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 باب التيمم -5

 هو التعبد هلل بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. :التيمم 

 :مشروعية التيمم 

 التيمم من خصائص األمة اإلسالمية، وهو بدل طهارة الماء. 

والتيمم وإن لم يكن فيه نظافة وطهارة تُدرك بالحس، فإن فيه طهارة 

 معنوية ناشئة عن امتثال أوامر هللا عز وجل.

ً أصغر أو أكبر إذا تعذر عليه استعمال وي شرع التيمم للمحدث حدثا

 الماء.. إما لفقده.. أو التضرر باستعماله.. أو العجز عن استعماله.

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )قال هللا تعالى: 

 .[6]المائدة:(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 ه:ما يجوز التيمم ب 

يجوز التيمم بكل ما على األرض من طاهر من تراب.. أو وحل.. أو 

 طين.. أو حجر.. أو جدار.. وكل ما صعد منه غبار.

 :صفة التيمم 

أن ينوي المسلم التيمم.. ثم يضرب األرض مرة بباطن يديه.. ثم ينفخهما 

لتخفيف الغبار عنهما.. ثم يمسح بهما وجهه.. ثم كفيه.. يمسح ظهر اليد 

نى بباطن اليسرى.. ثم يمسح ظهر اليد اليسرى بباطن اليمنى.. اليم

 وأحياناً يقدم مسح اليدين على الوجه.

 َخط اِب فَقَاَل:الُعَمَر ْبِن  لَـى: َجاَء َرُجٌل إقالَ  ِن ْبِن أْبَزىْحـمَ َعْبِدالر  َعْن  -1
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اُر ْبُن يَاسِ إن ِـي أْجنَْبُت فَلَـْم أِصِب ال َخط اِب: أَما الٍر ِلعَُمَر ْبِن َماَء، فَقَاَل َعم 

ا أْنَت فَ  فِـيتَْذُكُر أن ا ُكن ا  ا أنَا فَ  لَـمْ َسفٍَر أنَا َوأْنَت، فَأم  ، َوأم  ع ْكُت تَـمَ تَُصل ِ

يْ فَصَ  ِ ُت، فَذََكْرُت ِللن  لـ  «. َك َهَكذَاِفـيإن َما َكاَن يَكْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  ، فَقَاَل الن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ْيـهِ كَ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ـي  بِ فََضَرَب الن   ا َوْجَههُ بِـِهـمَ ا، ثُم  َمَسَح فِـيِهـمَ األْرَض، َونَفََخ  فـ 

ْيـهِ َوكَ   .(1)متفق عليه .فـ 

اٍر  َعنْ وَ  -2 ملسو هيلع هللا ىلص:  لن بِـي  ا ِلَـهُ  فَقَالَ  -وفيه-  -في صفة التيمم- ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ َعم 

األْرِض،  لَـىَضْربَةً عَ  ف ِـهِ فََضَرَب بِكَ «. َك أْن تَْصنََع َهَكذَاِفـيإن َما َكاَن يَكْ »

، ثُم  ف ِـهِ بِكَ  ِلـهِ ، أْو َظْهَر ِشَماِلـهِ بِِشَما ف ِـهِ ا َظْهَر كَ بِـِهـمَ ثُم  نَفََضَها، ثُم  َمَسَح 

 .(2)متفق عليه ا َوْجَههُ.بِـِهـمَ َمَسَح 

 :ماذا يرفع التيمم من األحداث 

يرفع كل حدث يزول بالماء.. ويباح التيمم بدل الماء فيأخذ حكمه.. ف

 للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصالة ونحوها.

وإذا نوى المسلم بتيممه أحداثاً متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم أجزأه 

 التيمم عن الكل، ويصلي به ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوءه.

أْعِطيُت : »قالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  أن  الن  ْنـُهـَما َرِضَي هللاُ عَ  ٬َعْبِدا َجابِر ْبنَعْن 

ً سَخـمْ  ْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر، َوُجِعلَْت ِلـييُْعَطُهن  أَحدٌ قَبْ  لَـمْ ، ا : نُِصْرُت بِالر 

مَ ، فَأاً َوَطُهور اً األْرُض َمْسِجد ِلـيَ  الص الةُ  تْـهُ أْدَركَ  تِـيا َرُجٍل ِمْن أم  يـ 

، َوأِحل ْت ْلـيُ فَ  ، َوأْعِطيُت الش فَاَعةَ، ِلـيل  ألَحٍد قَبْ تَـحِ  لَـمْ انُِم وَ َمغَ ال ِلـيَ َصل ِ

ةً، َوبُِعثُْت إ لَـىيُْبعَُث إ بِـي  َوَكاَن الن   ةً  لَـىقَْوِمِه َخاص  متفق  «.الن اِس َعام 

                                                 

 (.368ومسلم برقم )واللفظ له، (, 338أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.368ومسلم برقم )واللفظ له، (, 347أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)عليه

 :عن أي شيء يكون التيمم؟ 

 يشرع التيمم للطهارة من الحدث األصغر واألكبر.

فليس لها تيمم،  -سواء كانت على البدن أو الثوب-أما طهارة الخبث 

 فيزيلها ويغسلها، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله. 

 :حكم َمْن َعِدم الماء والتراب 

من عدم الماء والتراب بكل حال.. أو لم يقدر على استعمالهما صلى على 

 حسب حاله بال وضوء وال تيمم.. وال إعادة عليه.

 :صفة تيمم من به جرح 

ذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح ال يستطيع غسله وال مسحه، فإنه إ -1

 يتيمم له بعد فراغه من وضوئه، ال في أثنائه.

َمْن ُجِرح وخاف أن يضره الماء، مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر  -2

بالمسح تيمم له وغسل الباقي، فالمسح في رتبة العضو، والتيمم بعد 

 .الفراغ من الوضوء أو الغسل

 :حكم التيمم من الجنابة 

َرأى ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  اِعي  ُخزَ الُحَصْيٍن  ِعْمَران ْبن َعنْ 

يَا فاُلَُن َما َمنَعََك أَْن تَُصل ِـَي » :قَْوِم، فَقَالَ ال فِـييَُصل ِ  لَـمْ َرُجالً ُمْعتَِزالً، 

َك لَـيْ عَ »َجنَابَةٌ َوال َماَء، قال:  نِـيتْ ، أَصابَ ٬يَا َرُسوَل ا :فَقَالَ  «فِـي القَْوِم؟

ِعيِد، فَإ هُ بِالص   .(2)متفق عليه «.كَ ِفـييَكْ  نـ 

                                                 

 (.521ومسلم برقم )واللفظ له، (, 335أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.682ومسلم برقم )واللفظ له، (, 348أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 :حكم من معه ماء ال يكفي 

من كان عليه حدث.. وفي ثوبه نجاسة.. ومعه ماء ال يكفي للجميع.. فيبدأ 

بإزالة النجاسة.. فإن فضل شيء توضأ بالباقي.. فإن كفاه لبعض أعضائه 

ڍ ڍ ڌ ڌ )ما يستطيع وتيمم للباقي.. وإن لم يبق شيء من الماء تيمم: غسل 

 .[6]المائدة: (  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 :ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت 

 ِ َسفٍَر  فِـيَخَرَج َرُجالَِن  :قَالَ  ْنـهُ َرِضَي هللاُ عَ   َعْن أَبي َسِعيٍد الُخْدِري 

ـمَ ا َماٌء فَ ُهـمَ َس َمعَ لَـيْ الَةُ وَ فََحَضَرِت الص   ً فَصَ تَـيَـم  يَ ا َصِعيداً َطي ِبا ا ثم  لـ 

 ،يُِعِد اآلَخرُ  لَـمْ ا الص الَةَ َوالُوُضوَء وَ ُهـمَ الَوْقِت فَأََعادَ أََحدُ  فِـيَوَجدَا الَماَء 

ن ةَ » :يُِعدْ  لَـمْ فَقَاَل ِلل ِذي  ،لَـهُ فَذَكَرا ذِلَك  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َرُسوَل اتَـيَ ثم  أَ  أََصْبَت الس 

أَ َوأََعادَ « َوأَْجَزأَتَْك َصالَتُكَ  أخرجه  «.نِ تَـيْ لََك األَْجُر َمر  » :َوقَاَل ِلل ِذي تََوض 

 .(1)أبو داود والنسائي

  :مبطالت التيمم 

 يبطل التيمم بما يلي:

 إذا وجد الماء.. أو قدر على استعماله. -1

 الوضوء السابقة. إذا حصل أي ناقض من نواقض -2

 :حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصالة 

إذا وجد المتيمم الماء وهو في أثناء الصالة بطل التيمم.. فيقطعها ثم 

يتوضأ ويصلي.. وإن وجد الماء بعد أن صلى فصالته صحيحة، وال 

                                                 

 (.433برقم )ائي سالنوه، ا لفظهذو(, 338برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)
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 إعادة عليه.

This file was downloaded from QuranicThought.com


