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ــالم على  الة والس العالمين، والص الحمد هللا رب

القائــل:  والمرســلين،  األنبيــاء  ســيد  محمــد 

ينِ»، وعلى آله  ْهُه فِي الد َمْن ُيرِدِ اهللاُ بِــِه َخْيًرا ُيَفق»

ين،  وأصحابه، ومن تبعهم بإحســان إلــى يوم الد

وبعد:

ين من أشرف األعمال وأنفعها،  ه في الد التفق فإن

َفبِــهِ ُيعَبــد اهللا وُتعرف األحكام وتســتقيم الحياة، 

وحرصًــا على تبصيــر الناس بأحــكام العبادات، 

أصدرت الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف 

á`eó`≤`ª`dG
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ــطة في  سلســلة من الكتيبات الُمختَصَرة والُمَبس

رة وفق  يــام، ُمحر الة والص هــارة والصأحكام الط

منهــج التيســير واالعتدال، ليكون المســلم فرًدا 

صالًحا في ذاته وأسرته، ومثمًرا في مجتمعه.

نســأل اهللا 8 أن يوفقنا لطاعتــه، وأن يتقبل منا 

عاء،  ه ســميع قريب مجيب الدصالح األعمال، إن

وصلى اهللا وســلم علــى نبينا محمــد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG



التيمم أحكام  5من  التيمم أحكام  5من 

:º tª«àdG  ∞jô©J •

والعزم. القصد  لغًة:  م  التيمُّ

حكم  فـي  ومـا  ـ  ترابيـة  طهـارة  وشـرًعا: 

واليدين  الوجه  مسـح  على  تشـتمل  ـ  التراب 

عدم  عند  أو  المـاء،  عدم  عند  تسـتعمل  بنية، 

غير  أو  مرض  أو  لعجز  استعماله  على  القدرة 

ذلك.

º tª«àdG  ΩÉμMCG  øe
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:¬à«Yhô°ûe  áªμM •

ـ ١ تطول   لئالَّ  الة،  الصَّ علـى  المحافظة 

المكلَّف  ويعتـاد  المـاء،  غيبـة  مـدة 

عند  المعاودة  فتصعب  العبادة،  ترك 

الماء. وجود 

ـ ٢ مبدأ   هو  الـذي  التراب  بيـن  الجمـع 

الذي  والماء  اإليجاد، 

استمرار  سـبب  هو 

الحياة.

ـ ٣ أداء   فــي  المسـلـم  علـى  التيسـير 

العبادات.



التيمم أحكام  7من 

:¬ªμM •

فيه  يعرض  وقد  رخصة  م  التيمُّ

الماء،  يجـد  لم  كمن  الوجـوب 

أو  باسـتعماله،  الهالك  خـاف  أو 

ديد. الشَّ األذى  وقوع 

:¬à«Yhô°ûe  »a  π°UC’G •

    »    º    ¹  ﴿ تعالـى:  َقولـه 

.[٤٣ [النساء:   ﴾¾    ½    ¼

فييه  ضض 

لماء، 

أأوو  له، 

    »»»    º
......[[[[[٤٤٤٣٣٣٣  
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النَّـــاِس  علـى  ْلنــا  «ُفضِّ وقولــه !: 

َكُصُفـوِف  ُصُفوُفَنـا  ُجِعَلـْت  بثــالٍث: 

َهـا  ُكلُّ األْرُض  َلنـا  َوُجِعَلـْت  المالئَِكـِة، 

َلْم  إذا  َطُهوًرا  َلنا  ُتْرَبُتَها  وجعلت  َمْسـِجًدا، 

مسلم). (صحيح  الَماَء»  َنِجِد 

:º tª«àdG  ÜÉÑ°SCG •

ـ ١ أو   للوضـوء  الكافـي  المـاء  فقـدان 

عند  السـبب  هذا  ـق  ويتحقَّ الغسـل: 

َلب. الطَّ في  الجهد  بذل 

ـ ٢ حـدوث   خـاف  فمـن  المـرض: 

فإنه  برء؛  تأخر  أو  زيادته  أو  المرض 



التيمم أحكام  9من 

جنًبا،  كان  ولو  يعيد  وال  ويصلي  ـم  يتيمَّ

ورفعه  الماء  تناول  من  ن  يتمكَّ ال  دام  ما 

نفسه  يمسـك  أن  يقدر  ال  أو  اإلناء،  من 

قال  ئه،  يوضِّ مـن  يجد  وال  يرفع،  حتـى 

   V    U     T    S    R ﴿ تعالى:  

.[٦ [المائدة:   ﴾X    W

ـ ٣ الواجـب،   ـَفر  السَّ يشـمل  ـَفر:  السَّ

أن  يشـترط  وال  والجائـز،  والمنـدوب، 

الة،  الصَّ فيـه  ُتقصر  ـا  ممَّ ـفر  السَّ يكـون 

لعدم  أو  المـاء  لعدم  ـم  يتيمَّ والمسـافر 

للحـرج  رفًعـا  اسـتعماله  علـى  القـدرة 

ة. والمشقَّ
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ـ ٤ خـاف   إذا  ـم  التيمُّ يبـاح  العطـش: 

غيره. عطش  أو  عطشه  م  المتيمِّ

ـ ٥ لقوله   الَوْقـت:  خـروج  مـن  الخـوف 

   w   v   u  t  s ﴿ :تعالى

والمراد   ،[١٠٣ [النسـاء:   ﴾y   x
مـن  يـدرك  ال  أن  الوقـت  بخـروج 

ركعة. الصالة 

ـ ٦ الشرعية:   المنافع  فوات  من  الخوف 

مصلحة  فوت  المسلم  خاف  إذا  كما 

م. فيتيمَّ كالمال،  ٍة  شرعيَّ



التيمم أحكام  11من 

:º tª«àdÉH  ìÉÑà°ù oj  Ée •

له  جاز  مسـافًرا  أو  مريًضـا  ـم  المتيمِّ كان  إذا 

م للفرائض والجمعة وصالة الجنازة ومسَّ  التيمُّ

الوضوء.  له  يشرع  مما  ذلك  وغير  المصحف 

مسـافر  غير  وهو  المـاء  لفقد  ـم  تيمَّ ومـن 

م  يتيمَّ إنمـا  صحيح)  (حاضـر  مريـض  وغيـر 

الجنازة  ولصالة  الجمعة،  غير  الفريضة  ألداء 

يصلِّي  ئ  متوضِّ يوجد  ال  بأن  عليه،  تعينت  إذا 

الماء  يحصل  حتى  تأخيرها  يمكن  وال  عليهـا 

لها  ـم  يتيمَّ فـال  النوافـل  أمـا  إليـه،  يصـل  أو 

تتصل  أن  بشـرط  لفرٍض،  تبًعا  إال  اسـتقالًال، 

لها. م  المتيمَّ بالفريضة  النوافل 



12

:º tª«àdG  ¢†FGôa •

ـ ١ اَألْعمـاُل   «إنَّمـا  لقولــه !:  النيــة: 

مـا  اْمـِرئٍ  لِّ  لـكُ َوإنَّمـا  يَّـاِت،  بالنِّ

البخاري). (صحيح  َنَوى...» 

ـ ٢ اِهِر: لقوله تعالى:   عيِد الطَّ ُم بالصَّ َيمُّ التَّ

.[٦ [المائدة:   ﴾L   K  J ﴿

والحجر  التـراب  يشـمل  عيد  والصَّ

األرض  أجـزاء  وجميـع  الصلـب 

تغيِّرها  لـم  طبيعتها  على  دامـت  ما 

ونحوه. بطبخ  آدمي  صنعة 

والفضة،  الذهـب  علـى  ـم  يتيمَّ وال 

علـى  وال  واللؤلـؤ،  الياقـوت  وال 



التيمم أحكام  13من 

والنخيل  والحصير  والثياب  البساط 

ال  كأن  للضـرورة؛  إال  والحلفـاء 

وأن  َقلُعها،  يمكن  وأال  غيرها،  يجد 

الوقت. يضيق 

ـ ٣ َيَضـَع   أن  وهـي  األولـى:  الضربـة 

لم  ولو  عيد  الصَّ علـى  يديه  ـم  المتيمِّ

النَّبيِّ !:  لقـول  شـيء؛  بهما  َيْعلـق 

َتْضـِرَب  أْن  َيْكفيـَك  كاَن  «... إنَّمـا 

ُثـــمَّ  َتْنُفــَخ،  ُثـمَّ  األْرَض،  بيَدْيـَك 

ْيـَك...»  وَكفَّ َوْجَهـَك  بِهمـا  َتْمَسـَح 

توصيل  يشترط  وال  البخاري)،  (صحيح 

م. التيمُّ أعضاء  إلى  التراب 
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ـ ٤ لِلُكوَعْيـِن:   ْيـِن  َوالَكفَّ الَوْجـِه  َتْعميـُم 

ياسـر ^:  بِن  ـار  عمَّ عـن  ثبـت  لمـا 

لِْلَوْجـِه  ـِم  َيمُّ بالتَّ أَمـَرُه  النَّبـيَّ !  أنَّ 

الترمذي). (سنن  ْيِن.  والَكفَّ

يجـب  وال  الخاتـم،  نـزع  ويجـب 

فـي  ـق  التعمُّ وال  الغضـون  متابعـة 

اللحية  تخليل  وال  الـوجـه،  أسـارير 

خفيفة. ولو 

ـ ٥ حيث   الة:  والصَّ م  التيمُّ بيـن  المواالة 

ُمتَّصـًال  ـم  التيمُّ يكـون  أن  ُيشـترط 

شـرط  الوقـت  ودخـول  ـالة؛  بالصَّ

م. للتيمُّ

ـ ٥ االلممووااالال 

ييُيُششششــتتتررررطط

ــالال ببااللصصََّّ

لللللللتتتيي



التيمم أحكام  15من 

واحد. فرض  إال  م  بالتيمُّ ُيَصلَّى  ال  ـ 

الفريضة  م  بتيمُّ النـافلـة  بصـالة  بأس  ال  ـ 

مباشرة. بعدها  بها  أتى  إذا 

م  بتيمُّ عدة  نوافل  تصلَّى  أن  يجوز  ـ  كما 

فال  وإال  واحد،  َفْوٍر  في  ُكنَّ  إذا  واحد 

يجوز.

قبلها  ـى  فصلَّ لفريضة  ـم  تيمَّ ـ  ومـن 

م. التيمُّ يعيد  أن  فعليه  نافلة 
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:º tª«àdG  øæ o°S •

ـ ١ تركهما   ومن  الثانية:  ربة  والضَّ التسـمية 

عليه. شيء  فال 

ـ ٢ الوجه   يمسَح  بأن  األفعال:  في  ْرتيُب  التَّ

أن  فاألولى  نكـَس  فـإن  اليدين،  قبـل 

صلَّى  وإن  استناًنا،  اليدين  مسـَح  يعيَد 

يعيدها. وال  صحيحة  فصالته 

ـ ٣ اقتصر   ومن  الِمرَفَقْيِن:  إلى  وَكوُنُه  ن،  التيمُّ

صحيحة،  فصالتـه  وصلَّى  الكـوع  علـى 

دام  ما  الة  والصَّ م  التَّيمُّ يعيَد  أن  واألولى 

فال. وإالَّ  وقتها،  يخرج  لم 

ععللـىىى 

ووواااألألألألووووللل

ييي للمم 



التيمم أحكام  17من 

ـ ٤ الُغباِر:   ِمـَن  بِِهمـا  ـق  َتَعلَّ مـا  َنْفـُض 

أن  قبل  شيٍء  على  بهما  مسـح  فإن 

صحَّ  ويديه  وجهه  على  بهما  يمسح 

مه. تيمُّ

:º tª«àdG  äÓ£Ñe •

ـ ١ النواقض،   من  الوضوء  يبطل  ما  يبطله 

للحـدث  ـم  التيمُّ ذلـك  كان  وسـواء 

ويضاف  األكبر،  للحـدث  أو  األصغر 

اآلتي:
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ـ ٢ الة   الصَّ في  الدخول  قبل  الماء  وجود  يبطله 

ِسًعا. متَّ الوقت  كان  إذا 

ـ ٣ الة.  والصَّ م  التيمُّ بين  الفصِل  طول  يبطله 

ـ ٤ ـى   َصلَّ فـإن  فـرض،  بـه  ـَي  ُصلِّ إن  يبطلـه 

الثاني. بطل  ثانًيا  فرًضا  م  المتيمِّ

ـ ٥ الة   الصَّ أثناء  المـاء  وجود  ر  تذكَّ إذا  يبطلـه 

مختاًرا. وقًتا  كان  ولو  الوقُت   اتسَع  إذا 

*  *  *
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:º`«`≤`dG •
ـ اإلخالص واألمانة.

ق. ـ التفو

ـ الموضوعية.

ـ العمل بروح الفريق.

ـ الوسطية.

ـ التطوير المستمر.

:á«é«JGôà°S’G ±Gó`gC’G •
ـ  اإلســهام في تنمية الوعــي الديني والثقافة اإلســالمية، 

وغرس قيم االعتدال والتسامح في المجتمع.

ـ  إبراز الصورة الحضارية للمساجد، وتفعيل دورها، وتطوير 
العاملين بها.

ـ   تطوير مرجعية اإلفتاء الرسمي في الدولة، وتعزيز مكانته.

ـ  تعزيز الوعــي بمفهوم الوقف لتحقيق مقاصده الشــرعية، 
وتنمية وتنويع موارده.

±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°û∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
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ـ  االرتقاء بخدمات الحج والعمرة.

ـ  تأهيل الموارد البشرية، واالستثمار األمثل للموارد، 
لتطوير خدمات الهيئة، واالرتقاء بها نحو التميز.

:á«YÉªàL’G á`dAÉ°ùª`dG á°SÉ«°S •
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ملتزمة بنشر الثقافة 
الدينية في إطار االعتدال والوســطية بمفاهيم عالمية عصرية 
تتواكب مع متطلبات العصر ومتغيراته، والمساهمة في التنمية 
االقتصادية المســتدامة المتمثلة في مصارف الوقف المتنوعة 
التي تخدم وتلبي متطلبات فئات المجتمع، بما يحقق العدالة 
االجتماعية بين أفراده، وإقامة عالقات تكافلية اجتماعية بين 
الموظفين وعائالتهم، والتحسين من مســتواهم المجتمعي، 
وتوفير بيئة عمل نموذجية تخلو من أي ممارســات تدعو إلى 
التمييز بكافة أشكاله، وأن ال تقوم بتوظيف أو دعم ألي عمالة 

ن القانونية أو العمالة القسرية. تحت الس

وعليه بادرت الهيئة العامة للشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
بإدخال وتطبيق متطلبــات نظام المســاءلة االجتماعية في 
جميع مجاالت أنشطتها، مع تشجيع متعامليها من أصحاب 
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الحمالت والموردين بااللتزام بالمعايير األخالقية حســب 
المواصفة SA 8000، مع العمل على التحســين المستمر في 
أنظمتها وممارساتها بشكل دوري بما يتالءم مع التشريعات 
المحليــة واالتحادية وأفضــل الممارســات العالمية، مع 
االلتــزام بتطبيق ونشــر وتعميم هذه السياســة على جميع 

المستويات في الهيئة.

:IOƒ``é``dG IQGOEG ΩÉ``¶``f á`°SÉ`«°S  •
تهــدف هــذه السياســة إلــى نشــر الثقافــة 
اإلســالمية، وإحياء ُســنة الوقــف وتنميتها، 
وإبــداء الــرأي الفقهي فــي االستفســارات 
الشــرعية بيــن فئــات المجتمع من خــالل بنــاء منظومة 
وتأطيرهــا  والتشــريعات،  السياســات  مــن  متميــزة 
بخدمــات ومبــادرات ذات جــودة عاليــة ُترضــي كافــة 
العمــالء بمــا يتوافق مــع متطلبــات نظــام إدارة الجودة 
ايزو ISO :9001، وإعداد أهداف ومؤشرات أداء، ومراجعتها 
ومتابعتها بشــكل دوري ضمن ســعيها المســتمر لتطوير 
القــدرات المؤسســية والعاملين فيها، وصــوًال إلى تقديم 

أفضل الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات.
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تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الوعي الديني بين الموظفين 
ورواد المســاجد والمتعامليــن والمورديــن وجميع فئات 
المجتمع، لتحسين األداء البيئي وإجراءات الصحة والسالمة 
المهنية في جميع العمليات واألنشــطة داخــل الهيئة، مع 
توفير التدريب الــالزم لهم، والتعاون مــع جميع الجهات 
لترشيد اســتخدام الطاقة، وإعادة التدوير وخفض معدالت 
الحــوادث، ومنــع المخاطر، بمــا يتوافق مــع اإلجراءات 
والتشريعات والقوانين ومنهج إتقان العمل، تحقيًقا لألمانة 
واالســتدامة في تنفيذ األعمال، وااللتزام بتطبيق نظام إدارة 
البيئة والصحة والســالمة المهنية بمــا يتوافق مع متطلبات 
المواصفات العالمية لنظام إدارة البيئــة ISO 14001، ونظام 
إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة OHSAS 18001، وإعداد 
األهداف ومؤشــرات األداء ومراجعتها ومتابعتها دوريا، مع 
م بالعمليات، ونشر  التركيز على التحسين المستمر والتحك
د من إدراكهم لها. هذه السياسة بين جميع الموظفين، والتأك

*  *  *




