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❖ التيمم عىل الحائط املدهون واألرض املبلطة ،وخشية فوات الوقت
السؤال :أ .ما حكم التيمم بالضرب على الحائط المدهون أو األرض المبلطة؟

ب .وما حكم التيمم خشية فوات الوقت ،مع القدرة على استعمال الماء؟

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،وآله وصحبه أجمعين ،وبعد،
أ .حكم التيمم بالضرب على الحائط المدهون أو األرض المبلطة.

اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم باستعمال الصعيد الطاهر ،عند فقد الماء أو تعذر استعماله ،لقوله تعالى ﴿ :وإِن ُك ْنتُم جنبا َف َّ
اط َّه ُروا
َ ْ ْ ُ ًُ
ِ
ِِ
ِ
وإِن ُك ْنتُم مرضى أَو عَلى سَفر أَو جاء أ ِ ِ
النساء َفَلم تَ ِج ُدوا ماء َفتََي َّمموا ص ِع ًيدا َ ِ
يك ْم
ام َس ُحوا ِب ُو ُجو ِه ُك ْم َوأ َْيد ُ
ْ َ َ َ
طيًبا َف ْ
ُ َ
َحٌد م ْن ُك ْم م َن اْل َغائط أ َْو ََل َم ْستُ ُم َ َ ْ
َ ْ ْ َْ َ ْ َ َ
َ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ون﴾ [المائدة.]6 :
يد َّ
يد ل ُي َ
ط ِه َرُك ْم َولِ ُيت َّم ن ْع َمتَ ُه َعَل ْي ُك ْم َل َعل ُك ْم تَ ْش ُك ُر َ
َّللاُ لِ َي ْج َع َل َعَل ْي ُك ْم م ْن َح َرج َوَلك ْن ُي ِر ُ
م ْن ُه َما ُي ِر ُ
َه ُل اْل ِعْل ِم أ َّ
َن التََّي ُّم َم ِبالتَُّار ِب ِذي اْل ُغَب ِار َج ِائٌز ِإ ََّل َم ْن َش َّذ َع ْن ُه ْم"
َج َم َع أ ْ
كما اتفقوا على أن التيمم بالتراب الطاهر جائز ،قال ابن المنذر" :أ ْ
[األوسط في السنن واإلجماع واَلختالف  ،]37 :2وذلك لحديث حذيفة ،رضي هللا عنه ،أن النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،قالُ « :ف ِ
الن ِ
ضْل َنا َعَلى َّ
اس
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ط ُه ً ِ
ِ
صَل ًة
ض ُكُّل َها َم ْس ِج ًداَ ،و ُج ِعَل ْت تُْرَبتُ َها َلَنا َ
صُفوف اْل َم َالئ َكةَ ،و ُجعَل ْت َل َنا ْاأل َْر ُ
اءَ .وَذ َك َر َخ ْ
صُفوُف َنا َك ُ
بثَ َالثُ :جعَل ْت ُ
ورا ،إ َذا َل ْم َنجد اْل َم َ
ُخ َرى» [ صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب جعلت لي األرض مسجداً وطهو اًر] (.)
أْ
وَل يجوز التيمم بغير ما كان من جنس األرض باتفاق العلماء ،كالذه

والفضة والحنطة والشعير وغيرها.

واختلف العلماء في حكم التيمم بغير التراب ،مما هو من جنس األرض ،على ثالثة أقوال:

القول األول :جواز التيمم بكل ما كان من جنس األرض ،ومما تصاعد على وجه األرض من جميع أجزائها ،من تراب ورمل وحجر

وجبص وغير ذلك ،وهو مذه

الجمهور من الحنفية ،والمالكية ،والحنابلة في رواية اختارها ابن تيمية.

القول الثانيَ :ل يجوز التيمم إَل بالتراب الطاهر ،ذي الغبار الذي يعلق باليد ،وهو قول الشافعية ،والحنابلة في المعتمد ،وأبي يوسف
من الحنفية ،وابن شعبان من المالكية.
القول الثالث :يجوز التيمم بالتراب والرمل فقط ،وهو قول ألبي يوسف ،ورواية عند الحنابلة.

والصحيح من هذه األقوال هو األول؛ ألن األمر بالتيمم جاء متعلقاً بالصعيد ،والصعيد هو وجه األرض ،تراباً كان أو غيره ،قال
ِ
طِيًبا ﴾ [النساء ،]43 :وعن عمران بن حصن الخزاعي ،رضي هللا عنه « :أن النبي ،صلى هللا عليه
ص ِع ًيدا َ
اء َفتََي َّم ُموا َ
تعالىَ ﴿ :فَل ْم تَج ُدوا َم ً

 وقد ذكر ابن شيبة في رواية الخصلة الثالثة ،قال صلى هللا عليه وسلم ... « :وأُوِتيت ه ِذِه ْاْلي ِ
ش ِم ْن ِ
ات ِم ْن َب ْي ِت َك ْنز تَ ْح َت اْل َع ْر ِ
ط
آخ ِر ُسوَرِة اْلَبَق َرِةَ ،ل ْم ُي ْع َ
َ ُ َ
َ
ِ
َحٌد َب ْع ِدي» [ مصنف ابن أبي شيبة  ،304 :6وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة  ،]471 :3وذكرها اإلمام أحمد في رواية،
َحٌد َقْبلِيَ ،وََل يُ ْع َ
طَينَّهُ أ َ
م ْن ُه َّن أ َ
نصها « :وأ ِ
يت ه ِذِه ْاْليا ِت ِم ْن ِ
آخ ِر اْلَبَق َرِة ِم ْن َك ْنز تَ ْح َت اْل َع ْر ِ
ط َها َنِب ٌّي َقْبلِي » [ مسند أحمد ،أحاديث رجال من أصحاب النبي ،صلى هللا عليه وسلم،
شَ ،ل ْم يُ ْع َ
َ ْ
ُعط ُ َ
َ
حديث حذيفة بن اليمان عن النبي ،صلى هللا عليه وسلم ،وقال األرنؤوط :إسناده صحيح على شرط مسلم].
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وسلمَ ،ل َّما ْانَفَتل ِم ْن صالَِت ِه ِإ َذا هو ِبرجل معتَ ِزل َلم يص ِل مع الَقومَِ ،قال :ما م َنعك يا ُفالَن أَ ْن تُ ِ
َص َاب ْتِني َجَن َاب ٌة َوَلَ
ُ
َُ َ ُ ُ ْ
َ َ َ ََ َ
صل َي َم َع الَق ْومِ؟ َق َ
َ
ْ َُ ََ ْ
ال :أ َ
َ
َ
الص ِع ِيدَ ،فِإَّنه ي ْك ِ
ِ
يك» [صحيح البخاري ،كتاب التيمم ،باب الصعيد الطي وضوء المسلم يكفيه منا لماء].
ف
ب
ك
اءَ ،قا َلَ :عَل ْي َ َّ
َُ َ
َم َ
ومن حديث أبي جهم األنصاري ،رضي هللا عنه ،قال « :أَْقَب َل َِّ
صَّلى هللاُ َعَل ْي ِه َو َسَّل َمِ ،م ْن َن ْح ِو ِب ْئ ِر َج َملَ ،فَل ِقَي ُه َر ُج ٌل َف َسَّل َم َعَل ْي ِه،
النب ُّيَ ،
َّ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ َّ
النِب ُّيَّ ،
َّ
ِ ِ
َفَل ْم َي ُرَّد َعَل ْي ِه َّ
السالَم» [ صحيح البخاري ،كتاب التيمم ،باب
َ
صلى هللاُ َعَل ْيه َو َسل َمَ ،حتى أَْقَب َل َعَلى الج َدارَ ،ف َم َس َح ب َو ْجهه َوَي َد ْيه ،ثُ َّم َرد َعَل ْيه َّ َ
التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصالة].

وبناء على هذه األدلة ،فإن مجلس اإلفتاء األعلى في فلسطين يرى جواز التيمم على األرض المبلطة ،والجدار المدهون ،وإذا وجد

التراب ذو الغبار فهو أفضل ،لكن َل يتعين.

ب .حكم التيمم خشية فوات الوقت مع القدرة على استعمال الماء.
اخ تلف العلماء في حكم التيمم لواجد الماء ولكنه يخاف فوات الوقت بسب

الوقت؟ أو يتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت؟ على قولين:

الزحام أو خروج وقت الصالة ،هل يتيمم ويصلي في

األول :يتيمم ويصلي ،في قول للحنفية والمالكية ،ورواية عند الحنابلة ،اختارها ابن تيمية.
ِ
ِ
ط ْعتُم» [ صحيح البخاري ،كتاب اَلعتصام بالكتاب والسنة ،باب اإلقتداء
َم ْرتُ ُك ْم بأ َْمر َفأْتُوا م ْن ُه َما ْ
استَ َ ْ
واستدلوا بقوله عليه الصالة والسالمَ « :وإِ َذا أ َ
بسنة رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم] ،وبالقياس على المريض.
الثاني :يتوضأ وَل يتيمم ،ولو صلى خارج الوقت ،وهو قول للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الص ِعيد َّ
ور،
الطِي َ َ
واستدلوا باْلية التي أباحت التيمم عند فقد الماء ،وهذا غير فاقد ،وحديث أبي ذر ،رضي هللا عنه ،قالِ « :إ َّن َّ َ
ط ُه ٌ
ِ
ِن َلم تَ ِج ِد اْلماء ِإَلى َع ْش ِر ِسِن َ ِ
ك» [ سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب الجن يتيمم ،وقد صححه الترمذي وابن حبان
اءَ ،فأَم َّس ُه ِجْل َد َ
َوإ ْ ْ
ينَ ،فإ َذا َو َج ْد َت اْل َم َ
َ َ
والحاكم والدارقطني والذهبي ،وصحح إسناده األلباني].

َح َد َث َحتَّى َيتََو َّ
ضأَ»
صالَةُ َم ْن أ ْ
وحديث النبي ،صلى هللا عليه وسلمَ « :لَ تُْقَب ُل َ
طهور].
قال ابن هبيرة" :وأجمعوا على التيمم بالصعيد الطي

[صحيح البخاري ،كتاب الوضوء ،باب َل تقبل صالة بغير

عند عدم الماء ،أو الخوف من استعماله" [اإلفصاح .]43 :1

ويرى مجلس اإلفتاء األعلى :أن من وجد الماء ويخشى فوات الصالة َل تحل له الصالة من غير وضوء ،وإن فات الوقت ،سواء تعلق

ذلك بالصلوات المكتوبة ،أم الجمعة ،أم حتى صالة الجنازة والعيدين.

وهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل

