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 أیة الوضوء

 َالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذینَ  َأیَُّها َیا  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ُرُءوِسُكمْ بِ  َواْمَسُحوا اِفقِ اْلَمرَ  ىِإلَ  َأْیِدَیُكمْ وَ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسُلوا الصَّ

 النَِّساءَ  َالَمْسُتمُ  وْ أَ  اْلَغاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َحدٌ أَ  َجاءَ  َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  َمْرَضى ُكْنُتمْ  َوإِنْ  َفاطَّهَُّروا ُجُنًبا ُكْنُتمْ  َوإِنْ  اْلَكْعَبْینِ 

 َوَلِكنْ  َحَرجٍ  ِمنْ  ْیُكمْ َعلَ  ِلَیْجَعلَ  هُ اللَّ  ُیِریدُ  َما ِمْنهُ  َوَأْیِدیُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  َفاْمَسُحوا َطیًِّبا َصِعیًدا َفَتَیمَُّموا َماءً  َتِجُدوا َفَلمْ 

 )٦(  َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَلْیُكمْ  ِنْعَمَتهُ  َوِلُیِتمَّ  ِلُیَطهَِّرُكمْ  ُیِریدُ 

 التحلیل اللفظي :

: النحل} [باهللا فاستعذ قرآنال َقَرْأتَ  َفِإَذا{ كقوله الصالة إلى القیام أردتم إذا المعنى: الزجاج قال} : ُقْمُتمْ  ِإَذا{

 أردت اإذ أي الوجه فاتق ضربت إذا: تقول كما الفعل، إرادة المراد وٕانما فعالً  القیام المراد فلیس] . ٩٨

 .الضرب

 .وغیره وسخ من علیه ما إلزالة الشيء على الماء إسالة بالفتح الَغْسل} : فاغسلوا{

 األذن حمةش ومن طوًال، الذقن أسفل إلى الجبهة أعلى من وحّده المواجهة، من مأخوذ الوجه لفظ} : ُوُجوَهُكمْ {

 .عرضاً  األذن شحمة إلى

 .وارتفاعه لعلوه كعباً  وسّمي القدم، جانبي من الناتئان العظمان: الكعبان} : الكعبین ِإَلى{

 .التیمم في لهم رّخص حین المؤمنین على اهللا وّسع فقد الدین، في ضیق من أي} : َحَرجٍ  مِّنْ {

 اإلجمالي المعنى

 أهل ذبائحو  حالًال، منها كان ما األطعمة من المستطاب المؤمنون أیها لكم أحل: معناه ما ثناؤه جل اهللا یقول

 اللح الكتاب أهل نساء من الحوائر والعفائف المؤمنات من والعفائف لهم، حالل وذبائحكم لكم حالل الكتاب

 ات،وصدیق عشیقات متخذین وال زانین غیر بالزواج، أنفسكم محصنین مهورهن، إلیهن دفعتم إذا نكاحهن، لكم

 .الخاسرین من اآلخرة في وهو ثوابه، وبطل ذهب فقد اإلسالم عن یرتد ومن السّر، في بهن تزنون

 محدثون، وأنتم الصالة، إلى القیام المؤمنون أیها أردتم إذا: فقال والتیمم الوضوء أحكام تعالى اهللا بّین ثمّ 

 وٕاذا الكعبین، إلى أقدامكم واغسلوا رؤوسكم، وامسحوا المرافق، إلى وأیدیكم وجوهكم الطاهر بالماء فاغسلوا



 
 

۲ 

 أو أصغر، حدثاً  محدثین أو السفر أو المرض حالة في كنتم وٕان بالماء، فاغتسلوا أكبر حدثاً  محدثین كنتم

 إلى وأیدیكم وجوهكم فامسحوا الطاهر، بالتراب فتیّمموا تغتسلون، أو به تتوضؤون ماءً  تجدوا ولم النساء غشیتم

 الذنوب من یطهركم أن یرید تعالى ولكنه الدین، أحكام في علیكم یضّیق أن اهللا یرید ما التراب، بذلك المرافق

 على وتحمدوه نعمه، على لتشكروه اإلسالم شرائع ببیان علیكم نعمته ویتم والنجاسات، األقذار ومن واآلثام،

 .آالئه

 القراءات : وجوه

 النصب فقراءة بالكسر،) ِلُكمْ وأرجُ ( عمرو وأبو حمزة وقرأ الالم، بفتح} الكعبین ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ { الجمهور قرأ - ١

: األنباري ابن قال للمجاورة، الجر وقراءة وأرجَلكم، وأیدَیكم وجوهكم فاغسلوا أي واألیدي الوجوه على بالعطف

 .والجوار للقرب علیها نسقت الرؤوس بعد األرجل تأخرت لّما

 

 

 : اإلعراب وجوه

ِتُكمْ قُ  إلى ُقوَّةً  َوَیِزْدُكمْ { تعالى كقوله) مع( بمعنى) إلى( إن قیل: العكبري قال} المرافق ِإَلى: {تعالى قوله  } وَّ

 غسل وجب وٕانما. الغایة النتهاء بابها على أنها والصحیح المختار هذا ولیس قوتكم، مع أي] ٥٢: هود[

 .بالسنة المرافق

 االحكام :

 المحدث؟ غیر على الوضوء یجب هل: االول الحكم

 العلماء أجمع وقد محدثًا، یكن لم وٕان قائم كل على الوضوء یوجب} الصالة ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا: {تعالى قوله ظاهر

 إلى قمتم إذا( المعنى ویصبح اآلیة في مضمراً  الحدث قید فیكون المحدث، على إال یجب ال الوضوء أن على

 المحدث، على إال یجب ال الوجوب أن على لإلجماع التأویل بهذا اآلیة أّولوا وٕانما) محدثون وأنتم الصالة

 بوجود اآلیة في التیمم وجوب قید وقد مقامه، وقائم الوضوء عن یدل التیمم فإن علیه، یدل ما اآلیة في وألن

 بالوضوء األمر وألن األصل، مقام قائماً  البدل یكون أن لیتأتى به، مقیداً  یكون أن یجب فاألصل الحدیث،



 
 

۳ 

 وهو نظیره فیكون} فاطهروا ُجُنباً  ُكنُتمْ  َوإِن: {تعالى قوله في األكبر بالحدث مقید وهو باالغتسال األمر نظیر

 .األصغر بالحدث مقیداً  بالوضوء األمر

 نب عمر فقال واحد، بوضوء الخمس الصلوات الفتح یوم وسلم علیه اهللا صّلى النبي أن« ذلك على یدل ومما

َالة َعَلْیهِ  له فقال تصنعه؟ تكن لم شیئاً  صنعت اهللا رسول یا: الخطاب  »عمر یا فعلته عمداً   ُ َوالسََّالم الصَّ

 .العمل بهذا ألمته الجواز بیان أراد السالم علیه أنه یعني

 ٕانماو  الوجوب، بطریق یكن لم ذلك فإن صالة، لكل یتوضؤون كانوا وخلفاءه السالم علیه أنه من ورد ما وأما

 یدل ما فعله يف فلیس األفضل، یحب دائماً  كان  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى والرسول االستحباب، بطریق كان

 .صالة لكل الوضوء وجوب على

 مقداره؟ وما الرأس مسح حكم هو ما: الثاني الحكم

 في تلفوااخ ولكنهم} ِبُرُؤوِسُكمْ  وامسحوا: {تعالى لقوله الوضوء فرائض من الرأس مسح أن على الفقهاء اتفق

 :أقوال على المسح مقدار

 .باالحتیاط أخذاً  الرأس جمیع مسح یجب: والحنابلة المالكیة قال - أ

 .الناصیة على بمسحه  َ مَوَسلَّ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي بفعل أخذاً  الرأس ربع مسح یفترض: الحنفیة وقال - ب

 .بالیقین أخذاً  شعرات ولو المسح اسم علیه یطلق شيء أقل یمسح أن یكفي: الشافعیة وقال - ح

 أصلیة تكون كما الباء بأن الرأس جمیع مسح وجوب على والحنابلة المالكیة استدل: والحنابلة المالكیة دلیل

 آیة شبهت الوضوء آیة إن: وقالوا رؤوسكم، امسحوا: والمعنى أولى، زائدة هنا واعتبارها للتأكید، زائدة تكون

 في المسح كان ولّما} ْنهُ مِّ  َوَأْیِدیُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  فامسحوا{ التیمم في الوجه جمیع بمسح تعالى اهللا أمر وقد التیمم،

 بفعل ذلك تأكد وقد البعض، مسح یجزئ وال الرأس جمیع مسح یجب هنا فكذلك الوجه، لجمیع عاماً  التیمم

 .كله رأسه مسح توضأ إذا كان أنه ثبت حیث  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي

 بعض مسحواا: والمعنى زائدة، ولیست) للتبعیض( الباء بأن والشافعیة الحنفیة واستدل: والشافعیة الحنفیة دلیل

 انك  َ َوَسلَّم َلْیهِ عَ  اللَّهُ  َصلَّى النبي أن شعبة بن المغیرة عن روى لما الرأس بربع قدروه الحنفیة أن إالّ  رؤوسكم،

 .ناصیته على ومسح فتوضأ جاء ثم لحاجته فنزل سفر، في



 
 

٤ 

 فال فیه نیقی ال عداه وما بیقین، داخل المسح اسم علیه یطلق ما وأقل للتبعیض، الباء: فقالوا الشافعیة وأما

 .الندب على یحمل وٕانما فرضًا، یكون

 أن ىعل السنة فدلت جمیعه، ومسح الرأس، بعض} ِبُرُؤوِسُكمْ  وامسحوا: {تعالى قوله احتمل«: الشافعي قال

 قد قیل فإن: آخر موضع في وقال بناصیته، مسح  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي أن وهو یجزئ، بعضه مسح

 بدل التیمم في وجهال مسحُ  له قیل فیه؟ الوجه بعض أیجزئ التیمم في} ِبُوُجوِهُكمْ  فامسحوا{ َوَجلَّ  َعزَّ  اهللا قال

 . »مابینه ما فرق فهذا أصلٌ  الرأس ومسحُ  منه، الغسل مْوِضع جمیع على بالمسح یأتي أن بدّ  فال غسله، من

 ال لعذر ذلك فعل  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي لعلّ : قالوا بأن الحدیث عن علماؤنا أجاب«: القرطبي قال

 االستعجال عوموض اإلعذار، مِظّنة وهو السفر في  َ َوَسلَّم َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى منه الفعل هذا وكان سیما

 سحم لما واجباً  الرأس جمیع مسح یكن لم فلو العمامة، على مسح حتى بالناصیة یكتف لم هو ثم واالختصار،

 . »العمامة على

 ىعل استعمالها أمكن ومتى األصل، خالف زائدة وكونها للتبعیض، موضوعة العربیة اللغة في الباء: أقول

 فما الكل، مسح والسّنة البعض، بمسح یجزئ فالفرض النحو، ذلك على استعمالها وجب له وضعت ما حقیقة

 .أعلم واهللا أحوط والحنابلة المالكیة إلیه ذهب وما أظهر، والحنفیة الشافعیة إلیه ذهب

 بها؟ یحرم وماذا الجنابة هي ما: الثالث الحكم

 لیغتس أن إلى المسجد ودخول المصحف، ومّس  القرآن، وقراءة الصالة، اجتناب یستلزم شرعي معنى الجنابة

 :نسببی لجنابةا لحصول  َ َسلَّموَ  َعَلْیهِ  اللَّهُ  َصلَّى النبي بّین وقد ،} فاطهروا ُجُنباً  ُكنُتمْ  َوإِن: {تعالى لقوله الجنب

 .يالمن أي الماء أجل من بالماء االغتسال یجب أي »الماء من الماء« الشریف للحدیث المني نزول: األول

 . »الغسل وجب الختانان التقى إذا«: السالم علیه لقوله الختانین التقاء: والثاني

 حتى نَّ َتْقَرُبوهُ  َوالَ : {الحیض في تعالى لقوله والنفاس الحیض انقطاع عند یجب للجنابة الغسل یجب وكما

َالة َعَلْیهِ  أنه حبیش أبي بنت فاطمة ولحدیث] ٢٢٢: البقرة} [َیْطُهْرنَ   أقبلت إذا«: لها قال  ُ َوالسََّالم الصَّ

 .كالحیض النفاس أن على واإلجماع »وصليّ  فاغتسلي أدبرت وٕاذا الصالة، فدعي الحیضة

 .الغسل في واالستنشاق المضمضة حكم: السادس الحكم



 
 

٥ 

 لوقا فیه، یجبان ال والشافعیة المالكیة فقال الغسل، في) االستنشاق( و) المضمضة( في الفقهاء اختلف

 .یجبان والحنابلة الحنفیة

 رأم في  َ َوَسلَّم هِ َعَلیْ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول مجلس في یتحدثون كانوا قوماً  أن روي ما والشافعیة المالكیة حجة

 . »هرتط قد أنا فإذا حثیات ثالث رأسي على فأحثي أنا أّما« السالم علیه فقال یعمل ما یبّین وكلٌ  الغسل،

 وهي هاغسل میكن التي والباطنة، الظاهرة البدن أجزاء جمیع یعم بالتطهر األمر أن والحنابلة الحنفیة وحجة

 } .فاطهروا: {تعالى لقوله الواجبات من واالستنشاق المضمضة فكانت) األنف( و) الفم(

 كما لالغس بعد الوضوء یجب ال أنه بیان الحدیث من الغرض بأن) والشافعیة المالكیة( به تمسك عما وأجابوا

 في تدخل الصغرى الطهارة وأن فقط، الغسل الواجب أن السالم علیه فبّین الصحابة، من كثیر ذلك فهم

 .الكبرى الطهارة

 

 

 .الماء وجد إذا والمسافر المریض حكمالحكم الرابع :  

 ابن عن روي كما الماء یضره بمن مقّید ولكّنه مطلقًا، للمریض التیمم جواز على یدل الكریمة اآلیة ظاهر

 مرضال أن الفقهاء رأى ولذلك الماء، یضره ومن المجدور بالمریض المراد أن من التابعین من وجماعة عباس

 :أنواع

 مسلمال الطبیب بإخبار أو الظن بغلبة العضو، أو النفس في التلف إلى فیه الماء استعمال یؤدي ما: األول

 .باتفاق التیمم یجوز الحالة هذه وفي الحاذق،

 لمالكیةا عند التیمم یجوز الحالة هذه وفي المرض، بطء أو العلة زیادة إلى الماء استعمال یؤدي ما: والثاني

 رأسه في حجرٌ  أحدهم فأصاب السفر في خرجوا الذین الجماعة لحدیث الشافعیة قولي أصح وهو والحنفیة

ه  .إلخ العلة زیادة من فخاف احتلم ثم فشجَّ



 
 

٦ 

 لحنفیةا عند التیمم یجوز ال الحالة هذه وفي العلة، في زیادة وال بطأً  وال تلفاً  معه یخاف ال ما: الثالث

 له یجوز ةالمالكی وعند التیمم، في له یرخص فال الماء، استعمال عن قادراً  كونه عن یخرج لم ألنه والشافعیة،

 } .مرضى ُكنُتم َوإِن{ النص إلطالق التیمم

 ومسح الصحیح غسل وجب صحیحاً  األكثر كان فإن األعضاء، لبعض حاصالً  المرض یكون أن: الرابع

 سلیغ أنه الشافعیة ومذهب الحنفیة، عند التیمم یجوز جریحاً  األكثر كان وٕان التیمم، یجوز وال الجریح

 .مطلقاً  التیمم له یجوز المالكیة وعند مطلقًا، یتیمم ثم الصحیح

 له الرخصة فإن المسافر بخالف موجوداً  الماء كان ولو التیمم في له یرخص المریض أن یتبین ذلك ومن

 .الماء بعدم مقّیدة

 المرفقین؟ إلى الیدین مسح التیمم في یجب هل: الخامس الحكم

 لصعیدا استعمال هو شرعاً  المطلوب والتیمم المختار، القول على الطاهر التراب هو بالصعید المراد أن تقدم

 وهو الحنفیة، عند المرفقین إلى) الیدان( و) الوجه( هما والعضوان التطهیر، بقصد مخصوصین عضوین في

 .والحنابلة المالكیة عند الرسغین وٕالى الشافعیة، عند القولین أرجح

ْنهُ  َوَأْیِدیُكمْ  ِبُوُجوِهُكمْ  فامسحوا: {تعالى قوله في أیدي ال أن والشافعیة الحنفیة حجة  إالّ  ه،كل العضو تشمل} مِّ

 في فقالمرا إلى الغسل وجب وقد بدلیل، إال األصل یخالف ال والبدل الوضوء، عن بدالً  كان لّما التیمم أن

 تانضرب التیمم« اهللا عبد بن جابر بحدیث واستدلوا. التیمم في المرافق إلى المسح یكون أن فیجب الوضوء

 . »المرفقین إلى للذراعین وضربة للوجه، ضربة

} ْیِدَیُهَماأَ  فاقطعوا والسارقة والسارق: {تعالى قوله بدلیل الكف على تطلق الید أن: والحنابلة المالكیة حجة

 .ذلك التیمم في فیجزئ باتفاق، الرسغ إلى یكون إنما الید وقطع] ٣٨: المائدة[

 ائفةط وذهب واجبًا، فرضاً  المرفقین إلى یمسح أنه والشافعي حنیفة أبي عن وروي:  »المحیط البحر« في قال

 شعبيال عن وروي. مالك عن وروي القدیم في والشافعي والطبري أحمد قول وهو الرسغین إلى به یبلغ أنه إلى

 يفف الحدیث، في لصحته إلیه یذهب أن ینبغي الذي وهو الحدیث، فقهاء بعض قال وبه فقط، كفیه یمسح أنه

 عمار حدیث من »مسلم«



 
 

۷ 

 بیده وضرب« الحدیث هذا في وعنه »وكفیك وجهك بها وتمسح تنفخ ثم األرض بیدك تضرب أن یكفیك إنما«

 فهذه ، »وكفیه وجهه بهما مسح ثم فیه من أدناهما ثم« وللبخاري »وكفیه وجهه فمسح یدیه فنفض األرض

 .وكیفیته المسح محل من اآلیة في االحتمال إلیه تطرق ما مبیِّنة الصحیحة األحادیث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


