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 مــــمـــالتي

 سلبنية استباحة عبادة ال تتم إال بوضوء أو بغُ  عمى وجو مخصوص ُمَطيِّر اليدين بصعيدمسح الوجو و  شرع اً:ىو القصد ) النية(      :لغةً 
 ً:ًيشمل : صعد عمى وجو األرض من أجزائيا ولم تدخمو صناعة ، و  ىو كل ماالصعيد 
 : ر) يمكن التيمم بو(  مثل يِّ طَ الصعيد المُ  -

 غبار ا، جاًفا أو ذعمى أن يكون طاىًرا  وىو أفضميا ، ←. التراب             
 ما لم يحرق ، فمو أحرق ال يجوز التيمم بو  ← . الرمل و الحصى والحجارة والجص)الجبس(            
 لحديد والنحاس ...إلخما دامت في موضعيا من األرض ولم تصنع )خام( مثل خامات الرصاص  وا ←. المعادن             
 الناتج عن ضرب وسادة أو ثوب أو بساط ←وىو الثمج المجمد من الماء عمى وجو األرض      . الغبار ←. الجميد            

   تالف() اخ. الخشب والحشيشلياقوت والمؤلؤ   . الجواىر كا ولو بمكانيا الذىب والفضة. مثل : ر الُمَطيِّر )ال يمكن التيمم بو( الصعيد غي -
        ممحوظة : الصعيد الذي القتو نجاسة ال يصح التيمم بو 

 
 :ًالحاالتًالتيًيباحًفيهاًالتيمم 

ًًًًميمين ←المالكية .ًًًًمن الجيات األربعةًم(8181) ميل ←تيقن فقد الماء : يمزم طمب الماء إن كان أقرب من : . األحناف ً-ًً
 ما حكم بو العرف ←م  = حد الغوث     . الحنابمة  81881مقدار غموة )رمية ( سيم =  ←ًافعية. الش ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

    : الشافعية و الحنابمة( مم لما بقىيبعض أعضائو عمى قدر الماء ثم يت ييتوضأ ف يجوز أن فإنو 8لمطيارة  يال يكف ءوجود ماعند ممحوظة(  
 حوال اآلتية : األ يالعجز عن استعمال الماء : كما ف -  

 ض أو تأخير شفاء مر حدوث أو زيادة أن يخشى باستعمال الماء ً.
ًًًاءاإلنو أًما ُيَجمب فيو الماء كالدلوًمن يناولو الماء أو فقد عدم وجود . عدم القدرة عمى الحركة أو

 . إذا كان الماء شديد البرودة ويغمب عمى الظن حدوث ضرر باستعمالو ، بشرط العجز عن تسخينو
 سُبًعا )حيواًنا مفترًسا (  نفسو أو مالو أو عرضو من عدو يحول بينو وبين الماء سواء كان آدمًيا أم  عمى ي. إذا خش

 . إذا احتيج الماء لعجن أو طبخ أو شرب )و لو لحيوان ( أو إزالة نجاسة
 

 :ًأركانًالتيمم  

                                                          عدم وجود حائل عمى عضو التيمم من زيت أو شمع -ض والنفاس   الخمو من الحي -   دخول الوقت -الصعيد الطاىر   -   النية  -   
 ) مع الذراعين عند األحناف والشافعية (   مسح الوجو والكفين  -  عمى الصعيد من تراب أو نحوه   وضع اليدين  يأ ←الضربة األولى -   

 ً:ًسننًالتيمم 

دبارىمتتتا بعتتتد وضتتتعيما فتتتي التتتتراب مبالغتتتة فتتتي  -الضتتتربة الثانيتتتة   -االستتتتعاذة بتتتات و التستتتمية     - الضتتترب ببتتتاطن الكفتتتين متتتع إقباليمتتتا واع
الحنابمتة والمالكيتة( متع الكفتين، ولتو اقتصتر عمتى مستح الكفتين  )عنتدإلتى المترفقين مسح الذراعين  -  ين من التراب نفض اليد -  االستيعاب 

نما يمسح الذراعين ،  هأألجز  درًءا لمخالف عمى معنى اليدين ىل ىما الكفين فقتط )ألن اليتد تعنتي الكفتين فقتط بتدون التذراعين عنتد احتياًطا و واع
وء فيكتون محمتو ألن التتيمم بتدل عتن الوضت)  الكفتين متع التذراعين والمترفقين عنتد الشتافعية واألحنتاف الحنابمة والمالكيتة كمتا فتي حتد السترقة( أم

 استقبال القبمة -الترتيب والمواالة  - التيامن  -التراب إلى ما بينيم  ليصل تفريق األصابع عند الضرب - ( عضاء الوضوءمحل أ
 :ًكيفيةًالتيمم 

 ضبط الكفين عمى الصعيد الطاىر ونفضيما ثم مسح الوجو مرة واحدة -النية مع االستعاذة والتسمية وقول " نويت التيمم الستباحة..."  -      
  مع مراعاة لصق باطن أصابع  ىيمنى عمى ظير الكف السر خرى ثم بدء المسح بباطن الكف اليمى الصعيد الطاىر مرة أضبط الكفين ع -      

 عمى ظاىر الساعد األيمن حتى الوصول إلى  ىيسر اإلبيام ، ثم إمرار باطن الكف الوترك  ىيمنى بظاىر أصابع الكف اليسر لكف الا        
 عمى باطن الساعد األيمن والعودة بو إلى الرسغ ثم إمراره عمى اإلبيام األيمن )الذي ُترك في بدء  ىيسر أعمى المرفق ثم لف الكف ال        
جراء نفس الفعل بالنسبة لميد اليسرى   ىيسر ى عمى ظير الكف اليمنثم يوضع باطن الكف ال مسح( ،ال          واع

 :ًمبطالتًالتيمم 

ًزوال العذر المبيح لمتيمم مثل وجود الماء أو ذىاب العدو أو المرض أو البرد ...إلخ -  خروج الوقت  - ينقض الوضوء والغسل  كل ما - 
 ؤدي بتيممو فرًضا واحًدا مع ما يمحق بو من نوافل )اختالف عند األحناف(المتيمم ي -يالحظ :      

 . الجمع بين فرض وسنة مثل الصالة ومس المصحف ، أو الصالة وتالوة القرآن ، أو الصالة ودخول المسجد   ←يجوز بتيمم واحد  - 
ًجنازة )فرض الكفاية كالنفل في جواز الترك(. الجمع بين فرض عين وفرض كفاية مثل صالة الفرض وصالة ال                 

 إلقاء خطبة الجمعة   وأ ، ال يجوز الجمع  بتيمم واحد بين فرضين كصالة جمع ، أو صالة وطواف واجب ، أو صالة فرض وصالة نذر - 
 وصالة الجمعة ) ممحوظة : خطبة الجمعة ولو أنيا فرض كفاية إال أنيا تقوم مقام ركعتين (

 ) الجميور (ر التيمم آلخر الوقت إن رجا حضور الماء ، فإن يئس من وجود الماء فيستحب تفديمو أول الوقت يستحب تأخي - 
 فمن نوى التيمم  الستباحة نفل ال يجيز استباحة فرض ، أي ال يجوز أن تستباح عبادة أعمى شأًنا من التي نوى التيمم من أجميا التيمم - 

 تصح صالتو لفرض بيذا التيمم  المصحف الالستباحة نفل من صالة أو مس     
 :  )اختالف(قبل خروج الوقت   -   فال إعادة عميو باتفاق األئمة ←بعد خروج الوقت   - من تيمم لفقد الماء وصمى ثم وجد الماء :  - 

 كية () األحناف و المالال إعادة عميو  ←. رؤية الماء أثناء أو بعد الصالة                             
 )الحنابمة( اإلعادةعميو  ←  ال إعادة عميو ، ولكن رؤيتو أثناء الصالة ←. رؤية الماء بعد الصالة                             

 )الشافعية(عميو اإلعادة  ←ال إعادة عميو، في الحضر ←: في السفر . رؤية الماء أثناء أو بعد الصالة                                    
 ) الشافعية (لزمتو اإلعادة  لشدة البرد ثم صمى ثم زال البرد من تيمم من تيمم لمرض ثم برأ فال تمزمو اإلعادة ، و  - 
 غير دائم كالمسجون أو فاقد  بعذر  ر دائم )كسمس أو استحاضة أو مرض( فال إعادة عميو ، ولكن المتيممإذا تيمم المعذور بعذ - 

 عمى األرجح الطيورين فعميو اإلعادة    
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عادتيا ، أما لو تذكر بعد  الصالة أثناء الصالة فعميو قطع الصالة و إذا تذكر المتيمم وجود الماء أو ظن خطأ عدم وجوده  -   اختالف  ←اع
 عند خشية خروج الوقت مع وجود الماء :  - 

 ) الشافعية والحنابمة (. ال يجوز التيمم إال لممسافر)األحناف(    ضاء()ليس ليما ق. ال يجوز إال في صالة الجنازة والعيد (  ) المالكية. يجوز التيمم    


