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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٦٠

تعريف التيمم

حكم التيمم 
ـم عنـد فقد املـاء، أو تعذر اسـتعامله، ملـا جتب له  جيـب التيمُّ

تَحب ملا تستحب هلا كقراءة القرآن.  الطهارة كالصالة، ويُسْ
أدلة مشروعية التيمم 

ــٗدا َطّيِٗبا. ١ ــواْ َصعِي ُم ــُدواْ َماٗٓءَفَتَيمَّ ــۡم َتِ قـال اهللا : (فَلَ
يِۡديُكم ّمِۡنُهۚ ) [املائدة: ٦].

َ
فَٱۡمَسُحواْ بِوُُجوهُِكۡم َوأ

تُ. ٢ ْ : نُرصِ بْيلِ دٌ قَ نَّ أَحَ طَهُ عْ ْ يُ ـا ملَ ْسً طِيتُ مخَ قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «أُعْ
ا،  ورً طَهُ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ َرْ لَتْ يلِ األْ عِ جُ ، وَ رٍ هْ ةَ شَ ريَ سِ بِ مَ عْ بِالرُّ
...» (رواه البخاري). لِّ يُصَ لْ ةُ فَ الَ تْهُ الصَّ كَ رَ تِي أَدْ نْ أُمَّ لٍ مِ جُ امَ رَ أَيُّ فَ

الحكمة من مشروعية 
التيمم 

التيسري عىل أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص.. ١
دفـع الـرضر الـذي قـد حيصـل باسـتعامل املـاء يف بعـض . ٢

احلاالت، كاملرض، أو شدة الربد، ونحو ذلك.
دوام الصلة بالعبادة، وعدم االنقطاع عنها بانقطاع املاء. . ٣

متى يشرع التيمم؟ 
عند عدم وجود الماء . ١

ُمواْ ) [املائدة: ٦]، وال يعد  لقول اهللا : ( فَلَۡم َتُِدواْ َماٗٓءَفَتَيمَّ
اإلنسان غري واجد للامء إذا مل يبحث عنه. 

عند العجز عن استعمال الماء وِإن . ٢
ُوِجد 

كاملريض أو الكبري الذي ال يستطيع احلركة، وليس عنده من 
يساعده عىل الوضوء. 

م لغًة: التََّيمُّ
 القصد والتوجه إلى الشيء. 

التيمم شرًعا:
مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر، 

بقصد الطهارة. 

المحتويـــــــات
تعريف التيمم

حكم التيمم

أدلة مشروعية التيمم

حكمة مشروعية التيمم

متى يشرع التيمم؟

صفة التيمم

فروض التيمم

مبطالت التيمم 

١٠ التيمم
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٦٢

رضب الرتاب بيديه رضبه واحده

مسح اليد اليرسى باليمىنمسح اليد اليمىن باليرسىمسح الوجه

نفخ الرتاب

ثبت علميا
أن الرتاب األريض حيوي بني ذراته مادة مطهرة، هذه املادة تستطيع القضاء عىل اجلراثيم بأنواعها، 

وتستطيع القضاء عىل أي ميكروب أو فريوس. 

١

٣٤٥

٢

صفة التيمم
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٦١ فقه العبادات المصور

عند خوف الضرر باستعمال الماء . ٣
ومن ذلك: 

أ- املريض الذي لو استعمل املاء لزاد مرضه.
ب- شـخص يف شـدة برد، وليـس عنده ما يسـخن به املاء، 
ويغلب عىل ظنه أنه لو اغتسـل أصابه مرض؛ ملا ثبت من إقرار 
يِّ ملسو هيلع هللا ىلص لعمرو بـن العاص حني صىل بأصحابـه، وقد تيمم  النَّبـِ

لشدة الربد (رواه أبو داود).
ج- إِذا كان يف مـكان بعيـد، وليس معـه إِال ماء قليل حيتاجه 

للرشب، وال يستطيع إِحضار غريه. 
صفة التيمم 

أن يرضب الرتاب بيديه رضبة واحدة.. ١
ثم ينفخهام لتخفيف الغبار عنهام.. ٢
ثم يمسح وجهه هبام مرة واحدة.. ٣
٤ . ،ثم يمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليرس

ثم ظاهر اليرس بباطن اليمنى.
بَ  َ يَّ ملسو هيلع هللا ىلص رضَ ودليـل صفـة التيمم: حديث عـامر  أن النَّبـِ
يْـهِ فَّ كَ ـهُ وَ هَ جْ امَ وَ ـِ ـحَ هبِ سَ ، ثُـمَّ مَ ـامَ ـخَ فِيهِ نَفَ ، وَ ضَ َرْ يْـهِ األْ فَّ بِكَ

(متفق عليه). 

كبري السن المريض

التيمم
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٦٣ فقه العبادات المصور

من تيمم وصىل، ثم وجد املاء قبل خروج الوقت، فال يعيد . ٥
نِ  الَ جُ جَ رَ ـرَ : «خَ الَ يّ ِ قَ رِ ُدْ يدٍ اخلْ ـعِ نْ أَيبِ سَ الصـالة؛ فعَ
ا  يدً عِ امَ صَ تَيَمَّ ، فَ اءٌ امَ مَ هُ عَ يْسَ مَ لَ ةُ وَ الَ تِ الصَّ َ رضَ ، فَحَ رٍ ـفَ يف سَ
ةَ  الَ ا الصَّ َ مهُ دُ ادَ أَحَ أَعَ ، فَ قْتِ وَ ا املَْاءَ يف الْ دَ جَ مَّ وَ يَا، ثُ لَّ يِّبًا، فَصَ طَ
ا  رَ كَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَذَ سُ يَا رَ ، ثُـمَّ أَتَ ـرُ ـدِ اآلخَ عِ ْ يُ ملَ ، وَ ـوءَ ضُ وُ الْ وَ
أَتْكَ  زَ أَجْ ، وَ ـنَّةَ بْتَ السُّ : أَصَ دْ عِ ْ يُ ي ملَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص لِلَّذِ قَ ، فَ هُ كَ لَ لـِ ذَ
 « ِ تَنيْ رَّ رُ مَ : لَكَ األَجْ ادَ أَعَ أَ وَ ضَّ ي تَوَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص لِلَّذِ قَ ، وَ تُـكَ الَ صَ

(رواه أبو داود).
مـن تيمم، ثم وجد املاء -قبل أو أثنـاء الصالة- جيب عليه . ٦

ورُ  يـدَ الطَّيِّبَ طَهُ عِ التطهر باملـاء؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الصَّ
هُ  سَّ يُمِ لْ دَ املَْاءَ فَ جَ ا وَ إِذَ ، فَ ـنِنيَ َ سِ رشْ ِدِ املَْاءَ عَ ْ جيَ إِنْ ملَ ، وَ ـلِمِ املُْسْ

» (رواه الرتمذي). ٌ ريْ لِكَ خَ إِنَّ ذَ ، فَ هُ تَ َ بَرشَ
وجيـوز تأخري التيمـم آلخر الوقت ملـن كان يرجو املاء، أما . ٧

إذا يئس من وجوده فيسـتحب له تقديمه أول الوقت؛ ألن 
أفضل الصالة الصالة يف وقتها.

إذا خـاف اإلنسـان مـن خـروج وقـت الصالة، فـال جيزئه . ٨
التيمـم إذا وجد املاء، وكان قادرا عىل اسـتعامله، وإنام جيب 

عليه الوضوء ولو خرج وقت الصالة.
ال حيبـس املسـلم عن الصـالة يشء فإن فقد املـاء، أو تعذر . ٩

اسـتعامله تيمم، فـإن فقد التيمـم يصيل يف الوقـت من غري 
طهارة، وال إعادة عليه، فيام يسـمى بفاقد الطهورين؛ لقوله 

َ َما ٱۡسَتَطۡعُتۡم ) [التغابن: ١٦]. َّ تعاىل: ( فَٱتَُّقواْ ٱ

التيمم

فروض التيمم 
 النية.١. 
 مسح الوجه.٢. 
 مسح الكفني.٣. 
 الرتتيب: فيبدأ بمسح الوجه ثم الكفني.٤. 
 املواالة: فيمسح اليدين بعد مسح الوجه مبارشة. ٥. 

مبطالت التيمم 
 وجود املاء.١. 
 حدوث ناقض من نواقض الوضوء كخروج الريح.٢. 
 حدوث ما يوجب الغسل كاالحتالم.٣. 
 زوال العذر الذي من أجله رشع التيمم من مرض ونحوه. ٤. 

مسائل
الصـالة بالتيمم -عند عدم القدرة عىل املاء- أفضل من أن . ١

يصيل املرء بوضوء وهو حابس للبول أو الغائط.
ال جيوز التيمم عىل اجلدار أو السجاد ونحومها إِال أن يكون . ٢

عليهام تراب أو غبار.
يباح للمتيمم أن يصيل بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض . ٣

والنوافل، ما مل يأت بناقض له.
يِّ ملسو هيلع هللا ىلصلعمرو . ٤ يصـح اقتـداء املتوضـئ باملتيمم؛ إلقـرار النَّبـِ

بـن العاص حـني صـىل بأصحابه، وقـد تيمم لشـدة الربد
 (رواه أبو داود). 

وجود الماء
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