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  متيّمال

التيمم هو نوع من الطهارة عند عدم التمکن من الوضوء أو الغسل ؛ ليکون بدال عنهما في الموارد                     

  :التالية

   مسّوغات التيمم

  فقدان الماء

، بقدر الکفایة  علی الماء     فإن لم یحصل       یجب البحث عن الماء للوضوء أو الغسل ؛                   -1  المسألة

  .فيتيمم عوضا عنهما

 کان الشخص خارج البلدة أو القریة؛ فإن یتواجد في منطقة أرضها وعرة ، فيجب                     إذا  ـ  2  ةمسألال

حد من أربع جهات؛ و إن یتواجد في أرض سهلة،                قدار غلوة سهم وا     معليه أن یبحث عن الماء ب        

على نفسه او ماله من لص و نحوه         فيجب عليه الفحص عن الماء بمقدار غلوة سهمين؛ إال إذ یخاف             

  .حرج ال یتحمله او آان فى الفحص 

بمقدار الیوجب الوصول إليه المشقة، و             إذا تيقن بوجود الماء خارج هذه المسافة                    -3  المسألة

  .الیضيق وقت الصالة، فيجب طلب الماء فيه

  عدم التمکن من استعمال الماء

مکن و السبب لعدم الت   .  إذا ال یتمکن من استعمال الماء لسبب من األسباب، فيجب التيمم             ـ  4  ةمسألال

  :من استعمال الماء هو أحد االمور التالية
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 یکون استعمال الماء مضرا له ، کما یکون في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو                            أن  -

  .قرح یخاف من الضرر عند  صّب الماء عليه

 .أن یکون الماء نجسا أو مغصوبا -

 .نزحه الوصول إلی الماء؛ کما یکون الماء في البئر و هو ال یقدر علی أن الیقدرعلی -

أن یحتاج إلی الماء للشرب بنحو یخاف من العطش الشدید عند استعمال الماء للوضوء أو                      -

 .الغسل

 .للصالةأن یحتاج إلی الماء الموجود لتطهير ثوبه أو بدنه  -

أن یکون وقت الصالة ضيقا ، بنحو یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصالة أو بعضها                         -

 .خارج وقتها

  ما یصح التيمم به

و الصخر؛ بشرط أن یکون      األرض؛ کالتراب و الرمل      سطح  یجب التيمم بما یعّد من          ـ  5  ةمسألال

  .طاهرا

  .إذا فقد ما یصح التيمم به، فيتيمم بالغبار المتواجد علی الثياب و أمثالها ـ 6 ةمسألال

  تيّمم ل کيفية ا

علی (باطن کّفيه معا      یضرب األرض ب   یجب أن ینوي التيمم قربة إلی اهللا تعالی، ثم                   ـ  7  ةمسألال

و یمسح بباطنهما تمام الجبهة و الجبينين من قصاص الشعر إلی الحاجبين وطرف              )    األحوط وجوبا 

األنف األعلی ؛ ثّم یمسح ظاهر کفه األیمن بباطن کفه األیسر من الزند ألی أطراف األصابع؛ ثم                           

  .ظاهر کفه األیسر بباطن کفه األیمن کذلک

  .اجب عن البشرة من العضو الماسح و الممسوحیجب رفع الح ـ 8 ةمسألال

  .یجب المسح علی الجبيرة عند عدم التمکن من نزعها، الحتمال الضرر ـ 9 ةمسألال
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  .، فيبني علی الصحة و ال شئ عليهبعد الفراغ عن التيمم، إذا شک في صحته ـ 10 ةمسألال

م وجد الماء أو زال العذر من استعمال        إذا فقد الماء أو لم یتمکن من استعماله فتيمم ، ث            ـ  11  ةمسألال

  .الماء؛ فيبطل التيمم و یجب عليه الوضوء أو الغسل للفرائض المقبلة المشروطة بالطهارة

 کلما یبطل الوضوء،  یبطل التيمم الذي کان بدال عن الوضوء ؛ و کلما یبطل الغسل،                    ـ  12  ةمسألال

  . یبطل التيمم الذي کان بدال عن الغسل
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