمممبحانه وتعممماط–اهلل  ت ي مَّ ممماء  ف  مممُدوا م  ه مممِم د  ل  ايمممب  نسمممان وجمممد مممماء  {ف 

فقممم  يكفيمممه لمممبعض ال سممماهلل ويكفيمممه فقممم  لمممبعض الو،ممموءهلل ا ن  ذا كمممان ع مممدك 

–وف تتو،ممن وسمموف ت تسمماهلل ايممب ع ممدك ممماء ال يكفيمم  لممذل هلل واهلل ممماءهلل سمم

ماء  }قمال:  -سمبحانه وتعماط همُدوا م  ممِم د  ل  أنمَ وجممدس ا ن مماء لكمن واجمد قليمما  {ف 

ممماذا تفعمما  همما تسممتعما هممذا اكمماء القليمما يف ال ممء الممذي يكفيمم   لممم البمماق  
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أن اكمممماء ال يكفيمممم  الممممذي ط ت سممممله أو تتو،ممممن فيممممه ت تقمممما فيممممه  ط التمممميمم  أو بممممم 

 أص  تمكه وت تقا  ط التيممهلل ه ا مسلكانهلل وا،ح الفر  

أو مث  يف املر :  نسمان عليمه جمرح وعليمه ج ابمةهلل يسمتطيع أن ي سما بدنمه 

واشممرح هممذا يمكممن أن يمسممح عليممه ويمكممن أن يتمميمم لممههلل فهمما دمممع بممني البممدل 

 واملبدل  أو ي تقا مبارشة  ط التيمم  ه ا مسلكان:

ء اب  ابلة والشمافعية يقولمون:  ذا أمكمن اشممع بمني العبمادتني فهمو أوطهلل سموا

بال سممبة للمممريضهلل أو بال سممبة لعممادم اكمماءهلل مممث :  نسممان يف رأسممه شمماة يع مم : يف 

رأسمممه جمممرحهلل  ذا وصممما  ليمممه اكممماء سممموف يرضممم هلل فع مممد اب ابلمممة وع مممد الشمممافعية 

مممما }قممممال:  -طسممممبحانه وتعمممما–ي سمممما بدنممممه ألن اكمممماء ال يرضمممم هلل واهلل  ُقوا امَّ  م  مممماتَّ ف 

[ وهمممو يسمممتطيع أن ي سممما بدنمممه دون رأسمممههلل ي سممما بدنمممه 16]الت مممابن:{اِسمممت ط ِعُتمِ 

ورأسمممه ال يلمسمممه باكممماء ورأسمممه يتممميمم لمممههلل فياممممع بمممني العبمممادتنيهلل همممذا بال سمممبة 

 للمريض.

بال سممبة لعممادم اكمماءهلل  نسممان مممث  ع ممد  ممماء قليمماهلل يسممتطيع أن ي سمما وجهممه 

لكمممن مممما يكفيمممه  ط رجليمممههلل فع مممد اب ابلمممة والشمممافعية دممممع بمممني االل مممنيهلل  وكفيمممههلل

يتممميمم لمممههلل  -بمممم أن اكممماء ال يكفيمممه-ي سممما وجهمممه وي سممما يديمممههلل ولكمممن رجليمممه 

مماء  }يقممول:  -سممبحانه وتعمماط–وا،ممح هممذا املسممل   ألن اهلل  ممُدوا م  ه ممِم د  ل  لكممن  {ف 

ا متم  يىلمد  عليمه  ماء  ف  }هذا واجد قلي  من اكماءهلل فمنذ  همُدوا م  مِم د  متم  يسمت فذ   {ل 

 يف العبادة.
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وأما األم اف واكالكية يقولون: الهلل ال دممع بمني البمدل واملبمدلهلل  ذا سمق  

بعض البدل سق  املبدلهلل ف قول: من وجمد قلمي  ممن اكماء وال يكفيمه لل سما أو 

 قممال: -سممبحانه وتعمماط–ال يكفيممه للو،مموءهلل يمكممه ويممذهب  ط التمميممذ ألن اهلل 

مممماء  } ممممُدوا م  ه ممممِم د  ل  وهممممذا مممممن ال اميممممة الرشممممعية لمممميا بواجممممد اكمممماءذ ألن اكمممماء يف  {ف 

 الرشت هو اكاء الكايف المداا العبادة من غسا أو من و،وء.

وال سمما  -مممث  شمم –وكممذل  املممريض  ذا كممان عليممه مممر  مممث  يف رأسممه  

ي سمما  البممد أن يعممم االنسممان جسمممه بكاممما اكمماءهلل كمما وجممدس الشمماة فسمموف ال

وي تقمممما  ط  -وهممممو ال سمممما-رأسممممههلل فلممممح سممممق  غسمممما الممممرأس سممممق  البممممدل كلممممه 

 التيمم.

اشمممممممع بممممممني العبمممممادتنيهلل أو االقتىلممممممار عممممممىل  وكممممم  املممممممذهبني قممممممويهلل يع ممممم : 

)فممنن أمك ممه اسممتعحله يف بعممض وامممدةهلل و ن كممان قممول اب ابلممة وقممول املىلمم ف: 

فممههلل يع مم  اكمماءهلل مممث : املاممروح يف سمماقههلل ي سمما رأسمم بدنممه( ه وي سمما  يممع أارا

 لكن رجله الت  فيها يمكها ويتيمم هلا.

فمممنن أمك مممه اسمممتعحله يف بعمممض بدنمممه أو وجمممد مممماء ال يكفيمممه )قمممال املىلممم ف: 

: واب ابلة والشافعية يسمتدلون بقمول ال بم   لطهارته استعمله ويتيمم للباق (

هلل و ذا أمممرتكم فممن وا بممه ممما اسممتطعتم» وهممذا يسممتطيع  « ذا ايمتكم عممن ءء فممانتهوا

أن يمممن  يف الو،ممموء بنقممما ءءهلل ويف ال سممما بنقممما ءءهلل و ن كمممان كممم  املمممذهبني 

 قوي.
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   .- ن شاء اهلل–الثا  أظن أن ا نؤخر   ط الدرس القادم 

 


