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  احکام تربيتی

  تيمم

   تيمم موارد

  : بايد بجاى وضو يا غسل تيّمم آرد ذيل، ردادر مو

  اّول  تيّمممورد 

و غسل،  وضو تيمم بجای .نباشددر جايى آه تهيه آب به اندازه وضو يا غسل ممكن  -1مسأله 

  .کفايت می کند

تا آنجا که وقت اجازه می دهد و   دا نكند بايد  هرگاه انسان در شهر و آبادى باشد و آب پي ـ 2مسأله 

 اّما اگر در بيابان است   .آنقدر جستجو نمايد تا از پيدا آردن آب مأيوس شود    برای او مقدور باشد، 

 است يا به واسطه      ی و بلندی پست ی دارای  و يا زمين   است   آوهستانى  صعب العبور و   چنانچه 

 بايد در هر يك از چهار طرف به اندازه پرتاب   ، باشد درخت و مانند آن عبور از آن مشكل مى

اگر زمين هموار و بى اما . برود آردند به جستجوى آب  تاب مىيك تير آه در قديم با آمان پر

 هر طرفى آه يقين دارد   در. برود دو تير پرتاب  مانع است بايد در هر طرف به اندازه مسافت  

  .نيست جستجو الزم وجود ندارد، آب 

مسافت پرتاب يک تير را به       " من اليحضره الفقيه     " مه مجلسی در شرح کتاب    عال  : توضيح

  .اندازه دويست گام دانسته اند
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اگر دور شدن او حتی به اندازه مسافت پرتاب يک تير موجب خطر يا ضرر باشد،          ـ 3مسأله 

  .الزم نيست آن مسافت را جستجو کند و در همان مکانی که قرار دارد تيمم می کند

 آه آب در محلى دورتر از اين مقدار، موجود است و وقت نماز نيز    اگر يقين دارد -4 مسأله

  .، بايد به سراغ آن برود و خطری هم او را تهديد نمی کند و مشقت زيادی ندارد تنگ نشده

  دوم  تيّمممورد 

داشتن  باشد و بواسطه عدم توانايى يا ن  يا  در عمق رودخانه ای   هرگاه آب در چاهـ 5مسأله 

مشّقت فوق العاده داشته باشد آه عادتًا مردم آن را تحّمل         و يا نداردنوسيله، دسترسى به آ

  .، بايد تيّمم آند آنند نمى

  سوم تيّمممورد 

بايد  استعمال آب برای او ضرر دارد وسالمت او را تهديد می کند،      هرگاه آب دارد ولى   ـ  6مسأله 

 همين اندازه آه خوف ضرر داشته باشد آافى     .شته باشدالزم نيست يقين به ضرر دا. تيّمم آند

 آب آن ولى اگر مثًال آب گرم براى او ضرر ندارد بايد  . تيّمم آندبجای وضو و غسل ، است آه 

  . وضو بگيرد يا غسل آند کند و گرمرا در صورت امکان  

  چهارم  تيّمممورد 

ترسد خودش  وضو يا غسل برساند مىآب دارد اّما اگر آن را به مصرف ی  مقداراگر ـ 7مسأله 

 از  يا هر انسان مسلمان يا غير مسلمان و يا حتی يک حيوان          يا فرزندان يا دوستان و همراهانش   

  . بايد تيّمم آندبه مشقت زيادی دچار گردند، يا شوند تشنگى هالك 
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  تيّمم پنجم مورد 

 براى تطهير  ،د و يا غسل آند  اگر با آن وضو بگير   ولی دارد   آب مقدار کمی   آسى آه  ـ  8مسأله 

 و اگر آب کافی برای وضو يا        بايد  بدن و لباس را آب بكشد  ،ماند بدن يا لباس او چيزى نمى   

  .، تيّمم آند و نماز بخواندغسل باقی نماند

  

  ششم  تيّمممورد 

بايد به جاى وضو يا   ،وجود دارد ولی غصبی است و آب ديگری نيز ندارد هرگاه آب   ـ 9مسأله 

  . تيّمم آند غسل،

  هفتم  تيّمممورد 

 اگر بخواهد وضو بگيرد يا غسل آند همه هرگاه آب دارد ولی به دليل تنگی وقت ،  ـ 10مسأله 

  . بايد تيّمم آند؛ شود نماز يا مقدارى از آن خارج از وقت واقع مى

  تيّمم آردبر آنها  توان  مىکه چيزهایى 

و بطور   ريگ  شن،   خاک، ،سنگ  : عبارتند ازجايز است آنها  تيّمم بره  اشيائی کـ 11مسأله 

  . باشند و تميزآه پاك اينآنچه که عرفا به عنوان سطح زمين محسوب شود؛ مشروط به کلی 

 يا فرش و    روى لباسبر  هرگاه چيزهايى آه در مسأله سابق گفتيم پيدا نشود، بايد      ـ 12مسأله 

  . تيمم کند که در آن غبار باشد امثال آن

 مستحب است پس از اينکه برای تيمم ، دستها را بر زمين زد، هردو ست را بتکاند      –  13أله مس

  .و سپس به طريقی که بيان خواهد شد، تيمم کند

 3



  طریقه تيّمم 

تمام دو آف دست را   ،بنا بر احتياط واجب  سپس  نيت تيمم  کند ،  اول  براى تيّمم بايدـ 14مسأله 

 تمام پيشانى و دوطرف    بر هردو دست را آنگاهصحيح است بزند، باهم بر چيزى آه تيّمم بر آن 

، سپس  بکشد  و باالی بينی از باال به پايين       ابروها روی رويد تا آن از جايى آه موى سر مى    

 و بعد از آن،  كشداز محل مچ دست تا سر انگشتان ب آف دست چپ را بر تمام پشت دست راست  

  . با همان روش بکشدآف دست راست را بر تمام پشت دست چپ

 مستحب است پس از اينکه پيشانی را مسح کرد، يک بار ديگر کف دستها را بر       –  15مسأله 

چيزی که تيمم بر آنها جايز است بزند و پشت دستها را به همان ترتيبی که در مسأله قبل گفته شد  

  .مسح کند

 انگشترى در دست مثال اگر. د بايد براى تيّمم، موانع را از اعضاى تيّمم برطرف آن    ـ 16مسأله 

  .آن را  آنار زندبايد  روى پيشانى افتاده  او دارد بيرون آورد، همچنين اگر موى  سر

 هرگاه پيشانى يا پشت دستها يا آف دستها زخم باشد و پارچه يا چيز ديگرى بر آن          ـ 17مسأله 

 و  با همان حال تيّمم آند   ضرر دارد، بايد اگر باز کند تواند باز آند، يا  است آه نمى  شدهبسته

  .روی پارچه را مسح نمايد

دستهاى او را بر  ديگر   خودش توانايى بر تيّمم ندارد بايد نايب بگيرد، يعنى آسى      اگر ـ   18مسأله 

زمين زند، و اگر ممكن نيست، بر زمين بگذارد و بعد با دست خودش او را تيّمم دهد، اگر اين هم    

را بر چيزى آه تيّمم بر آن صحيح است بزند و بر پيشانى و   ممكن نباشد بايد نايب دست خود 

  .دستهاى او بكشد

به   درست انجام داده يا نه،  کارهای تيمم را  بعد از فراغت از تيّمم اگر شك آند آهـ 19مسأله 

  .اعتنا نكندشک خود 
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 يا   آسى آه به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگرى تيّمم آند بعد از پيدا شدن آب ـ 20مسأله 

 و برای عبادات بعدی بايد وضو بگيرد و شود برطرف شدن عذر، تيّمم او خود به خود باطل مى  

  .اگر غسل بر او واجب بوده بايد غسل کند

آند و تمام   آند تيّمم بدل از وضو را هم باطل مى   تمام آارهايى آه وضو را باطل مى   ـ 21مسأله 

  .نمايد غسل را هم باطل مىآند تيّمم بدل از  آارهايى آه غسل را باطل مى

آه   طهارت حاصل از تيمم در حکم طهارت حاصل از غسل و وضو است و شخصی           ـ 22مسأله 

تواند تمام آارهايى   اش تيّمم است اگر براى آارى تيّمم آند تا تيّمم و عذر او باقى است مى وظيفه 

  .را آه وضو و غسل در آن شرط است به جا آورد

نمازهايى را آه با تيّمم خوانده اعاده و         وظيفه او تيمم بوده است ،     برای کسی که -  23مسأله 

  .قضا ندارد
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