
 اٌّؾبظشح اٌخبِغخ ػشش 

 التيمم

 ٌٍز١ُّ أعجبة ِغٛغخ ، ِٚبدح ٠ُز١ُّ ثٙب ، ٚو١ف١خ خبصخ ، ٚأؽىبَ رزشرت ػ١ٍٗ :

 أسثاب التيمم

 ّْ اخزٍفٛا فٟ اٌؾبظش اٌصؾ١ؼ اٌزٞ ٌُ ٠غذ اٌّبء ، ً٘ ٠غٛؽ ٌٗ اٌز١ُّ ؟ أٞ أ

اٌؾبالد  ػذَ ٚعٛد اٌّبء ً٘ ٠ج١ؼ اٌز١ُّ فٟ ؽبٌخ اٌغفش ٚاٌّشض فمػ ، أٚ فٟ ع١ّغ

 ، ؽزٝ ؽ١ٓ اٌصؾخ ٚاٌؾعش ؟

ّْ اٌؾبظش اٌصؾ١ؼ ال ٠ز١ُّ ٚال ٠صٍّٟ ئرا فمذ اٌّبء . ) اٌجذا٠خ  لبي أثٛ ؽ١ٕفخ : ئ
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ى أَْو َعلَى َوإِْن ُكْنتُْم َمْرضَ  )ِٓ عٛسح اٌّبئذح :  3اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ( ؛ ٚاعزذي ثب٠٢خ 

ُمىا ( ، فذالٌخ  َسفٍَر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمْه اْلَغائِِظ أَْو الََمْستُْم النَِّساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتَيَمَّ

ّْ ِغشد فمػ اٌّبء ال ٠ىفٟ ٌغٛاص اٌز١ُّ ِب ٌُ ٠ىٓ رٌه فٟ اٌغفش أٚ  ا٠٢خ صش٠ؾخ ثأ

ٚاٌّش٠ط ، فبٌصؾ١ؼ اٌؾبظش ـ ٚاٌؾبٌخ  اٌّشض ، ٚئرا وبْ اٌز١ُّ ِخزصبً ثبٌّغبفش

 ٘زٖ ـ ال رغت ػ١ٍٗ اٌصالح ؛ ألّٔٗ فبلذ اٌطٙٛس ، ٚال صالح ئالّ ثطٙٛس .

ّْ فبلذ اٌّبء ٠غت ػ١ٍٗ أْ ٠ز١ُّ ٠ٚصٍّٟ ، عٛاء أوبْ  ٚارفمذ ثم١خ اٌّزا٘ت ػٍٝ أ

عيد ) إّن الصِغبفشاً أَ ؽبظشاً ، صؾ١ؾبً أَ ِش٠عبً ؛ ٌٍؾذ٠ش اٌّزٛارش ػٕذ اٌغ١ّغ 

. ٚخّشعٛا روش اٌغفش فٟ الطيّة طهىر المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنيه ( 

ّْ اٌغبٌت فٟ األعفبس اٌغبثمخ ػذَ ٚعٛد اٌّبء .  ا٠٢خ ِخشط اٌغبٌت ، أل

ُّ ِب ٔمً ػٓ اإلِبَ ئثٟ ؽ١ٕفخ ٌىبْ اٌّغبفش ٚاٌّش٠ط أعٛأ ؽبالً ِٓ  ٘زا ، ٌٚٛ ر

 ب ٚال رغت ػ١ٍٗ .اٌؾبظش اٌصؾ١ؼ ، ؽ١ش رغت اٌصالح ػ١ٍّٙ

ٚلبي اٌشبفؼ١خ ٚاٌؾٕبثٍخ : ئرا ٚعذ ِبء ال ٠ىفٟ ٌٍطٙبسح اٌزبِخ ٚعت أْ ٠غزؼًّ 

ِب ر١غش ٌٗ ِٕٗ فٟ ثؼط األػعبء ٠ٚز١ُّ ػٓ اٌجبلٟ ، فارا وبْ ِؼٗ ِٓ اٌّبء ِب 

ُّ ر١ُّ .  ٠ىفٟ ٌٍٛعٗ فمػ غغٍٗ ص

غت ػٍٝ ٚاعذٖ ٚلبٌذ ثم١خ اٌّزا٘ت : ٚعٛد ِب ال ٠ىفٟ ِٓ اٌّبء وؼذِٗ ، ٚال ٠

 عٜٛ اٌز١ُّ .

 ّْ ِّٚٙب ٠ىٓ ، ف١ٍظ ٌّغأٌخ ػذَ ٚعٛد اٌّبء ِٓ ِٛظٛع فٟ ٘زا اٌؼصش ؛ أل

اٌّبء ِزٛفش ٌىً ئٔغبْ ٚفٟ وً ِىبْ ، عفشاً ٚؽعشاً . ٚئرا أغبي اٌفمٙبء اٌىالَ ـ فٟ 

ٚعٛة اٌجؾش ػٓ اٌّبء ِٚمذاس اٌغؼٟ ، ٚف١ّب ارا خبف ػٍٝ ٔفغٗ أٚ ِبٌٗ أٚ ػشظٗ 

ٛص ٚاٌغجبع ، ٚف١ّب ئرا ٚعذٖ فٟ ثئش ثال دٌٛ ، أٚ ثزي ثأوضش ِٓ اٌضّٓ ِٓ اٌٍص

ّْ اٌّغبفش٠ٓ وبٔٛا ٠اللْٛ ػٕزبً شذ٠ذاً فٟ عج١ً رؾص١ٍٗ .  اٌّؼزبد ، ِٚب ئٌٝ ران ـ فأل



 الضرر الصحي

ُ : ؽذٚس ظشس صؾٟ ِٓ اعزؼّبي اٌّبء ٌٚٛ  ّّ ّْ ِٓ أعجبة اٌز١ ارفمٛا ػٍٝ أ

ٓ خبف ِٓ ؽذٚس ِش َّ ض أٚ شذرٗ أٚ غٛي ِذرٗ أٚ صؼٛثخ ػالعٗ ، ٠زشن ظٕبً ، ف

 اٌطٙبسح اٌّبئ١خ اٌٝ اٌطٙبسح اٌزشاث١خ .

ٌٛ ظبق اٌٛلذ ػٓ اعزؼّبي اٌّبء ، وّب ٌٛ أزجٗ فٟ اٌصجبػ ٌُٚ ٠جك ِٓ اٌٛلذ 

ئالّ ل١ًٍ ثؾ١ش ٌٛ رطّٙش ثبٌّبء ٌصٍّٝ اٌفش٠عخ خبسط اٌٛلذ لعبء ، ٌٚٛ ر١ُّ 

 غت ػ١ٍٗ ـ ٚاٌؾبي ٘زٖ ـ اٌز١ُّ أٚ اٌطٙبسح اٌّبئ١خ ؟ٌصالّ٘ب فٟ اٌٛلذ أداء ، فًٙ ٠

 لبي اٌّبٌى١خ ٚاإلِب١ِخ : ٠ز١ُّ ٠ٚصٍّٟ ، ٠ٚؼ١ذ .

 ٚلبي اٌشبفؼ١خ : ال ٠غٛص اٌز١ُّ ِغ ٚعٛد اٌّبء ثؾبي .

ٚفّصً اٌؾٕبثٍخ ث١ٓ اٌغفش ٚاٌؾعش ، فمبٌٛا : ئرا ؽذس ِضً ٘زا فٟ اٌغفش ٠ز١ُّ 

ب ئرا ؽذس  ِّ  فٟ اٌؾعش فال ٠غٛؽ ٌٗ اٌز١ُّ .٠ٚصٍّٟ ٚال ٠ؼ١ذ ، أ

ٚلبي اٌؾٕف١خ : ٠غٛص اٌز١ُّ فٟ ٘زٖ اٌؾبي ٌٍٕٛافً اٌّإلزخ ، وبٌغٕٓ اٌزٟ ثؼذ 

ب اٌّىزٛثخ فال ٠غزجبػ اٌز١ُّ ِٓ أعٍٙب ِغ ٚعٛد اٌّبء ٚئْ ظبق  ِّ اٌظٙش ٚاٌّغشة ، أ

ُّ ٚصٍّٝ فٟ اٌٛلذ ٚعجذ اإلػبدح فٟ  اٌٛلذ ، ثً ٠زٛظأ ٠ٚصٍّٟ لعبء ، فاْ ر١ّ

 بسعٗ .خ

 فيما يتيمم ته  

ُمىا َصِعيداً طَيِّثاً ارفمٛا ػٍٝ ٚعٛة اٌز١ُّ ثبٌصؼ١ذ اٌطٙٛس ؛ ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ :  ) فَتَيَمَّ

. ٚاٌط١ت ٘ٛ : اٌطٙٛس ، ) خلقُت األرض مسجداً وطهىراً ( ، ٌٍٚؾذ٠ش اٌشش٠ف : ( 

عّبػخ ٚاٌطٙٛس : ٘ٛ اٌزٞ ٌُ رّغٗ ٔغبعخ . ٚاخزٍفٛا فٟ ِؼٕٝ اٌصؼ١ذ ، فبٌؾٕف١خ ٚ

ِٓ اإلِب١ِخ فّٙٛا ِٕٗ ٚعٗ األسض ، ٚلبٌٛا ثغٛاص اٌز١ُّ ثبٌزشاة ٚاٌشًِ ٚاٌؾغش ، 

 ِٕٚؼٛا ِٓ اٌز١ُّ ثبٌّؼبدْ وبٌٕٛسح ٚاٌٍّؼ ٚاٌضس١ٔخ ، ِٚب اٌٝ ران .

ٚفُٙ ِٕٗ اٌشبفؼ١خ اٌزشاة ٚاٌشًِ ، فأٚعجٛا اٌز١ُّ ثّٙب ارا وبْ ٌّٙب غجبس ، ٌُٚ 

 ٠غ١ضٚا اٌز١ُّ ثبٌؾغش .

ِٕٗ اٌؾٕبثٍخ اٌزشاة فمػ ، فال ٠غٛص ػٕذُ٘ اٌز١ُّ ثبٌشًِ ٚال اٌؾغش ، ٚفُٙ 

 ٚثٙزا لبي وض١ش ِٓ اإلِب١ِخ ، ٌٚىُّٕٙ أعبصٚا اٌز١ُّ ثبٌشًِ ٚاٌصخش ٌعشٚسح .

ُ اٌّبٌى١خ ٌفع اٌصؼ١ذ اٌٝ اٌزشاة ٚاٌشًِ ٚاٌصخش ٚاٌضٍظ ٚاٌّؼبدْ ئرا ٌُ  ّّ ٚػ

 ٘ش ، فأُّٙ ٌُ ٠غ١ضٚا اٌز١ُّ ثٙب ِطٍمبً .رُٕمً ِٓ ِمش٘ب ، ئالّ اٌز٘ت ٚاٌفعخ ٚاٌغٛا

  



 كيفية التيمم

ّْ اٌز١ُّ ال ٠صؼ ِٓ غ١ش ١ٔخ ، ؽزٝ اٌؾٕف١خ لبٌٛا : ئّٔٙب ششغ فٟ  ارفمٛا ػٍٝ أ

اٌز١ُّ ١ٌٚغذ ششغبً فٟ اٌٛظٛء ، ٚاٌز١ُّ ػٕذُ٘ سافغ ٌٍؾذس وبٌٛظٛء ٚاٌغغً ، 

 اٌصالح . ٌٚزا أعبصٚا أْ ٠ٕٛٞ ثٗ سفغ اٌؾذس ، وّب ٠ٕٛٞ اعزجبؽخ

ّْ اٌز١ُّ ِج١ؼ ١ٌٚظ ثشافغ ، فؼٍٝ اٌّز١ُّ أْ ٠ٕٛٞ  ٚلبٌذ ثم١خ اٌّزا٘ت : ئ

ّٓ ثؼط اإلِب١ِخ لبي :  االعزجبؽخ ٌّب ٠شزشغ ثٗ اٌطٙبسح ٚال ٠ٕٛٞ سفغ اٌؾذس ، ٌٚى

ّْ ١ٔخ اٌشفغ ػٕذٖ رغزٍضَ  ّْ اٌز١ُّ ال ٠شفغ ؽذصبً ؛ أل رغٛص ١ٔخ سفغ اٌؾذس ِغ اٌؼٍُ ثأ

 ١ٔخ االعزجبؽخ .

ٚخ١ش ٚع١ٍخ رغّغ ث١ٓ ع١ّغ األلٛاي أْ ٠مصذ اٌّز١ُّ اٌزمشة اٌٝ هللا ثأِضبي 

األِش اٌّزؼٍك ثٙزا اٌز١ُّ ، عٛاء أرؼٍك األِش ثٗ اثزذاًء أَ رٌٛذ ِٓ األِش ثبٌصالح 

 ٚٔؾٛ٘ب ِٓ غب٠بد اٌز١ُّ .

ٚوّب اخزٍفٛا فٟ ِؼٕٝ اٌصؼ١ذ اخزٍفٛا أ٠عبً فٟ اٌّشاد ِٓ اٌٛعٗ ٚاأل٠ذٞ فٟ 

اٌىش٠ّخ ، فمبي األسثؼخ ٚاثٓ ثبث٠ٛٗ ِٓ اإلِب١ِخ : اٌّشاد ِٓ اٌٛعٗ ع١ّغ اٌٛعٗ  ا٠٢خ

٠ٚذخً ف١ٗ اٌٍؾ١خ ، ِٚٓ ا١ٌذ٠ٓ اٌىفّبْ ٚاٌضٔذاْ ِغ اٌّشفم١ٓ ، ٚػ١ٍٗ ٠ىْٛ اٌؾذ فٟ 

اٌز١ُّ ٘ٛ اٌؾذ ثؼ١ٕٗ فٟ اٌٛظٛء ، ف١عشة ظشثز١ٓ : ئؽذاّ٘ب ٠ّغؼ ثٙب رّبَ اٌٛعٗ 

 ذ٠ٓ ِٓ سؤٚط األصبثغ اٌٝ اٌّشفم١ٓ .، ٚاٌضب١ٔخ ٠ّغؼ ثٙب ا١ٌ

ّْ ِغؼ ا١ٌذ٠ٓ ئٌٝ اٌىٛػ١ٓ ـ أٞ غشفٟ اٌضٔذ٠ٓ ـ  ٚلبي اٌّبٌى١خ ٚاٌؾٕبثٍخ : ئ

شفَم١ٓ عّٕخ . ِّ   فشض ، ٚئٌٝ اٌ

ّْ اٌجبء فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : )  ٚلبي اإلِب١ِخ : اٌّشاد ِٓ اٌٛعٗ ثؼعٗ ال وٍٗ ؛ أل

١ًٌ دخٌٛٙب ػٍٝ اٌّفؼٛي ، ٚئرا ٌُ رىٓ رف١ذ اٌزجؼ١ط ثذفَاْمَسُحىا تُِىُجىِهُكْم ( 

ّْ اِغؾٛا رزؼذٜ ثٕفغٙب ، ٚاألصً ػذَ اٌض٠بدح . ٚؽذدٚا  ٌٍزجؼ١ط رىْٛ صائذح ؛ أل

اٌمذس اٌٛاعت ِغؾٗ ِٓ اٌٛعٗ ثبالثزذاء ِٓ لصبص اٌشؼش ئٌٝ غشف األٔف األػٍٝ 

ّْ ا١ٌذ فٟ ٠ٚذخً ف١ٗ اٌغجٙخ ٚاٌغج١ٕبْ ، ٚلبٌٛا : اٌّشاد ِٓ ا١ٌذ٠ٓ اٌىفّبْ فمػ ؛ أل

والَ اٌؼشة رمبي ػٍٝ ِؼبْ ِٕٙب : اٌىف ٚؽذ٘ب ٚ٘ٛ أظٙش٘ب اعزؼّبالً . ) اٌجذا٠خ 
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٠ٚإ٠ذ رٌه أّٔه ئرا لٍذ : ٘زٞ ٠ذٞ ٚفؼٍزُٗ ث١ذٞ ، ال ٠فُٙ ِٓ ا١ٌذ ئالّ اٌىف فمػ ، 

األسض ثجبغٓ  ٚػ١ٍٗ رىْٛ صٛسح اٌز١ُّ ػٕذ اإلِب١ِخ ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ : ٠عشة ػٍٝ

ُّ ٠عشة صب١ٔخ  اٌىف١ٓ ، ٠ّٚغؼ ٚعٙٗ ِٓ لصبص اٌشؼش اٌٝ غشف األٔف األػٍٝ ، ص

٠ّٚغؼ رّبَ ظب٘ش اٌىف ا١ٌّٕٝ ثجبغٓ اٌىف ا١ٌغشٜ ، ٚرّبَ ظب٘ش ا١ٌغشٜ ثجبغٓ 

 ا١ٌّٕٝ 



ٚأٚعت اإلِب١ِخ اٌزشر١ت ، ثؾ١ش ٌٛ لّذَ اٌىف١ٓ ػٍٝ اٌٛعٗ ثطً اٌز١ُّ ، وّب 

ػٍٝ ِٕٚٗ اٌٝ األعفً ، فٍٛ اثزذأ ِٓ األعفً ثطً ، ٚلبي أوضشُ٘ أٚعجٛا االثزذاء ثبأل

ثٛعٛة اٌعشة ػٍٝ األسض ، ثّؼٕٝ ٌٛ ٚظغ ٠ذ٠ٗ ػ١ٍٙب دْٚ ظشة ٠جطً اٌز١ُّ 

. 

ٚلبي اٌؾٕف١خ : ٌٛ أصبة ٚعٙٗ غجبس فٛظغ ٠ذٖ ػ١ٍٗ ِٚغؾٗ ، وفبٖ ػٓ 

 اٌعشة .

ّْ غٙبسح أػعبء اٌز١ُّ ششغ فٟ اٌصؾخ ، عٛاء ِٕٙب  ٚارفك اٌغ١ّغ ػٍٝ أ

اٌّبعؼ ٚاٌّّغٛػ ، ٚوزٌه غٙبسح ِب ٠ز١ُّ ثٗ ، ٚارفمٛا أ٠عبً ػٍٝ ٚعٛة ٔضع 

 اٌخبرُ ؽ١ٓ اٌز١ُّ ٚال ٠ىفٟ رؾش٠ىٗ ، وّب ٟ٘ اٌؾبي فٟ اٌٛظٛء .

ٚاخزٍفٛا فٟ ٌضَٚ اٌّٛاالح ، فمبي اٌّبٌى١خ ٚاإلِب١ِخ ثٛعٛثٙب ث١ٓ األعضاء ، فٍٛ 

ًّ ثبٌّٛاالح ٚاٌززبثغ ٠  جطً اٌز١ُّ .فّشق ثضِٓ ٠خ

ب  ِّ ٚلبي اٌؾٕبثٍخ : رغت اٌّٛاالح ٚاٌزشر١ت ئرا وبْ اٌز١ُّ ِٓ اٌؾذس األصغش ، أ

 ِٓ اٌؾذس األوجش فال ٠غت اٌزشر١ت ٚال اٌّٛاالح .

 ٚلبي اٌشبفؼ١خ ثٛعٛة اٌزشر١ت دْٚ اٌّٛاالح .

 ٚلبي اٌؾٕف١خ : ال ٠غت اٌزشر١ت ٚال اٌّٛاالح .

 


