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أحكام التيمم 

ْرع معن( الَقْصد: )التيَُمم معناه: معنى التيَُمم القصد إلى : )اهوفي الشَّ
(.احة الصالة ونحوهالَِمْسح الوجه واليَدْين، بنِيَّة استب-( التراب)-الصَّعيد 

نة واإلجماعَمشُروِعيَتِه التيَُمم  .ثابٌت بالكتاب والسُّ



أحكام التيمم 

التيَُمم ُخُصوِصيَّة ألمَّة اإلسالم.

ْعِطيُت خمًسا لم ُيعطَهُ : ))قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم
ُ
ن أَحٌد قبلي؛ أ

وًرا، فأيُّما َرُجٍل ِمن ُنِصرُت بالرُّعب َمِسيرة َشْهر، وُجِعلَْت لَِي األرض َمسجًدا وطَه
ِحلَّْت لَي الغنائم، ولم تُ 

ُ
، وأ مَّتِي أدرَكْته الصَّالة فْلُيَصل ِ

ُ
ْعِطيُت أ

ُ
َحلَّ ألحٍد قبلي، وأ

فاعة، وكان النبِيُّ ُيبَعُث في قوِمِه خاصَّة، وُبِعثُت إلى ال البخاري (.ناسِ عامَّةالشَّ
.، ومسلم(335)



متى يَُجوز التيَمُ 

يَُجوز التيَُمم في الحاالت اآلتية:

صغر أو حدثًاً سواء كان ُمِقيماً أو مسافًرا، وسواء كان ُمحِدثًا حدثًاً أ: إذا لم يجد الماء1.
.أكبر

الماء، وذلك ب( أو الُغسل)َمن بِه مرض أو ُجْرح َوَوَجَد َمشقَّة وَحَرًجا من الوضوء 2.
فاء، وقد قال ابُن عبَّاس رضي هللا عنهما ِ ر الش  ا أْجَنَب إذ: بزيادة المرض، أو تأخُّ

إْن ُهَو َوبِِه الجراحة والُجَدري، فخاَف على نفسه-( أصابته جنابة: أي)-الرَّجل 
رواه ابن ُخَزْيمة: حسن".يَتيمَّم بالصَّعيد: "اغتسل، قال



متى يَُجوز التيَمُ 

.َرر باستعمالهإذا كان الماء شديَد الُبرودة وَعَجَز عن تسخينِه، وغلَب على ظَنِه ُحُصول ضَ 3.

، أو -( متاعه)-لِه وَمن كان الماء منه قريبًا إالَّ أنه يَخاف َضيَاَع َرحْ : "قال ابُن َحْزم رحمه هللا4.
يه الماء َعُدوٌّ ظالِم، أو نار، أو أيُّ خوف كان في الَقْصد إلفْوَت رفقتِه، أو حاَل بينه وبَْين

.َمَشقَّة، ففْرُضهُ 

اق تخاُف المرأُة عل: "قال ابُن قَداَمة رحمه هللا ى نفسها منهم، ولو كان الماء بَِمْجَمع الُفسَّ
ركة وال وَمن كان مريًضا ال يقدر على الح: "، وقال(كَمْن ال تجد الماء: أي" )فهي كعاِدَمتِه

.الوصول إليه، ألنه يَصُعب عليهم(كَمن ال يجد الماء: أي")يجد َمن ُيناوُلُه الماء، فهو كالعادم



شروط التيمم

ُيبَاح التيَُمم بالشروط اآلتية:

إما عدم وجود الماء أصالً، أو صعوبة الوصول إليه، أو كان)وجود المانِع من استعمال الماء 1.
تعماله، أو كان بِه الماء شديَد الُبرودة وَعَجَز عن تسخينِه وغلَب على ظَنِه ُحُصول َضَرر باس

دة المرض، أو بالماء، وذلك بزيا( أو الُغسل)مرض أو ُجْرح َوَوَجَد َمشقَّة وَحَرًجا من الوضوء 
فاء ِ ر الش  ((.تأخُّ

[6: المائدة]﴿ َفَتيَمَُّموا َصِعيًدا طَي ِبًا ﴾: لقولِِه تعالى: وجود الصَِّعيد الطيب2.



مسألة

حتى -(كأْن أسمع األذان مثالً )-هل ُيشترط أْن أنتظر ُدخول وقت الصالة 
أبدأ في التيَمُّم؟

ال



صفة التيَُمم

 ،أوَّالً يَنوي التيَُمم بقلبه وُيسم ِي

 ْه،ثم يضرب بيَدْيه الَصعيد الطيب ضربة واحدة فقط ثم يَنفخ في يَدي

 حُهما إلى يعني ال يَمسَ )ثم يَمَسح بِهما وجَهُه وكفَّيه إلى الُرْسَغْين فقط
ابًة عن يعني ني)، وهذه الصفة سواء كان التيَُمم عن الَحَدث األصغر (الِمرفقْين
(.يعني نيابًة عن الُغسل)، أو كان عن الَحَدث األكبَر (الوضوء



نواقِض التيَُمم

اء لَمن فقَدُه، يَنُقض التيَُمم جميُع نواقض الوضوء، وُيزاد عليها وجود الم
.أو قَدَر على استعماله لَمن َعَجَز عنه



:تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَُمم

َدٌل عنهما، وألنَّ الشرع ؛ ألنَّه بَ ..(كالصالة والطواف و)ُيبَاح بالتيَُمم ما ُيبَاح بالُوضوء والُغْسل 1.
ُجِعلْت لَي : ))م، فقال صلَّى هللا عليه وسلَّ ((طَهوًرا))كما َسمَّى الماء (( طَهوًرا))َسمَّاه 

لَجأ إليه إالَّ ، فهو كالماء سواًء بسواء في َرفع الَحَدث، إالَّ أنه ال يُ ((األرُض َمسجًدا وطَهوًرا
.عند فقد الماء

.ا لَم يَأتِ بناقضٍ لهُيباح للمتيم ِم أْن يصلي بالتيَُمم الواحِد ما شاء من النوافل والفرائض، م2.

ظ هنا أن إذا لم يجد الُجُنب أو الحائض الماء أو عجَز عن استعماله فإنه يتيمم، ولكْن ُيالحَ 3.
.ل التيَُمم يَرفع الَحَدث إلى أْن يَجد الماء، فإذا َوَجَد الماء َوَجَب عليه الُغس



:تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَُمم

م؛ لحديث عمرو بن العاص رضي هللا4. ِِ ُئ بالُمتيمَّ وفيه أنه كان ) عنه يَِصح  أْن يَأتمَّ المتوض ِ
ة البَرد، ثم َصلَّى بأصحابه  َم لِِشدَّ ، ثم أقرَُّه النبُي (لى وضوءرغم أنهم كانوا ع)ُجُنبَا، ثم تيَمَّ

انظر سنن أبو داود: صحيح(.صلَّى هللا عليه وسلَّم بعد ذلك على فِعلِه

به الَجَنابة، وأنه سيكتفي يَُجوز لَِمن فقَد الماء أْن ُيجاِمَع أهلَُه مع تيقُّنِه أنه ال يجُد ماًء يرفع5.
.بالتيَُمم



:تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَُمم

ه ال يَجِب ، فإنَّ (التي َصال ها)إذا تيمَّم َوَصلَّى، ثم وجد الماء قبل خروج وقت هذه الصالة 6.
.عليه إعادة هذه الصالة، وإلى هذا ذهَب األئمَّة األربعة

 ْا إذا تيَمُّم ثم َوَجَد الماء قبل أن يصلي، فإنَّه ال تِصحُّ الصالة إال أن ر بالماءأمَّ . يتطهَّ

ر بالم .اءوكذلك إذا وجد الماء أثناء الصالة، فإنَّه يجب عليه الخروج من الصالة والتطهُّ



:تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَُمم

-( ط أو الَحَدثيعني يدافعه البول أو الغائِ )-َوَمن كان حاقًِنا : "قال ابُن تَْيِميَة رحمه هللا7.
ل ِي بالتيَُمم فاألفضل أن يص-( يعني ال يجد ماًء ليتوضأ به إذا نقَض وضوَءه)-عاِدًما للماء 
".يصل ِي حاقًِناِمن أْن يَْحفظ وضوَءه و-( يعني يَنقض وضوءه ويتيمم أفضل)-غْيَر حاقٍِن 

جود فاألحَوط أْن ُيعيد إذا نَِسَي أنَّ الماَء قريب منه ثم َصلَّى بالتيَُمم، ثم تذكََّر أن الماء مو8.
.الصالة

ر الصَّالة آلِخر وقتها رجاَء حصول الماء، أم يتيمَّم في أول الوقت ويص9. :  لي؟ الراجحهل ُيؤخ ِ
مَّتِي أدركته أيُّما رجٍل من أ: ))أْن يصل ِي في أول الوقت؛ لقوله صلَّى هللا عليه وسلَّم

.، ويتأكَّد تقديم الصالة إذا كان سيدرك به صالة الجماعة((الصالة، فليصل ِ 



:تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَُمم

ل أْن إذا كان قادًرا على استعمال الماء لكنَّه َخِشَي إذا استعمله لوضوء أو ُغسْ 10.
ى لو خرج الوقت؟يَخُرَج الوقت، فهل يتيمَّم ويصل ِي، أم ال بدَّ من استعمال الماء حتَّ 

ال ُبدَّ أْن يستعمل الماء، طالَما أنه قاِدر على استعماله11.



:تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَُمم

ِ، فهذا ال يعني أنه فقَد الماء؛ ألنَّه ي12. ان الحي 
مكنه أْن يكون إذا انقطع الماُء عن ُسكَّ

.عند ُسكَّاٍن ُمجاورين على َمقربة منه، فعليه طلَُب الماء والوضوء منه

.اءإذا وجَد ماًء يَكِفي بعض َجَسِده فقط فماذا يفعل؟ يتيم م ويترك الم13.

فيقٍ إذا كان معه ماء، لكنَّه يَخاف العطَش لو استعمله، أو يَخاف العطش على رَ 14.
رب، ويتيمَّم ل معه إداوة الرج: قيل ألحمد. معه أو بَهائِمه، فإنه يحتبس الماء للشُّ

: وضَّأ؟ قالِمن ماء للوضوء، فيرى قوًما عطاًشا، أَحبُّ إليك أْن يَسِقيَُهم، أو يت
".يَسِقيِهم"



(:الماء والتراب)صالة فاقِد الطَُّهوَرْين

عن عائشة رضي هللا عنها أنَّها (: ُيَوِضُئهكالمريض الذي ال يستطيع الحركة، وال يجد َمن )
لَّى ، فبََعَث رسوُل هللا ص-( فضاَعت: أي)-استعاَرت من أسماء رضي هللا عنها قاِلدة، فَهلََكت 

م رجاالً في طَلَبَِها، فوجدوها، فأدرَكْتهم الصالة، وليس معهم ماء فصلَّوا ب
غير هللا عليه وسلَّ

جلَّ آيةوضوء، فلما أتَْوا رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم شَكْوا ذلك إليه، فأنـَزَل هللا عزَّ و
البخاري ومسلم. التيَُمم

 صلَّى هللا أي إنَّهم صلَّوا بغير وضوء، وكان ذلك قبل أن ُيشَرع التيَُمم، ولم ُينكِر عليهم النبِيُّ 
عليه عليه وسلَّم، فَعلَى هذا إذا فقَد الوضوَء والتيَُمم، جاَز له الصالة من َغْير طهارة، وال يَجب

.اإلعادة

 إعادَة وَمن ُعِدَم الماء والتراب، صلَّى في الوقت على األَصح ِ، وال: "قال ابن تَْيِميَة رحمه هللا
 ِ ".عليه على األصح 



:الَمْسح على الجبيرة

يها، وِمن ذلك هي أعواٌد ُتوَضع على الَكسر؛ ليلتئم، ُثم ُيربَط عل: معنى الجبيرة
.الجِبس والرباط الضاغط ونحو ذلك

فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ُيشَرع الَمْسح عليها عندوأما عن ُحكمها ،
مَسح على الوضوء والُغْسل، وُيكمل َغْسل بقيَّة األعضاء، وذهب آخرون إلى أنه ال يَ 

؛ ألن هللا ال ُيَكل ُِف الجبيرة؛ ألنَّه لَم ُيْشَرع الَمْسح عليها، يَْسقط َغْسل هذا العضو
.نفًسا إالَّ ُوسَعَها

من أجل هذا العضو، ويتوضَّأ أو يغتسل لبقيَّة األعضاءيتيمَّم



:مالحظات

جب نَْزُعها؛ إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة، كأْن يكون الُعضو قد بَرأ، فإنَّه ي1.
.ألنَّه ال يصحُّ الَمْسح عليها بعد ذلك

، وكذلك2. ال ُتشترط ال ُيشتَرط لِبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال للُخف ِ
ة، بل األمر متعل ِق بوجود سبب الجبيرة، مهما طال .مدَّ

حة وضوئه ما إذا أزال الجبيرة وكان متوضًئا قْبلَها، فإنَّ هذا ال يؤث ِر على ص3.
.لم ُيْحِدث، وكذلك ال يَلزُمُه َغسل الجزء الذي كان عليه الجبيرة

.ه صحيحةليس على صاحب الجبيرة إعادة الصَّلوات التي صالَّها، بل صالت4.



جزاكم هللا خيراً 

ْن اَل إِلََه إاِلَّ أَْنَت ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، أَْشَهُد أَ 

.أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيكَ 


