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  أمجعني وصحبه آله وعلى ،حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ،العاملني رب هلل احلمد
 

 التيمم ابب تابع

 أو رفيقه أو حرمته أوخاف باستعماله أو طلبه ضرر يف بدنه :املؤلف رمحه اهلل قال  :  
أو من معه فإنه يشرع ، أو ضرر زوجه، أو ضرر رفقته، ضرر نفسهإما  ،مما يشرع له التيمم إذا خاف ضرراً باستعمال املاء 

 له التيمم . 
 أوحرمته   :رمحه اهلل قال 

واألوىل يف العبارة أن يقال : خاف واملراد به احلريم )النساء( اليت معه ،سواء كانت زوجة له أو غري زوجة )من أقاربه (، 
 ،فلو خاف على مسلم معه أو حوله فإنه يشرع له التيمم  ،أو على الرفقة اليت معه أو على غريه  ،الضرر على نفسه 

 أو خاف بطلب املاء أن حيصل الضرر عليه أو على من معه فإنه يتيمم يف هذه احلال .  ،مبعنى أن يكون املاء قليال 
 أو ماله بعطش  :اهللرمحه  قال 

 إذن ،ه ته وحرمتاء  تكفيه وتكف  من معه من رفقمن املكمية  وجودمع  ،يعين خاف على ماله الضرر بالعطش وحنوه 
رمحه  –ألن املؤلف  ؛حتى يصدق عليه أنه عادم للماء  ،الذي معه يف الوضوء فإنه يتيمم املاء إذا خش  الضرر باستعمال 

 املاء فال جيد ماء يتوضأ أو يغتسل به . مبعنى أن يعدم ،ذكر هذه املسائل يف الشرط الثان  وهو عدم املاء  –اهلل 
 بعطش أو مرض   :رمحه اهلل قال 

وهذا عليه مجاهري أهل  ،بعطش: مبعنى أنه خيشى عليهم أن يعطشوا لو استعمل هذا املاء يف الطهارة الصغرى أو الكربى 
هذا عده ابن املنذر إمجاعًا .  –فهل جيعل املاء للشرب ويتيمم؟  ،أعنى إذا كان ماء يكف  لشربه  –بل قد عده  ،العلم 

واملالكية ،وهو مذهب احلنفية ،أوغري ذلك ،أو غنم ،أو بقر،كأن يكون معه إبل ،فيجعل املاء لشربه أو لشرب من معه 
 بل قد عد إمجاعًا . ،واحلنابلة ،والشافعية
 أو مرض :  :رمحه اهلل قال 

 وال يبحث عنه . ،لو ذهب يبحث عن املاء حلصل له مرض فإنه يتيمم 
 أو هالك وحنوه : :رمحه اهلل قال 

 لو ذهب يبحث عن املاء فإنه سيهلك فإنه يف هذه احلال يتيمم . ،لو خش  اهلالك 
 فإنه يتيمم.بالبحث عن املاء بالغة إذن بعبارة بسيطة يقال : أنه إذا حلقته مشقة 

 فإنه يتيمم يف هذه احلال . ،دوابه  ،على ماله  ،على مسلم  ،خاف الضرر على من معه 
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 شرع التيمم :  :رمحه اهلل قال 
وهو يف الغالب يكون واجبًا  ،لك أحلكم عمومًا وأنه مشروع  وردألن املؤلف ي؛ومل يقل وجب أو سن .. اخل  ،شرع 

 الضرر واهلالك مبن معه أو بنفسه .ألنه لو ذهب سيرتتب عليه ؛
 ومن وجد ماء يكف  بعض طهره تيمم بعد استعماله : :رمحه اهلل قال 

وجد ماء يكف   ،هذه مسألة مهمة : إذا وجد ماء يكف  لبعض طهره سواء كان حمدثًا حدثًا أكرب أو حمدثًا حدثًا أصغر 
كما ذكر  –. املذهب ؟فهل يستعمل هذا املاء ويتيمم أم أنه يرتكه ويتيمم  ،لبعض الطهر لكن ال يكف  لكامل الطهر 

 فيبدأ باملاء ثم يتيمم ليصدق عليه أنه فاقد للماء . ،نه يستعمل املاء ثم بعد ذلك يتيمم أ -املؤلف
  :قولني على ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني فيها خمتلف مسألة وه 

 .الباق  عن ويتيممه يستعمل فإنه ، طهره لبعض يكف  ماء وجد من أن :األول القول

 .مجيعا اهلل رمحهم وهو رأي عطاء،احلنابلة مذهب من الصحيح وهو ،الشافعية ذهب إليه و

 أدلتهم:

 أنه عليه يصدق ال طهره بعض عنده والذي {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول : الدليل األول
  .ماء عنده ليس أنه عليه فيصدق ،تيمم املاء انتهى إذا ثم املاء فيستعمل ،للماء واجد غري

 جيد مل وإن املسلم طهور الطيب الصعيد] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن، رض  اهلل عنه  ذر أب  عن : الدليل الثان 
 صححه حديث وهو،  ماجه ابن إال اخلمسة أخرجه .[بشرته وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا ،سنني عشر املاء

 .العلم أهل من وطائفة،واأللبان  ،والذهيب، نوويوال،حامت وأبو ،القطان وابن ، الدارقطين

 ، هبعضأو ،هكل الوضوء اءوجود م يشمل ،مطلق لفظ :[املاء وجد فإذا] أن قوله صلى اهلل عليه وسلموجه االستدالل:
 يستعمل أن عليه فيجب ،بشرته بعض املاء ميس أن على قادر؛ألنه بشرته ميسه أن عليه جيب فإنه ،املاء بعض وجد فإذا
  .التيمم إىل ينتقل ذلك بعد ثم ،معه ما

 من أهلك فإمنا ، تركتكم ما ذرون ] قال صلى اهلل عليه وسلم  النيب أن ، رض  اهلل عنه هريرة أب عن  : الدليل الثالث
 ما منه فأتوا منه بأمر أمرتكموإذا  ،نهيتكم عن شئ فاجتنبوه  فإذا ، أنبيائهم على واختالفهم ، أسئلتهم كثرة قبلكم كان

 يتيمم ثم ، هبعض يف املاء يستخدم أن عليه فيجب ، باملاء طهره بعض يستطيع اإلنسان هذاقالوا: ، عليه متفق [استطعتم
 . [استطعتم ما منه فأتوا منه بأمر أمرتكموإذا  :)صلى اهلل عليه وسلم ،ألنه داخل يف قولهالباق  عن

 فإن ،البعض إال يكن مل إذا ،كالسرتة ابعضه حتصيل فوجب ،الصالة شروط من شرط باملاء الطهارة ألنو: الدليل الرابع
 فإنه ،طهره لبعض يكف  ماء عنده كان إذا أيضا فكذلك ؛عليه فيجب ،عورته جزء به يسرت ش ء عنده كان إذا اإلنسان
 .يتيمم ذلك بعد ثم ،املاء هذا يستخدم أن عليه جيب

 .التيمم إىل مباشرة ينتقل بل ،معه الذي املاء يستعمل ال أنه :الثان  القول
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 .واحلنابلة يف رواية إن كان جنبًا ويف وجه إن كان حمدثًا، والزهري ،احلسنهو رأي و ،واملالكية،احلنفية ذهب إليه و

 أدلتهم:

 يصدق ال ،املاء بعض جيد والذي :قالوا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول : الدليل األول
 عليه يصدق فال ،املاء بعض جيد فإنه هذا وأما ،املاء كامل جيد من هو ،للماء حقيقة الواجد ألن ؛للماء واجد أنه عليه
 .كامال املاء وجود

 البدل بني واجلمع ، واملبدل البدل بني اإلنسان جيمع أن ، بالتيمم والطهارة باملاء الطهارة من يلزم ألنه: ثان الدليل ال
 .يشرع ال واملبدل

 ،األعضاء بعض يف املاء يستعمل ألنه ؛واملبدل البدل بني اجلمع فيه ليس ،املاء بعض استعمال مع التيمم بأن :يناقش
 .آخر ش ء يف وذاك ،ش ء يف هذا وإمنا ،واحد عضو يف واملبدل البدل جيمع مل فهو ،اآلخر البعض يف والتيمم

  :والراجح

 ،يستعمله أن عليه جيب فإنه ،لطهره يكف  الذي املاء بعض وجد إذا اإلنسان على جيب أنهو ،األول القول هو أعلم واهلل
 فإن، بالكل يقيد ال، مطلق {ماء جتدوا فلم} قوله ألن؛ للماء واجد غري أنه عليه يصدق ال هن؛ألللتيمم ينتقل ذلك بعد ثم
  .بالدليل يلزم فإنه قيد من

  :والوضوء التيمم بني الرتتيب

 أوال تيمم فلو ، للماء فاقد أنه عليه ليصدق يتيمم ثم ، معه املوجود باملاء يغتسل أو يتوضأف ،باملاء أوال يبدأ أن الواجب
 .الفقد عليك ويصدق ،للماء فاقدا تكون أن قبل تيممت ألنك ؛أخرى مرة التيمم أعد :له لاقي ، املاء استعمل  ثم

 لُه َتيّمَم ُجِرَح وَمْن :رمحه اهلل قال. 

 وهل ،عليها املرتتبة املسائل عن وتكلم ،كلها اجلبرية ميسح أنهذكرو ،اخلفني على املسح باب يف اجلبرية عن املؤلف تكلم 
 يلزم ال وأنه ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول على مسحها يشرع أنه هناك تقدمو ،يشرع ال أو اجلبرية مسح يشرع
 ،قول كل أصحاب بها استدل اليت األدلة ذكر تقدمو ،الشافع  مذهب هو كما ،اإلنسان يتيمم أن اجلبرية مسح مع
 من األرجح أن تقدمو ،جرب إىل فتحتاج ،مكسرة ، ضعيفة هاغالب يف ألنها ؛جبرية إىل حتتاج اجلبرية أحاديث أن تقدمو

  .عليها باملسح ويكتف  اجلبرية على ميسح اإلنسان أن ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال

  .غريه أو جبس أو، شاش أو، لفافة من جبرية عليه يكن مل إذا اجلرح :مسألة هناو

 يقال هناك قيل كما :أوال ج/؟ميسح ال أو عليه ميسح فهل ،امكشوف اجلرح كان أي إذا ،األشياء هذه عليه يكن مل إذا
 عليه جيب فإنه ،املسح يضره وال الغسل يضره كان فإن ،يغسله أن عليه الواجب فإن ،املسح يضره ال اجلرح كان إن :هنا
 اإلسالم شيخ ذكر كما أوىل عليه املسح أن شك وال ،التيمم إىل ينتقل فهنا ،واملسح الغسل يضره كان فإن،ميسحه أن

 أوىل ،املسح يضره ال مكشوفا كونه حال اجلرح على املسح أن أي ،(اجلبرية مسح من أوىل باملاء اجلرحمسح  ) اهلل رمحه
 إذا ألنه ؛عنه يتمم أن إىل يعدل أن من خري عليه ميسح فأن ،التيمم إىل العدول من خري وهو :قال ،اجلبرية على املسح من



  املطريي فهد :د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  36  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 4                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 الغسل إىل واألقرب ،ترابية بطهارة تطهر قد يكون التيمم إىل عدل وإذا ،مائية طهارة استعمل قد فإنه ،اجلرح على مسح
  .شك بال املائية الطهارة

 ،اخل. .اصديد أو اقيح أو ،عليه ميسح أن يستطيع ال ، دما فيه أن أي ،جنسا اجلرح كان فإن ،طاهرا اجلرح كان إذا هذا
  .جناسة أصابته أو ، عليه ميسح ال وهنا ،جنس فإنه

 .عليه ميسح ال أنه :واحدا قوال فاملذهب

  .النجاسة إزالة باب يف ،اهلل شاء إن فيه اخلالف وسيأت  ،جنس وقيح صديد من منه خيرج وما الدم أن باعتبار وهذا

  :والغسل املسح يضره كان إذا

 على قولني:عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها وقع املسألة هذه

 ذهب إليه و ،ويغسل الباق ، ومسحه اجلرح غسل عنيتيمم ف ،التيمم إىل يعدل أنه :األول القول
 .اهلل رمحهم احلنابلة الصحيح من مذهبو،وهوالشافعية

 أدلتهم:

 .{فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول

 فينتقل ،احلال هذه يف للماء العادم و كالفاقد هو ،يغسله وال ،اجلرح على ميسح أن يستطيع ال الذيوجه االستدالل:أن 
 .للتيمم

 .يتيمم أن يستطيع اإلنسان وهذا {استطعتم ما اهلل فاتقوا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل الثان 

 يصدق وهذا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم سفر على أو مرضى كنتم وإن} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل الثالث
 .للجرح فيتيمم مريض أنه عليه

 أن يكفيه كان إمنا]يف حديث صاحب الشجة: قال وسلم عليه اهلل  صلى أنه ،رض  اهلل عنه  جابر نعالدليل الرابع : 
 .داود وبأ أخرجه[ جسده سائر ويغسل ،عليها ميسح ثم ،يتيمم ثم ،خرقة جرحه على يعصب
 .صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن تثبت ال ،ضعيفة الزيادة هذه أنب نوقش:
 فإنه يلزمه أن يصل  ويومئ بالركوع والسجود . ،: القياس على من عجز عن الركوع والسجود اخلامس الدليل

 : أن الغسل مأمور به واملسح بعضه فوجب املسح . سادسالدليل ال

 جسده أكثر كان وإن ،األمرين بني جيمع ما بدون ،يتيمم فإنه ،جرحيا جسده نصف من أكثر كان إن أنه :الثان  القول
 .واملالكية،احلنفية ذهب إليه و،عنه يتيمم وال ،غسله يستطيع ما يغتسل فإنه صحيحا

  :وتعليلهم

 .بينهما مجع فقد ،وتيمم غسل إذا فهو ،واحدة طهارة يف واملبدل البدل بني اجلمع يلزم أنه -

 ،لعضو الغسل يكون وإمنا ،واحد عضو يف واملبدل البدل بني جيمع ال ألنه ؛صحيح غري التعليل هذا أن قبل من وعرفنا
 .تغسل مل اليت األعضاء فف  التيمم وأما
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  :الراجح

موضع من  يف جرح فإذا ،الباق  ويغسل ،له يتيمم فإنه ،جرح أعضائه أحد يف كان إذا وأنه ،األول القول هو ،أعلم واهلل
 التيمم جواز على بعمومها تدل اليت السابقة لألدلة ؛مرفقه يف الذي اجلرح هلذا ويتيمم ،يتوضأ فإنه ،مواضع الوضوء

 .للجرح

  ؟.جيب ال أم والغسل والتيمم ،والوضوء التيمم بني الرتتيب جيب هل :مسألة هنا لكن

 أو ،جرح وبها حائضا املرأة كانت أو ،جنب وهو ،جرح فيه اإلنسان كان إذا مبعنى ،األكرب احلدث من الطهارة يف أما
 لكن ،سبق كما الواحد كالعضو فالبدن ،مشرتط غري الرتتيب أن يرون ألنهم ؛تغتسل أو تتيمم فإنها ،جرح وبها نفساء

 ثم بعد تيمم أو ،اغتسل ثم قبل اإلنسان تيمم سواء ،ِسياِن :قالوا واحلنابلة ،الغسل على التيمم تقديم استحبوا الشافعية
 .اغتسل

 ثم يستنشق ثم يتمضمض :قالوا ؟يصنع ماذا ،مثال جبهته يف اجلرح أن ولنفرض ،يتوضأ أن وأراد ،جرح به رجل هذا
 عنده رجل أو ،رجليه يغسل ثم ،وأذنيه رأسه ميسح ثم ،يديه يغسل ثم ،يتيمم ثم ،وجهه من غسله يستطيع ما يغسل
 ثم ،اجلرح هذا عن يتيمم ثم ،يده من استطاع  ما يغسل ثم ،وجهه ويغسل ويستنشق يتمضمض ،كفه ظهر يف جرح
 .للوضوء بالنسبة هذا ،الوضوء يكمل ثم ،األخرى اليد يغسل

 أو قبل متمتي ،باخليار أنت :نقول ،غريها أو يده أو رجله ،مكان أي يف جرح وبه ،أجنب رجل :للغسل بالنسبة أما
 .وذاك هذا بني فرق فال ،الواحد كالعضو ألنها ؛بعد تيممت

 واملالكية، احلنفية ألن ؛اجلمهور بني يكون لن اخلالف ؟ال أو الرتتيب يلزم هل( الوضوء) الصغرى للطهارة بالنسبة
 مذهيب على سيكون إمنا هذا الكالم ،يتوضأ أو سلتيغ أن وإما يتيمم أن فإما ،والغسل التيمم بني جيمع ال أنه يرون

 جرح فيها ليس اليت باألعضاء أوال فيبدأ ،يرتب أن فيلزم ،املذهبني على الرتتيب يلزم أنه يرون وهم ،واحلنابلة، الشافعية
 من املشهور هو هذا ،ترتيب فال اجلنابة يف وأما ،بعده ما يغسل ثم ،له يتيمم اجلرح ملوضع وصل إذا ثم ،فيغسلها
هناك  إذن ،الشافعية من املاوردي وذكره ،الرتتيب وجوب بعدم احتماال املغين يف اهلل رمحه املوفق ذكر لكن ،املذهبني
 هو:)اإلسالم شيخ عنه وقال ،قوال اإلنصاف صاحب املرداوي وذكره ،الشافعية مذهب ويف احلنابلة مذهب يف احتمال
 ،يتوضأ بأن اإلنسان إلزام (،بدعةبالتيمم  الوضوء أعضاء الفصل بني:)اهلل رمحه وقال(،وغريه أمحد مذهب من الصحيح

وصححه ابن رزين  ،واختاره اجملد،بدعة هذه ،يغسل ثم ،يتيمم ثم ،غسلها جيب اليت الوضوء أعضاء يغسل ذلك بعد ثم
  .من األصحاب

 أدلتهم:

 الوضوء بني يرتب بأن املكلف وإلزام {حرج من الدين يف عليكم جعل ما} قال وتعاىل تبارك اهلل أن :الدليل األول
 .وهو أمر منف  شرعا ،عظيمة ومشقة حرج فيه ،الوضوء أعضاء يف والتيمم

 ذلك بعد ثم فيتوضأ ،كاجلنابة ،معها اليت الطهارة وبني بينها الرتتيب يلزم فلم ،مفردة عبادة التيمم أن :الدليل الثان 
 يداه كانتو ، إذا توضأ اإلنسان ألن ؛اعظيم اعسر الرتتيبب لزاماإل يف أن شك وال، يغسله مل الذي للعضو يتيمم
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 بعد ثم ،باملناديل أو باملنشفة يتنشف أن يلزم فإنه ،مرفقه قرب ،مثال يده يف أنه ولنفرض ،للجرح وصل فإذا ،نيمبلولت
 .أعلم واهلل الشريعة بها تأت  ال مشقة هوهذ ،وضوءه يكمل ثم ،يتيمم ذلك

  :الراجح

 من أيضا املاوردي وذكره ،احتماال قدامة ابن وذكره ،قوال املرداوي ذكره وما ،اإلسالم شيخ ذكره ما هو ،أعلم  واهلل
 جعل ما} قال تعاىل واهلل ،الشريعة به تأت  ال اعسر األول القول يف ألن ؛ وهو عدم وجوب الرتتيب احتماال الشافعية
 رمحه شيخنا القول هذا رجح وقد ،فيه البالغ احلرج لوجود ،الشريعة به تأت  أن ميكن فال {حرج من الدين يف عليكم
 .الراجح هو أنه ورأى ،اهلل

 الباق  وغسل :رمحه اهلل قال. 

  :أقسام ثالثة من واحد من خيلو ال املرض ؟يتيمم ال أو للمرض اإلنسان يتيمم هل

 الصداع كأمل ،غريه وال ،مرضزيادة  وال ،تلف معه خيشى وال ،غسل معه يضر ال ،يسريا املرض يكون أن :األول القسم
 .باإلمجاعأي  ،واحدا قوال التيمم جيوز وال ،الوضوء فيجب ،وحنوهما ،والضرس مثال

 .العظيم املرض أو ،العضو فقد أو ،التلف معه خيشى ،شديدا املرض كان إذا :الثان  القسم

 .العلم أهل مجاهري قول هلكن ،نظر فيه اإلمجاع وهذا ،إمجاعا ،واحدا قوال التيمم  فيه جيوز :قالوا فهنا

 ،بينهما لكنه ،التلف معه خيشى شديدا وال ،يسريا ليس ،األولني القسمني من ليس املرض يكون أن :الثالث القسم
 على عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري ؟التيمم جيوز فهل ،األمل شدة أو ،املرض زيادة أو ،الربء تأخر إىل يؤدي والوضوء

 .احلال هذه يف يتيمم أنه
 : آية التيمم عليه دلت وقد

 رسوله قولو اهلل فقول؟ {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم ...سفر على أو مرضى كنتم وإن} يقول وجل عز اهلل قال
 .معه ألحد قول ال صلى اهلل عليه وسلم

 . شك وال مشروع املرض مع فالتيمم: إذن

  :مثل ،الشريعة عمومات من كثرية بأدلة ويستدلون

 {استطعتم ما اهلل فاتقوا} وتعاىل تبارك اهلل قول.  

 {حرج من الدين يف عليكم جعل ما} وتعاىل تبارك اهلل قول. 

 [استطعتم ما منه فأتوا أمر من به أمرتكم ما] وسلم عليه اهلل  صلى وقوله. 

 اإلمام أخرجه[ ضرار وال ضرر ال]رض  اهلل عنه  الصامت بن عبادة حديث يفصلى اهلل عليه وسلم  وقوله 
 .األلبان  وصححه ، النووي حسنه بإسناد ،ماجه وابن،أمحد

 يف املكلف على اإلشقاق وجود وعدم ،احلرج رفع على تدل ،عامة وه  بها يستدلون وأحاديث آيات من ذلك غري إىل
 .عباداته
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 وعطاء احلسن ألن ؛ومنتقد ،يصح ال اإلمجاع هذا لكن ،وطائفة ،الرب عبد وابن،رشد كابن ،اإلمجاع بعضهم حكى وقد
 ،فيمكن هؤالء عند عنهما النقل يثبت مل يكون أن  إال ،وتلفه هالكه إىل  أدى ولو ،املاء يستعمل أن عليه جيب إنه :قاال
  .إمجاعا يكن مل إن إمجاع شبه قول املرض وجود عند التيمم مبشروعية القول أن املهم لكن

وُقْرِبه َرْحِله يف املاِء َطَلُب وَيِجُب :رمحه اهلل قال. 

 اهلل رمحه املوفق عده ؟بشرط ليس أو شرط هذا وهل ،املاء يطلب حتى يتيمم أن له جيوز ال أنه مبعنى ،املاء طلبجيب 
 شرط أنه يرى ال وبعضهم ،عليهم اهلل رمحة الشافعية مذهب يف كما ،وعدم املاء،ثالثًا بعد دخول الوقت شرطا املغين يف

 إذا وأيضا ،املذهب على هو كما الوقت دخول بعد يتيمم أن أراد إذا املكلف على فيجب ،واملذهب عندنا ليس بشرط 
 . دور يف نازال كان إذا فيها هو اليت دوره أو سيارته أو حنوها أو مجال رحله يف املاء يطلب أن عليه جيب ،للماء عادما كان

 يذكر وبعضهم ،أمياال يذكر بعضهم ،الفقهاء فيها اختلف مسائل هذه ؟القرب حد وما ،منه القريب :(وقربهقوله:)
 الناس عده فما ،والعادة العرف إىل ذلك يف يرجع وأنه ،األقوال أقرب )ومذهب الشافعية( عندنا املذهب لكن ،أذرعا
 ()املالكية وبعضهم ،خلفه ومن أمامه ومن ،مشاله وعن ،ميينه عن ،يف املاء عن يبحث أن يلزمه فإنه وعادة عرفا قريبا
 واألول ،املالكية إىل ينسب وهذا معه الذين الرفقة على يشق ال أو ،عليه رفقة يفوت ال أنه أي ،بقربه يبحث إنه :يقول
 .منها الراجح القول نأخذ لكن ،مضطربة األقوال هذه يف والنسبة ،واحلنابلة،الشافعية إىل ينسب( العرف)

  :الراجح

 ،بعيد فهو بعيدا عدوه وما ،قريب فهو ،قريبا الناس أوساط عده فما ،وعرفا عادة قربه يف املاء عن يبحث أنه أعلم واهلل
 يف حتديد فيها ليس اليت األشياء ألن ؛يتيمم فإنه ،ماء فيها جيد مل إذا ،به احمليطة املنطقة يف يبحث ؟يبحث أن يلزمه أين

  :منظومته يف شيخنا قال ،العرف إىل فيها يرجع الشريعة

  احُدِد فبالعرف كاحلرِز،،بالشرع حيدِد ومل أتى ما وكل                               

 .التحديد يف إليها يرجع اليت ،الكربى اخلمس القواعد من العرف وقاعدة ،الناس بأعراف فيحد

  :أحوال ةثالث له الطلب حال يف اإلنسان أن ،الطلب إىل بالنسبة ذكروا العلماء

 .الطلب عليه جيب فال ،املاء وجود عدم يتيقن أن :األوىل احلال

 ،شيئا يستفيد لن هألن ،حاصل حتصيل عنه البحث ألن ؛احلال هذه يف البحث عليه جيب فال ،املذهب يف واحدة رواية
  .ماء معه ليس أنه يعرف هوف

  .املاء وجود ظنه على يغلب أن :الثانية احلال

  .املذهب يف أيضا واحدة رواية ،املاء عن يبحث أن عليه جيب احلال هذه فف 

 .وجوده يرجو الف ،املاء وجود عدم ظنه على يغلب أن :الثالثة احلال

  :قولني على ،العلماء بني خالف فيها وقع احلال هذه

، املالكية ذهب إليه و،املاء وجود عدم يتيقن حتى احلال هذه يف املاء عن يبحث أن عليه جيب أنه :األول القول
 .احلنابلة عند املذهب الصحيح من وهو، والشافعية
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 أدلتهم:

 إال ، للماء واجد غري أنه عليه يصدق وال {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن :الدليل األول
 .فال الطلب قبل وأما ،هوجود عدم وتيقن ، طلب إذا

 أن بد فال ،موجودا يكون قد واملبدل ،املبدل عدم مع إال إليه املصري جيوز ال والبدل ،بدل التيمم أن :الدليل الثان 
 .وجوده عدم من يتحقق

 .رواية يف واحلنابلة،احلنفية ذهب إليه و،الوجود عدم ظن إذا الطلب عليه جيب ال أنه :الثان  القول
 دليلهم:

 عدم ظنه على ويغلب،املاء وجود يرجو ال الذي وهذا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} قال وجل عز اهلل أن -
  .الواجد غري حكم يف فهو ،املاء وجود عدم ظنه على يغلب ألنه ؛للماء واجد غري احلقيقة يف هو ،هوجود

 وأن يتيقن أن عليه الواجب فإن ،املاء وجود عدم ظنه على يغلب كان إذا إنه :يقال بل ،مسلم غري هذانوقش:بأن 
  .الوجود عدم عليه يصدق حتى ،يطلب

  :الراجح

 وقد موجودا يكون رمبا ألنه ؛عنه يبحث فإنه ،املاء وجود عدم ظنه على غلب لو حتى وأنه ،األول القول هو أعلم واهلل
 .موجود املاء فإذا عنه حبث إذا ثم ،املاء وجود عدم ظنه على يغلب ،كثري وهذا ،نسيه

 .إليه يصل حتى الداللة يطلب فإنه، داللة إىل احتاج لو أي :(وِبِداللٍة) :قال

أعاَد وَتَيمََّم عليه ُقْدَرَته َنِسَ  فإْن :رمحه اهلل قال. 

 يظن دفق ،قليل قبل تقدم الذي وهذا ،نس  هلكن ،عنده موجود وهو ،عليه قادر وأنه للماء واجد أنه املكلفنس   لو
 تيمم ثم ، املاء وجود على قدرته نس  ،يعيد ال أو صالته يعيد هل ،فتيمم الوجود عدم ظن ،له ناس وهو الوجود عدم

  :حالني من خيلو ال هذا ؟يعيد  ال أو يعيد هل ،املاء وجد أو ،موجود املاء أن تذكر ،صالته من انتهى فلما ،وصلى

 .إمجاعا ،ويتوضأ صالته يقطع أن عليه جيب فإنه ،صالته أثناء يف يتذكر أن :األوىل احلال

  .صالته من انتهائه بعد يذكر أن :الثانية احلال

  :العلم ألهل قوالن هذا فف 

 القول يف والشافعية، قول يف املالكية مذهب فهو، اجلمهور ذهب إليه و، الصالة ويعيد يتوضأ أن يلزمه أنه :األول القول
 .عندهم املذهب يف واحلنابلة، األظهر

 أدلتهم:

 .للماء واجد أنه عليه صدق وهذا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :الدليل األول

 .موجود غري املاء أن ويتأكد يبحث أن عليه فالواجب ، الطلب يف مقصر وألنه :الدليل الثان 

 على جتب اليت الطهارات كسائر ،والنسيان باجلهل تسقط فلم ،والذكر العلم مع جتب طهارة أنه :الدليل الثالث
  .اإلنسان
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 ؛املنهيات خبالف ،والنسيان اجلهل حال يف تسقط ال أنها سيأت  كما واملأمورات ،املأمورات باب من هذا إن :يقال ورمبا
 فإن ،فعلها من بد ال حلجا يف جتب اليت فالواجبات ،اإلحرام حمظورات ويف احلج واجبات يف مثال يفرقون الفقهاء وهلذا
 ،عنه يسقط فإنه ،املذهب على إتالف فيه ليس اإلحرام حمظورات من شيئا نس  من خبالف ،بدم لزمُي فإنه اإلنسان نسيها
  :أشياء ثالثة من نةومك الفديةو ،بالدم ليقا ال ،بالفدية يأت  أن يلزمه فإنه ،إتالف فيه كان ما وأما

 .شاة ذبح إما .1

 .صاع نصف مسكن لكل مساكني ستة إطعام أو .2

 .أيام ثالثة صيام أو .3

  .صحيح وتيممه ،جمزئة صالته بل ،يتوضأ أن حيتاج وال ،الصالة يعيد ال فإنه ،املاء على قدرته نس  إذا أنه :الثان  القول

 .رواية يف واحلنابلة ،قول يف والشافعية ،قول يف واملالكية ،احلنفية ذهب إليه و

 أدلتهم:

  .{أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا} وتعاىل تبارك اهلل قول: الدليل األول

 .[عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأعن  ألميت إن اهلل جتاوز] والسالم الصالة عليه النيب قول: الدليل الثان 

 ما كثريا وهذا ،مؤاخذة عليه تكون وال ،عنه عف  قد فالناس  ناسيا كان وإذا ،ناسيا كان احلال هذه يف العبد :فقالوا
 :فيقال ،والصحة اإلجزاء وبني ،الفعل على املؤاخذة بني فرقا هناك إن :يقال وأن ،عليه التنبيه وينبغ  ،الفقهاء به يستدل
 املكلف هذا :يللق ،املاء وجود يعلم وهو بتيمم وصلى ،اإلنسان تعمد لوف ،احلال هذه يف املكلف عليه يؤاخذ ال الفعل
 إن تؤاخذنا ال ربنا} فقد قال وجل عز اهلل هقال ما وهذا ،احلال هذه يف آثم إنه اليقال :هنا ،صحيحة غري وصالته ،آثم
 شروط هلا والعبادة ،آخر ش ء العبادة إجزاء لكن ،عليه إثم فال ،عنه مرفوعة احلال هذه يف فاملؤاخذة {أخطأنا أو نسينا

 هناك :فيقال ،تصح ال اجلملة يف فإنها ،وأركانها العبادة شروط تتوفر مل فإذا ،واألركان الشروط توفر من بد فال ،وأركان
 .اإلجزاء وعدم اإلجزاء وبني املؤاخذة بني فرق

 احلنابلة وذهب ،حالل الذبيحة أن على فاجلمهور ،الذبيحة على التسمية اإلنسان نس  لو ،الذبيحة يف يذكرون ما :مثله
 ،وطائفة شيخنا اختيار وهو ،احلال هذه يف حتل ال الذبيحة أن إىل ،اهلل رمحه اإلسالم شيخ اختيار وهو،رواية يف

 . {أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا} وتعاىل تبارك اهلل بقول يستدلون واجلمهور
 آمثا لكان ،اهلل اسم عليها يذكر ومل الذبيحة ذبحِل متعمدا كان ولو ،بذحبه مؤاخذ غري هو :فيقالميكن أن يناقش:

 إىل اإلنسان ينظر أن االستدالل حال يف وينبغ  ،أخرى مسألة فهذه الذبيحة حل وعدم الذبيحة حل وأما ،مؤاخذا
  .نفسها املطروحة القضية على منصبا االستدالل ويكون ،جبوانبها املسألة

  :األقرب

  أدلة.؛وذلك ملا تقدم من اإلعادة يلزمه فإنه ،املاء على قدرته نس  من أن ،أعلم واهلل
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


