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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه
 قرآن آیات برخی در و است «چیز یک یا کار یک به آوردن روی» و «کردن قصد» معنای به لغت در یمم، ریشه از تیمّم، واژه

 اسالمی، منابع و فقها اصطالح در ،2قرآن آیات برخی در آن خاص معنای به باتوجه ولی ،0است آمده معنا همین به نیز کریم

 به که عباداتی دیگر و نماز آوردن جا به برای اضطراری گونه به که است مخصوصی طهارت آن، از مراد و یافته خاص مفهومی

 .است شده مقرر باشد، دشوار یا ناممکن کردن غسل یا گرفتن وضو که مواردی در دارند، نیاز طهارت

 موارد وجوب تیمم فصل اول:
 موارد وجوب تیمم چیست؟

 -1 آب برای تطهیر نیاز به -1 نیاز به آب برای حفظ جان -0 ترس از ضرر -1 عدم دسترسی به آب موجود -2 .نداشتن آب -0

 1.غسل یا وضو برای وقت نداشتن -1 شرعی مانع بخاطر وضو امکان عدم

 تن آبنداش. 1
 منظور از نداشتن آب

 ، منظور از نداشتن آب چیست؟مینکه آب پیدا نشد تیمم کافی استبعضی از مردم تصور می کنند که ه

 0(مکارم و سیستانی عظام آیات حضرت امام،) د شود.آنقدر جستجو کند تا از پیدا کردن آب نا امیاگر در آبادی است  الف:

 که دارد گمان یا داندمى که کسى ولى د قرض کندبای است مکندن آب، پول ندارد و قرض کردن ماگر برای خری ب:

 1(مکارمو سیستانی  عظامآیات ،)حضرت امام .کند قرض نیست واجب  بدهد را خود قرض تواندنمى

حضرت باید چاه بکند)به احتیاط واجب اگر برای تهیه آب ،تیاز به کندن چاه باشد و کندن چاه بدون مشقت امکان دارد  ج:

 1(اهلل سیستانی آیت امام و

 یا کرایه کند که بخرد و فرقی ندارد اگر برای به دست آوردن آب از چاه، نیاز به طناب و ابزار دیگر است ، باید تهیه کند د:

 عظام آیات امام، حضرت). نیست واجب دارد، ضرر مقدار آن او حال به نسبت که خواهدمى پول قدرى به آنها تهیة اگر ولى

 1(مکارم و سیستانی

                                                           
 .211حَمِید . بقره،  غَنِی ّ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَم وا فِیهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِآخِذِیهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْه  الْخَبِیثَ تَیَمَّم وا وَلَا الْأَرْضِ مِنَ لَکُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا کَسَبْتُمْ مَا طَیِّبَاتِ مِنْ أَنْفِقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَی ّهَا یَا .0

 .01غَفُورًا. نساء آیه  عَفُوًّا کَانَ اللَّهَ إِنَّ  وَأَیْدِیکُمْ بِو ج وهِکُمْ فَامْسَح وا طَیِّبًا صَعِیدًا فَتَیَمَّم وا مَاءً تَجِد وا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُم  أَوْ غَائِطِالْ مِنَ مِنْکُمْ أَحَد  جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرْضَى کُنْتُمْ وَإِنْ .2

 118تا مسئله108توضیح المسائل مراجع از مسئله  0

 108توضیح المسائل مراجع م  0
 .811م ، توضیح المسائل جامع111توضیح المسائل مراجع م .1

 111توضیح المسائل مراجع،م  1

 111توضیح المسائل مراجع م 1
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اع )حدود سه صدر غسل به اندازه یک  گرم آب بیشتر استفاده نشود و 111باید توجه داشت که مستحب است در وضو از  و:

 0.با این مقدار آب، وضو و غسل انجام داد تیمم جایز نیست اگر بتوانو  ،لیتر(

 جزئیاتی در جستجوی از آب
 مقدار مسافت برای جستجو

 برود چقدراست؟ آب یمقدار مسافتی که باید در جستجوکسی که آب برای طهارت ندارد 

 :آبادی است : درالف

 2(امام ،سیستانی و مکارم حضرت). د شودامی نا آّب شدن داپی از که کند جستجو آنقدر باید آبادی در آب تهیه برای -

 1است:بیابان  ب:

 اهلل مکارم( یت، آیت اهلل سیستانی، )حضرت امام. طرف به چهار پرتاب دو تیر اندازهچنانچه زمین هموار است به  -0

 اهلل مکارم( آیت و )حضرت امام طرف. به چهار تیر یکبه اندازه  زمین ناهموار -2

 اهلل سیستانی( آیت) طرف. به چهار به اندازه یک تیر زمین ناهموار در احتیاط الزم -

 0ج: زمین ناهموار یا صعب العبور )درخت و مانند آن(

 آیت اهلل مکارم( و )حضرت امام .چهارطرفبه  تیر یکبه اندازه  -
 )آیت اهلل سیستانی( به چهارطرف. اندازه یک تیربه  ناهموار زمین دراحتیاط الزم  -

 می متر 221معادل تیر قدم است و به نظر آیت اهلل سیستانی هر 211ه نظر حضرت امام و آیت اهلل مکارم هر تیر معادل بنکته: 

 1 است. ذراع 081 همان که باشد

 نماز وقت از قبل آب جستجوی

 نماید؟ جستجو دوباره نماز هنگام در است الزم آیا برود آب جستجوی به نماز وقت از قبل اگر

                                                           
 عروه فی مستحبات غسل الجنابه0 م 01عروه الوثقی بحث وضو م 1

 108توضیح المسائل مراجع م2

 .188، توضیح المسائل جامع، م108توضیح المسائل مراجع م 1

 108مسائل مراجع متوضیح ال0

 111مراجعه شود به پاورقی 108توضیح المسائل مراجع م 1
 : آمده محشی رساله111ص پاورقی در

 مقدار الفقیه یحضره ال من فارسى شرح قرانىصاحب لوامع کتاب در سره قدس مجلسى تقى محمد مولى مرحوم: صافى تبریزى، نورى، مکارم، گلپایگانى، اراکى، خوئى، امام،
 (.کندنمى تجاوز مقدار این از متعارف تیرانداز که است این ظاهر و: مکارم. )است فرموده معین گام دویست را تیر پرتاب
 هاجمن) است متر( 221) با برابر حدوداً چیزى که باشدمى ذراع( 081) است شده گفته که چیزى بیشترین و است، اختالف تیر یک مسافت مقدار تعیین در:  سیستانی اهلل آیت

 (.101 مسأله( 011(/ )0: )الصالحین
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 به دوباره نیست الزم بماند جاهمان در نماز وقت تا چنانچه نکند پیدا آب و کند جستجو نماز وقت از قبل هرگاه -
 براى کند جستجو نماز یک براى اگر همچنین و باشد شده پیدا محل اوضاع در تغییرى کهاین مگر برود آب جستجوى
 0کارم()آیت اهلل م .نیست الزم جستجو نشده پیدا تغییرى تا دیگر نمازهاى

 فقدان آب در یک جهتحکم 

 2اگر یقین دارد در یک سمت آب نیست وظیفه اش چیست؟

 (مکارم وسیستانی عظام  تآیا وحضرت امام . )جستجو الزم نیست طرف هماندر  -

 دوردست آب در وجودوظیفه در صورت 

 1ه اش چیست؟در محلی دور تر از مقداری که باید جستجو کند به آب می رسد وظیف کسی که یقین دارد

 (مامحضرت ا. )ه آب برودنباشد باید برای تهی مشقت واگر مانع  -

  (اهلل سیستانی آیتآب به آنجا برود ، مگر آنکه آنقدر دور باشد که عرفا شخص را فاقد آب بشمرند ) تهیهباید برای  -
 (اهلل مکارم آیت) .فوق العاده ای داشته باشد مشقتبرود مگر اینکه  آبباید به سراغ  -

آیات  ،حضرت امام) به وجود آب در دور دست احتمال بدهد یا گمان داشته باشد جستجو الزم نیست. نسبت اگر نکته:

 مکارم( سیستانی وعظام 

 جستجوی آب سقوطموارد 

 0درچه مواردی جستجوی آب ساقط میشود؟

 آب طلب در و همچنین در صورتی که ؛جا ماندن از وسیله نقلیه دزد، حیوان درنده، مانندقابل توجه مالی  جانی یا خطر -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .باشد وقت ضیق یا باشد تحمل قابل غیر مشقت و حرج

 (سیستانی اهلل وآیت امامحضرت ) .باشد داشته الماء طلب میدهد اجازه وقت که مقداری بهباید  وقت ضیق فرض در نکته:

 وقت کوتاهی در جستجو و ضیق شدن

 1اگر طلب الماء نکند تا وقت ضیق شود حکم تییم چیست ؟

 ارم(امام وآیت اهلل مک حضرتمعصیت کرده است ولی نمازش با تیمم صحیح است ) -

 (در فرضی که اگر طلب می کرد به آب می رسید معصیت کرده واال متجری است )آیت اهلل سیستانی -

 آب یافتن عدم به یقین در اشتباه

 بفهمدد  بعدد  و بخواند نماز تیمم با و باشد نکرده جستجو لذا کند، نمی پیدا آب که اشتهد یقین کسی اگر

 چیست؟ تکلیف است کرده اشتباه

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01100&mid=212211. سایت معظم له:  0

 

 111توضیح المسائل مراجع م2

 110اجع متوضیح المسائل مر 1

 .00و  8العروه الوثقی مسوغات تیمم م 0

 .9الوثقی، فی التیمم، م العروه 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40544&mid=252250
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 جستجو اگر که بفهمد نماز از بعد بخواند نماز تیمّم با و نرود آب جستجوى به و کندنمى پیدا آب دارد یقین که کسى -
 در آب بفهمد بعداً و خوانده نماز و کرده تیمّم جستجو، از بعد اگر ینهمچن است، باطل نمازش شدمى پیدا آب کردمى
 0)آیت اهلل مکارم( .نماید قضا گذشتهوقت اگر و کند اعاده را نماز واجب احتیاط بنابر داشته وجود جاآن

 آب جستجوی برای گرفتن نائب

 باشد؟ می جایز آب جستجوی برای اشخاصی یا شخص طرف از نفر یک نیابت آیا

 نفر چند طرف از نفر یک اگر نیز و بفرستد آب جستجوى به اوست اطمینان مورد که را دیگرى شخص تواندمى انسان -
 2)آیت اهلل مکارم( .است کافى برود

 آب استعمال یا تهیّه داشتنِ العاده فوق سختی. 2
 یکی از موارد جواز تیمم مشقت تهیه آب یا استعمال آن است.

 :است تهیه آب در مشقتالف( 
 1تهیه آب مشقت داشته باشد آیا میتوان به جای وضو و غسل تیمم کرد؟ اگر 

)حضرت امام، آیت اهلل  .بله، اگر تهیه نمودن آب ، به قدری مشقت دارد که مردم نمی توانند تحمل کنند باید تیمم کند -
 مکارم(

 تیمّم تواندمی شود،نمی تحمّل معموالً هک باشد داشته العاده فوق سختی او برای آن استعمال یا آب کردن تهیه اگر -
 (سیستانی اهلل آیت) .است صحیح او غسل و وضو کند، غسل یا و بگیرد وضو و کند تحمّل اگر ولی کند

 :ستعمال آّب استمشقت اب( 
 0است؟ آیا تیمم جایز داشته باشد،زیادی غسل مشقت  اگر استعمال آب برای وضو و

)حضرت امام، امام  .که مردم نمی توانند تحمل کنند، مجوز تیمم می باشد ی داردصورتی که استعمال آب مشقت در -
 خامنه ای، آیت اهلل مکارم(

 تیمّم تواندمی شود،نمی تحمّل معموالً که باشد داشته العاده فوق سختی او برای آن استعمال یا آب کردن تهیه اگر -
 (سیستانی اهلل آیت) .کند

 و حرج مل مشقتتححکم وضو یا غسل در صورت 

اگر کسی در حالتی که انجام غسل یا وضو مشقت بسیار زیادی دارد اقدام به آنها کند آیا طهارت حاصدل  

 5شده است؟

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01100&mid=212201. سایت معظم له: 0

 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01100&mid=212210سایت معظم له: .  2
 

 .802توضیح المسائل جامع، م 110توضیح المسائل مراجع م 1

 .802م جامع، المسائل توضیح 211ت اهلل خامنه ای اجوبه االستفتائات سآی -و 110توضیح المسائل مراجع م 0

 بل المذکورة، المسوغات ألحد التیمم صحة أن األظهر: 110 مسألة .110. منهاج الصالحین، م802. آیت اهلل سیتانی، توضیح المسائل جامع، م08العروه الوثقی، فصل فی التیمم، م 1
 الظاهر فإن منها، الثالث عدا المتقدمة المسوغات جمیع فی یجری هذا و شرائطها، توفر مع المائیة الطهارة صحة ینافی ال إلزامی تکلیف مخالفة عن حذراً بعضها فی اختیاره وجوب

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40544&mid=252246
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40544&mid=252251
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 ( ، آیت اهلل مکارممذکور صحیح نیست. )حضرت امام طهارت (البرد ألم کتحمّل) حرج فرضدر  -

 . )آیت اهلل سیستانی(است صحیح او غسل و وضو کند، غسل یا و بگیرد وضو و کند تحمّل اگر -

 نفی حرج از باب رخصت یا عزیمت

اینکه به ما دستور داده شده است در مواقع حرج و مشقت شدید تیمم کندیم از بداب رتصدت اسدت یدا      

 1عزیمت؟

 حکم به تیمم از باب عزیمت است نه رخصت. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

)گرفتن وضو یا انجام  یاط ترک نشود و در صورت استعمال آبحکم به تیمم از باب رخصت است نه عزیمت لکن احت -
 )آیت اهلل سیستانی( تیمم هم بنماید. غسل(

 انجام غسل جنابت تجالت ازحکم 
 اگر شخص در جایی که مهمان است جنب شود آیا به جهت تجالت میتواند بجای غسل تیمم کند؟

 2امام خامنه ای( و ره)حضرت امام  شود. نمی سوبمح شرعی عذر شب نیمه در جوانان اغتسال شمردن عیب مجرد  -

 وی تیمم باشد حرجی او برای کردن غسل چنانچه بله نیست، غسل از بدل تیمم برای عذر تنهایی به خجالت و حیا -
 1)آیت اهلل سیستانی( .است صحیح

 هر در ولی. باشد حرج و عسر درحدّ اینکه مگر شود؛ نمی غسل از بدل تیمّم به اکتفا و غسل ترک مجوّز حیا و شرم -
 اش روزه کند غسل از بدل تیمّم نیست کردن غسل برای وقت که زمانی در و کند صبر صبح اذان از قبل تا اگر حال،

 خالفی کار چند هر بخواند؛ نماز تیمم همان با تواند می داشت ادامه مساله این نماز وقت آخر تا اگر و است صحیح
 0رم()آیت اهلل مکا .است داده انجام

 برای قادر وضو تواب قبل ازتیمم حکم 
 بگیرد چیست؟ حکم تیمم قبل ازتواب برای کسی که میتواند وضو

اگر خواست  یادش آمد که وضو نگرفته می تواند تیمم کند ولی قبل از وارد شدن در بستر خواب بستر خواب در اگر -
 1ستانی(سیآیت اهلل )حضرت امام و  تیمم کند ، تیمم را رجاء انجام دهد.

 1)آیت اهلل مکارم( .کند تیمم رجاء قصد به( آن از وبعد بستر به ورود از قبل)دوصورت هر در واجب احتیاط بنابر -

                                                                                                                                                                                                 
 المسوغ فی کما الماء حفظ فیه بیج فیما حتى الصحة فاألظهر غیره فی أما و محرمة، بمرتبة یکن لم إن و ضرریّاً بنفسه الماء استعمال یکون فیما الغسل و الوضوء بطالن
 مسجد( از نجاست ازاله مثل دیگری  واجب یک برای آب داشتن نگاه.)السادس

 . 08العروه الوثقی، فصل فی التیمم، م 0

 201آیه اهلل خامنه ای اجوبه االستفتائات س  – 211س 92صفحه 0حضرت امام   استفتائات ج2

1. https://www.sistani.org/persian/qa/search/201912/ 

0. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&mid=218811&catid=01820 

 11عروه فی التیمم مسوغ الثامن م -08م0امام  التحریرالوسیله ج  1

 11م 8العروه  الوثقی فی التیمم مسوغ   1
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 تهیه آبداشتن هزینه 
 تهیه آب هزینه داشته باشد تا چه مقدار باید هزینه کرد؟ اگر

اگر  البته د، چند برابر قیمت معمول باشدباید آنها را بخرد هر چن شود خریداری وسایلی آب تهیه جهت باشد الزم اگر -
 0مراجع عظام() تهیه آنها به قدری پول می خواهدکه نسبت به حال او، آن مقدار ضرر دارد واجب نیست تهیه کند.

 آب استعمال داشتن ضرر. 3
 اره می شود.اشه به برخی از مصادیق و نکات مهم که در ادام یکی از موارد وجوب تیمم ضرر داشتن استعمال آب است.

 ضرریا ترس احتمال حکم 
شدود   شکه استعمال آب برایش ضرر دارد و بترسد که موجب بیمار شدن کسی احتمال عقالیی بدهد اگر

 2وظیفه اش چیست؟

)حضرت امام، آیت اهلل  بدهد و موجب خوف از بیماری شود باید تیمم کند. )در نظر مردم بجا باشد( احتمال عقالیی اگر -
 سیستانی(

 (مکارم اهلل آیت.)کند تیمّم و نگیرد وضو که است کافى باشد داشته ضرر خوف که اندازه نهمی -

 حکم وضو یا غسل در صورت بی توجهی به ضرر

 3چیست؟ آن حکم کرد غسل یا وضو اگر ضرر وجود با گذشته درفرض

 است: آب تحصیل مقدمات در ضررالف( 

 اهلل امام، آیت حضرت) است صحیح وغسل وضو پس عمالاست خود در نه باشد آب تحصیل مقدمات در ضرر اگر -
 (مکارم اهلل سیستانی، آیت

 :باشد آب استعمال خود در ضررب( 

 (امام مرحوم) .است باطل احتیاط بنابر باشد آب استعمال خود در ضرر اگر -
 (مکارم اهلل آیت ،0سیستانی اهلل آیت) است باطل -

 سرد بودن آبوظیفه مکلف در صورت 
 دن آب مجوز برای تیمم است؟آیا سرد بو

                                                           
 111توضیح المسائل مراجع م 0

 یعتنی ال الّذی الیسیر الضرر یکفی ال أنّه کما الخوف، عن المجرّد االحتمال یکفی ال . العروه الوثقی: و121سائل آیت اهلل مکارم، م، توضیح الم111و119توضیح المسائل مراجع م 2
 01م ( سیستانی اهلل وآیت مکارم اهلل وآیت امام مرحوم)العقالء، به

 .08. العروه الوثقی، فصل فی التیمم، م 1

 مع المائیة الطهارة صحة ینافی ال إلزامی تکلیف مخالفة عن حذراً بعضها فی اختیاره وجوب بل المذکورة، المسوغات ألحد التیمم صحة أن األظهر :110 . منهاج الصالحین، مسألة 0
 محرمة، بمرتبة یکن لم إن و ضرریّاً بنفسه الماء استعمال یکون فیما الغسل و الوضوء بطالن الظاهر فإن منها، الثالث عدا المتقدمة المسوغات جمیع فی یجری هذا و شرائطها، توفر

 السادس. المسوغ فی کما الماء حفظ فیه یجب فیما حتى الصحة فاألظهر غیره فی أما و
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اگر از استعمال آب بر دارد  ضرر استفاده آب سرد اگرولی  تیمم کردن جایز نیست از آب سرد ضرر ندارد استفاده اگر -
کند، یا به سختى  پیدا جان خود بترسد، یا بترسد که مرض یا عیبى در او پیدا شود، یا مرضش طول بکشد، یا شدّت

ولى اگر آب گرم براى او ضرر ندارد، باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند هر چند گرم  نمایدمّم معالجه شود، باید تی
 0.کردن هزینه داشته باشد

 و جبیره بدون جراحت استعمال آبداشتن ضرر 
 استعمال پوستی مریضی مانند دیگری جهت به ولی نیست ای شکستگی و جراحت زتم، اعضاء در اگر

 2؟چیست ظیفهو دارد ضرر آن برای آب

 دارد، ضرر صورت و دست همه برای آب دیگری جهت به ولی نیست، شکستگی و جراحت و زخم وضو جای در اگر -
 صورت و دست از مقداری برای اگر ولی بگیرد، هم ای جبیره وضوی که است آن مستحب احتیاط و کند تیمم باید
 ( ره امام حضرت. )نشود ترک تیمم به احتیاط ولی نیست، بعید بودن کافی بشوید را آن اطراف چنانچه دارد ضرر

 آیه. )کند تیمم باید دارد، ضرر آن برای آب دیگری جهت به ولی نیست، شکستگی و جراحت و زخم وضو جای در اگر -
 (سیستانی اهلل

 اطراف چنانچه دارد، ضرر صورت و دست از مقدارى براى فقط اگر ولى کند، تیمّم باید دارد ضرر عضو تمام برای اگر -
 (مکارم اهلل آیت. )بکند هم تیمّم که است آن احتیاط و است کافى بشوید را آن

 برای برتی اعضاء ضرر

 آب برای قسمتی از مرهمی نیست ولی به جهتی دیگر جراحت و اعضای وضویش زتم و کسی که در 

 وظیفه اش چیست؟ )مانند سینوزیت یا بیماری پوستی( صورتش ضرردارد دست و

 1(امام خامنه ای حضرت امام،. )تیمم ترک نشودآن را بشوید کافی بودن بعید نیست ولی احتیاط  طرافاچنانچه  -

 0مکارم( اهلل آیت) .مستحب تیمم هم بنماید که برای مقداری از دست یا صورت آب ضرر دارد بنا بر احتیاط صورتیدر  -

 1(سیستانی اهلل آیت). مم کندتی باید -

 چشمآب برای  ضرر

 نی که مبتال به چشم درد هستند و از استعمال آب بر چشم تود می ترسند چیست؟وظیفه کسا
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 به ضرری که این بدون بشوید را چشم اطراف دارد امکان اگر ولی کند تیمم باید ضرردارد چشم برای آب استعمال اگر -
 قرار چشم روی ای رچهپا که است بهتر احتیاط و بنماید هم تیمم بروضو عالوه که است ان واجب احتیاط برسد چشم
 0(ره)حضرت امام  .را مسح کند سپس تیمم کند ان وروی دهد

 ضرر صورت برای مطلقاً آب استعمال اگر شده م لتهب و کرده ورم او چشم و شده مبتال چشمی بیماری به که کسی -
 چشم روی که رتیصو در ندارد، چشم برای ضرر و است ممکن چشم اطراف شستن چنانچه ولی نماید تیمّم باید دارد
 احتیاط باشد، نشده پوشیده مرهم و دوا با چشم روی اگر و است کافی جبیره وضوی باشد شده پوشیده مرهم و دوا با

 بگذارد قسمت آن روی ای پارچه و بشوید را اطراف باید نماید تیمّم هم و بگیرد جبیره وضوی هم که است آن واجب
 2(سیستانی اهلل ایت. )بنماید نیز تیمم کرده یاطاحت و بکشد تر دست نیز را پارچه روی و

 1اگر بتواند اطراف چشم را بشوید باید وضو بگیرد واال تیمم کند. )آیت اهلل مکارم( -

 برتی از موارد وجوب تیمم در فرض بودن جبیره در اعضا

 0با دوای روی زتم و عدم امکان پاک کردن تونمخلوط شدن 

 ههم  تهیمم  کهه  است ان واجب احتیاط و( است کافی ان اطراف شستن یعنی) دارد را باز زخم حکم واجب احتیاط بنابر -

 (ره امام حضرت. )دهد انجام ان روی را مسح و گذاشته ای پارچه که است ان بیشتر احتیاط و دهد انجام

 آن دنکر پاک امکان و شوند شمرده واحد شی یک و شوند مخلوط هم با شده نهاده زخم روی که دوایی با خون اگر -
 . )آیت اهلل سیستانی(کند تیمم باید نباشد  زخم شدن خوب از بعد هم

 (مکارم اهلل ایت. )کند مسح را نآ روی و گذاشته ان روی یا پارچه که است ان احتیاط شسته را فااطر -

 5باشد باز آن روی و باشد مسح محل درای  شکستگییا  و یدمل یا زتم اگر

اید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده چنانچه نتواند آن را مسح کند ب -
و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید بجای وضو تیمم کند و بهتر  مسح کند و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید

 (ره است یک وضو بدون مسح هم بگیرد. )حضرت امام

اى تِ تر بکشد باید به جاى وضو تیمم کند. ولى در صورتى که مى تواند پارچهاگر نمى تواند روى زخم محل مسح دس -
)امام  روى زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتیاط آن است که عالوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحى بگیرد.

 خامنه ای(

چه نتواند آن را مسح کند به این اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و روی آن باز است، چنان -
معنی که زخم مثالً تمام محل مسح را گرفته باشد، یا آنکه از مسح جاهای سالم نیز متمکن نباشد، در این صورت الزم 
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است تیمّم نماید، و بنا بر احتیاط مستحب وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد، و روی پارچه را با تری آب 
 )ایه اهلل سیستانی(. مانده مسح کند وضو که در دست

هرگاه زخم یا دمل و شکستگى در محلّ مسح باشد چنانچه نتواند آن را مسح کند باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و  -
روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح کند و بنابر احتیاط واجب، تیمّم هم بنماید و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد 

 مسح بگیرد و بنابر احتیاط واجب تیمّم هم بکند. )آیه اهلل، مکارم(  باید وضوى بدون

 1نیست ممکن کردن باز و است وضو مسح محل درای  اگر جبیره

 (  بنماید هم تیمم است ان مستحب احتیاط :ای خامنه امام ،سیستانی اهلل ایه ،امام حضرت. )کند مسح را جبیره روی -

 (مکارم اهلل ایه. ) بنماید هم تیمم افتد نمی زحمت به واگر کند مسح را همان روی -

 در وضو گرفتن ابو ضرر استعمال  باشد وضو مواضع غیر در شکستگی یا جراحت

 2)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( در این صورت وظیفه تیمم است. -

 معظم اجزاء را گرفته باشدای که جبیره 

 3اگر جبیره معظم اعضاء را گرفته باشد وظیفه چیست؟ 

گرفته احتیاط ترک نشود به اینکه هم وضوء جبیره اى بگیرد و هم تیمم کند )البته  اگر جبیره بیشتر اعضاء وضو را فرا -
اگر تیمم بدون حائل ممکن باشد( هرچند کفایت تیمم بعید نیست، بله در صورتى که حائل همه نقاط عضو تیمم را نیز 

 (ره)حضرت امام  جبیره بگیرد. باشد متعینا باید وضوءفراگرفته و تیمم بر پوست دست و پیشانى ممکن ن

 )امام خامنه ای(  اگرچه بعید نیست تیمم کفایت کند. بنابر احتیاط باید جمع کنید بین عمل جبیره و تیمم، -
 (مکارم آیات عظام سیستانی و). بنابر احتیاط هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمم نماید -

 جبیره بیش از حد معمول

 4ه بیشتر از حد معمول بسته شده باشد  وظیفه چیست؟اگر جبیر

اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند، و بنابر  -
احتیاط واجب تیمم هم بنماید واگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست 
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ست اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاها است اطراف آن را مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل ا
 )حضرت امام(  نماید.

در صورتی که جبیره بیشتر از حد معمول محل وضو را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، عالوه بر وضو بنا بر احتیاط  -
 (واجب تیمم هم. ) امام خامنه ای

اگر برداشتن مقدار اضافی ممکن نیست یا مشقّت زیاد دارد یا برای موضع سالم، ضرر دارد چنانچه جبیره خارج از  -
ید و اگر جبیره در اعضای تیمّم باشد، بنابر احتیاط واجب، هم وضوی نما تیمّم باید باشد( هامواضع تیمّم )پیشانی و دست

 جبیره وضوی دارد، دیده آسیب موضع خودِ برای ضرر اضافی، مقدار رداشتنب اگر ولی نماید تیمّم هم و بگیرد ایجبیره
 (سسیتانی اهلل ایه)باشد.  تیمّم موضع در جبیره هرچند است کافی

هرگاه جبیره بیشتر از معمول، اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنابر  -
 نماید و اگر برداشتن جبیره اضافى ممکن است باید آن را بردارد. )آیت اهلل مکارم(احتیاط مستحب، تیمّم هم ب

 ظاهر شود وضو اعضاء داتلی در تون مردگیاگر 

 0ظاهر شود وظیفه چیست؟ داتلی در اعضای وضوتون مردگی  اگر

 سوراخ پوست یا ناخن که صورتی در بگویند خون آن به اگر و است پاک نگویند، خون آن به دیگر که شود طوری اگر -
باید به دستور جبیره عمل نماید  دارد مشقّت اگر و آورند بیرون را خون غسل و وضو برای باید ندارد مشقت اگر شود

 دست پارچه روی و بگذارند آن بر پارچه، مثل چیزی یا پارچه و بشویند نشود، زیاد نجاست که طوری به را آن اطراف)
 . )حضرت امام((بکشند تر

 پس. است نجس گردد، ظاهر و بگویند خون آن به اگر و است پاک نگویند، خون آن به دیگر که شود طوری اگر -
 و خون آوردن بیرون چنانچه شود، حساب بدن ظاهر جزء خون، که طوری به شود سوراخ پوست یا ناخن چنانچه
 فوق سختی یا ضرر اگر و آورند بیرون ار آن باید ندارد ایالعاده فوق زحمت یا ضرر غسل، یا وضو برای محلّ، تطهیر
 است تیمّم به مربوط هایدرقسمت اگر و است کافی تیمّم باشد،نمی تیمّم به مربوط هایقسمت در چنانچه دارد العاده

 خواهد جبیره وضوی بحث در مطلب این توضیح. بگیرد جبیره وضوی هم و نماید تیمّم هم باید شود،می شمرده مانع و
 ستانی(سی اهللآیت . )آمد

 شود سوراخ هرگاه امّا ندارد، اشکال نماز غسل و وضو براى است ناخن و پوست زیر که مادام بگویند خون آن به اگر -
 آن اطراف غسل و وضو براى باید دارد زیاد زحمت اگر و آورند بیرون را آن باید ندارد اى العاده فوق زحمت و ضرر اگر
 . )آیت اهلل مکارم(بکند هم تیمّم احتیاطاً و بکشد تر دست پارچه روى و دبگذار آن روى اى پارچه و شست را

 تیممیا و  استعمال آبدر  صور کشف تالف
 و کشف تالف علم به ضررانجام تیمم با 

 حکم نمازهایش چگونه است؟ نبوده کسی که تیمم کرده )با اعتقاد به مضر بودن آب( بعد بفهمد مضر

 : میدهخواندن نماز فه الف: قبل از
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 0.و غسل انجام دهد تیمم باطل است و باید وضو -
 : )فرقی بین داخل و خارج وقت نیست(فهمیده نمازخواندن  از ب: بعد

 2(حضرت امام). است حصحینمازش  -
 1مکارم(اهلل  آیت ،امام خامنه ای. )اعاده شود واجباحتیاط  -

ورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر وباید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند مگر در ص استباطل  -
 0سیستانی(اهلل  آیت). جی وبسیار مشکل باشدموجب نگرانی روحی بوده که تحملش حر

 و کشف تالف عدم ضرربه  علم با تیممانجام 

 بعدا فهمیده مضر بوده است؟ و نبودن آب( به مضر اعتقاد )با حکم تیمم

 1سیستانی(آیت اهلل حضرت امام و ). دشبوده صحیح می با قربتاگر با قصد  -
 اهلل مکارم( آیت. )بنابر احتیاط تیمم باطل است -

 تالفکشف  وبا علم به عدم ضرر  استعمال آب

 اگر بعد از انجام آن بفهمد آب برایش ضرر داند آب برایش ضرر نداردمى کسی که حکم وضو و غسل

 ؟چیست داشته

 1مکارم(ت اهلل آیحضرت امام و ) غسلش صحیح است. و وضو -

 1سیستانی(اهلل  آیت) غسلش باطل است. و وضو -

 و کشف تالف با علم به ضرر استعمال آب

 نداشته است؟ ولی بعدا فهمیده که ضرر ،بودن آب به مضر اعتقاد غسل با و حکم وضو

 8سیستانی(آیت اهلل  ،حضرت امام. )ستاگر با قصد قربت بوده وضو و غسلش صحیح ا -

 اهلل مکارم( آیت. )و غسل باطل است بنابر احتیاط وضو -

 به آب برای حفظ جان نیاز. 4
 تود و نفوس محترمه مصرف آب برای رفع تشنگی

 وظیفه اش چیست؟ است برای نماز ولی برای حفظ جان به آن نیازمند کسی که آب دارد
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 0.وظیفه تیمم استآب را به مصرف برساند و برای نماز  -

 فرزند میتواند مجوز تیمم باشد؟ زن و مراهان ونگهداری آب برای حفظ جان ه آیا

 2.است تیمم وظیفهآب را به مصرف ایشان برساند و برای نماز  -

 (حربی کافرمانند ) غیرمحترمهنفوس  حکم

 1نمی تواند تیمم کند. )حضرت امام ره( -

شئون زندگى او برایش  اند بترسد هر چند از نفوس محترمه نباشد اگرآن که بر غیر خود از کسانى که به او وابسته -
باشد چه از جهت عالقه شدیده باشد یا از این جهت که تلف شدن او ضرر مالى برایش دارد یا رعایت  داشتهاهمیت 

 خود غیرجان  بر. ترس 2 خود جان. ترس بر 0) حال او عرفاً الزم باشد مانند دوست و همسایه. در غیر این دو صورت
نگى ممکن است مجوز تیمم باشد ولى نه از این جهت بلکه از جهت وجوب حفظ جان هم تش (اند وابسته که آنهایی از

 0سیستانی( اهلل آیت) حرج بر خودش خواهد شد.تابى او مطمئناً موجب یا از این که مرگ یا بى

 1می تواند تیمم کند. )آیت اهلل مکارم( -

 حیواناتنیاز به برای حفظ جان حکم 
 تیمم کند؟ بعد  ات آب را استفاده نکرده ومیتوان برای حفظ جان حیوان آیا

 1(مکارم اهلل آیت ،ره حضرت امام) .کند تیمم -

اند بترسد هر چند از نفوس محترمه نباشد اگر شئون زندگى او برایش آن که بر غیر خود از کسانى که به او وابسته -
و ضرر مالى برایش دارد یا رعایت اهمیت داشته باشد چه از جهت عالقه شدیده باشد یا از این جهت که تلف شدن ا

حال او عرفاً الزم باشد مانند دوست و همسایه. در غیر این دو صورت هم تشنگى ممکن است مجوز تیمم باشد ولى نه 
 تابى او مطمئناً موجب حرج بر خودش خواهد شد.از این جهت بلکه از جهت وجوب حفظ جان یا از این که مرگ یا بى

 1آیت اهلل سیستانی()

 آب موجود هدر دادنحکم 
و می داند کده اگدر آب را بریدزد دیگدر آب بدرای       دارد آب غسل مقدار به یا وضو مقدار به فقط که کسی

 8طهارت پیدا نمی کند حکم ریختن آن چیست؟

 آب بریزد را آن اگر که دهند خبر عادل شاهد دو یا بداند اگر دارد آب غسل مقدار به یا وضو مقدار به فقط که کسی -
 نماز وقت از پیش که است آن واجب احتیاط و است حرام آن ریختن باشد، شده داخل نماز وقت چنانچه کند، نمی پیدا
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 العروه الوثقی مسوغ الخامس 2
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 کند نمی پیدا آب دیگر بریزد را آب اگر که بدهد هم عقالئی احتمال هرگاه و نیست قوت از خالی بلکه نریزد را آن هم
 (، آیت اهلل مکارم. )حضرت امامنریزد را آب هم نماز وقت از پیش که است آن واجب احتیاط

 وقت چنانچه کند،نمی پیدا آب بریزد، را آن اگر که داندمی و دارد آب غسل مقدار به یا وضو مقدار به فقط که کسی -
)آیت اهلل  .نریزد را آن هم نماز وقت از پیش که است آن واجب احتیاط و است حرام آن ریختن باشد، رسیده فرا نماز

 سیستانی(

 برای تطهیربه آب  نیاز. 5
اگر کسی مقدار کمی آب دارد و از طرفی بدن یا لباسش نجس است و آب فقط به مقدار تطهیر اسهت و دیگهر چیهزی     مسئله:

 نداشته چیزی اگر بله کند، تیمم نماز برای و کند استعمال بدن یا و لباس تطهیر برای برای آب باید برای وضو یا غسل نمی ماند

 0 .است مقدم غسل یا وضو کند تیمم آن رب که باشد

 وجوب جمع بین تطهیر و تحصیل طهارت در صورت امکان
کند و با همان آب لباس یا بدنش را تطهیر کند آیدا   جمع را وضویش آب که باشد ممکن انسان برای اگر

 ؟واجب است

، آیت سیستانیآیت اهلل  د. )حضرت امام،، لباس یا بدنش را تطهیر نمایبا همان آب جمع کرده و ظرفیدر آب  باید بله و -
 2(اهلل مکارم

 م انجام تطهیر بر تیممیتقد

 1دارد؟ هم وجوددر انجام عمل تطهیر و تیمم ترتیبی  آیا ،مسئله مذکورفرض  در

 سیستانی(آیت اهلل  تیمم نماید. )حضرت امام، بعد صدق کند، او بر الماء مصداق فاقد تا کند اول تطهیر است بهتر ،بله -

 0احتیاط در تقدم استعمال آب برای تطهیر ترک نشود. )آیت اهلل مکارم( -

 حکم تخلف از وظیفه و صرف آب برای وضو یا غسل
و بدرای تطهیدر   آب را به مصرف وضو یدا غسدل برسداند     از وظیفه تخلف کرده و درفرض مساله قبل اگر

 5؟وضو و غسل چیست حکم آناستفاده نکند 

 (امام حضرت) .است باطل در فرض مذکور وضو یا غسلش -

 (سیستانی اهلل آیت) وضو یا غسل در این صورت باطل نیست. -

 صحت وضو یا غسل مشکل است. )آیت اهلل مکارم( -
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 .فیه داللة ال إلیه

 مورد ششم 22عروه ذیل م 1
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 بخاطر مانع شرعی عدم امکان استعمال آب. 6
 آب مباح عدم دسترسی به

 وظیفه کسی که به آب مباح دسترسی ندارد؟

 0. )مراجع عظام(کندتیمم  باید -

 ترس بودن آب بدون کنتورحکم در دس

اگر کسی در شرایطی فقط آبی در دسترس دارد که غیر قانونی بدست آمده )مثال انشدعاب بددون کنتدور    

 آیا باید وضو بگیرد یا وظیفه اش تیمم است؟است( 

 2(امام مرحوم).نیست جایز اسالمی دولت مقررات مراعات بدون مزبور آب در تصرف -

 حکم مربوطه سازمانهاى طرف از انشعاب کنتور نصب و اجازه بدون برق شرکت و آب زمانسا برق و آب از استفاده -
 و نبوده، غاصب خودش گذشته در آنکه مگر است، باطل آبى چنین با عبادى اعمال انجام و حرام که دارد را غصب

 و آب هزینه ضامن ولى است صحّت به محکوم گذشته اعمال صورت این در که است نداشته غصب از اطالع موضوعاً
 1 (امام خامنه ای) .است مصرفى برق

 مصالحه مربوطه اداره با اینکه مگر دارد اشکال نیز آن با غسل و نیست جایز انشعابات این از غیرقانونی استفاده هرگونه -

 تیمم باید دارد، شدید حرج و عسر آن به دسترسی یا و ندارند مباح آب به دسترسی که صورتی در زمان، آن تا. نمایند

 اهلل ایت) .بپردازند بعدا و بگیرند ذمه به دارد مشقت و حرج و عسر که مواردی در دیگر مصارف به نسبت و کنند

 0(مکارم

  غیر قانونی پمپ از آب استعمالحکم 

 در فدرض مدذکور  ممنوع اعالم کرده اسدت،  بدون منبع را نصب پمپ فشار و استفاده از آن سازمان آب، 

 1پ فشار آب، وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ جذب می شود چه حکمی دارد؟استفاده از پم

در فرض سؤال، نصب و استفاده از پمپ فشار جایز نیست، و وضو و غسل با آبی که به وسیله پمپ به دست می آید،  -

 محل اشکال است. )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(

                                                           
 21درس آموزشی رساله 111توضیح المسائل مراجع م 0
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 از و باشد یدولت آب شرکت کهیدرصورت است، اشکال محل فاًیتکل کار نیا هرچند باشد، یرقانونیغ آب پمپ نصب اگر -

 نصب بدون و یرقانونیغ طوربه که یفرد نیهمچن. شودیم حیتصح آب در تصرف کرده، نصب پمپ یناچار یرو

 امکان و یقانون راه اگر ندارد، را آن پول دادن قصد و کندیم استفاده آب از و است کرده یکشلوله را آب کنتور،

 مراجعه ریغ به که است اشکال محل صورت، نیا ریغ در و ستین حیصح شیوضو و غسل دارد، را آب وجه پرداخت

 (یستانیس اهللتیآ) .شود

 باشد، نداشته تیرضا یو تخلف فرض در آب از استفاده به نکهیا نه بداند، قانون از تخلف را آن فقط مذکور ةادار اگر -

 (زنجانی یریشب اهللتیآ) .است حیصح غسل و وضو

 نجس بودن عضو و عدم امکان تطهیر
 تواندد  نمدی  ولدی  است نجس تیمم اعضای ولی است تیمم اش وظیفه شرعی دلیلی به کسی کنید فرض

 1؟چیست حکم کند؛ تطهیر

 بکشد، آب را آن نتواند و است نجس دست کف اگر و باشد پاک هادست پشت و هادست کف و پیشانى باید تیمّم در -
 (ره امام حضرت) .کند تیمّم نجس دست کف همان با ایدب

 بدون کند، تطهیر را تیمّم محل نتواند اگر و باشد پاک هادست پشت و پیشانى امکان، صورت در که است آن احتیاط -
 )امام خامنه ای( .نباشد شرط صورت هر در طهارت که نیست بعید هرچند کند، تیمّم آن

( است صحیح آن بر تیمّم که دیگری چیز یا) تیمّم خاک به که نباشد تیمم اعضاى در نجاستی است الزم تیمّم در -
 امّا متنجّس ها،دست پشت و هادست کف و پیشانی اگر بنابراین نیست، شرط تیمّم اعضای بودن پاک امّا کند، سرایت
 اعضای که است آن مستحب احتیاط هرچند است صحیح تیمّم نباشد، موجود آنها در هم نجاست عین و باشند خشک
 )آیت اهلل سیستانی( .باشد پاک کلّی طور به تیمّم

 بکشد آب را آن نتواند و باشد نجس دست کف اگر ولى باشد، پاک دستها کف و تیمّم اعضاى باید واجب احتیاط بنابر -
 (مکارم اهلل ایه. )کند تیمّم وضع همان با باید

 تاس نامحرم دید معرض در که زنی برای تیمم
 2کرد؟ باید کاری چه نباشد دیگری مکان بیند می نامحرم که جایى از غیر به وضو براى اگر

)آیت اهلل  .ولی اگر وضو بگیرد معصیت کرده ولی وضویش باطل نیست کند تیمم باید نباشد آن غیر راهی هیچ چنانچه -
 مکارم(
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 )جبیره یا تیمم؟( چسبیدن چیزی در اعضای وضو
0 

 غیدر ) دارد مشقت یا نیست ممکن آن برداشتن که باشد غسل یا وضو اعضای در  چسب مانند چیزی اگر

  کرد؟ باید چه( دارد را دوا حکم که چیزی

 (مکارم اهلل ایه ره، امام حضرت. )کند عمل جبیره دستور به باید -

 فوق سختی یا نیست ممکن آن برداشتن که...؛و ؛چسب ؛قیر رنگ مانند باشد چسبیده چیزی وضو اعضای در گاه هر -
 وهم بگیرد وضو هم باید صورت این در که باشد تیمم مواضع در چیز آن آنکه مگر است تیمم مکلف وظیفه دارد العاده
 مانع اگر ولی نماید مسح مانع بر جبیره وضوی مانند واجب احتیاط ؛بنابر امکان صورت وضودر هنگام ودر نماید تیمم
 باقیمانده قسمت با که طوری نباشد مانع وپیشانی دستها پشت ودر باشد انانگشت باطن یا دست کف از قسمتی در تنها
 می متصل بیمار بدن به ضرورت علت به که آنژیوکت همچنین. است کافی تیمم دهد انجام را مسح بتواند مانع بدون
 2(سیستانی اهلل آیت) .دارد مانع حکم نیست شکستگی یا دمل یا زخم محل؛ در که حالی در شود

 برای وضو یا غسل داشتن وقتن. 7
 شود، می خوانده وقت از بعد آن از مقداری یا نماز تمام کند غسل یا بگیرد، وضو اگر که باشد تنگ قدری به وقت هرگاهمسئله: 

 1.کند تیمّم باید

 تنگی وقت شک در
 ماند یانه وظیفه اش چیست؟ وقت برای نمازش می غسل انجام دهد وضو یا اگر کسی که شک دارد

 0(مشهور. )مم کندتی باید -

غسل انجام  اگر وضو یا کمی وقت دارد اما میترسد مقدار میداند اگرولی  بگیرد ه وضون تنگ شده یا وقت نمیداند اگر -
 1(مکارم اهلل آیت) .مم کندتی باید نرسد به نماز دهد

 و تیمم در ضیق وقت عمدی نماز تاتیرحکم 
 تنگی وقت چیست؟ در آوردن تیمم به جا و عمدی نماز حکم تاتیر

 1.بخواند را نماز آن قضای که است آن مستحب احتیاط چه اگر است صحیح نمازش و کرده معصیت -

 درک بخشی از نماز تنگی وقت و در وضو
تدیمم کندد تمدام    کسی می داند که اگر وضو بگیرد بخشی از نماز تارج وقت واقع می شود ولی اگر  اگر

 0ظیفه اش چیست ؟شود و نمازش داتل وقت توانده می
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مائیه  احتیاط مستحب این است که خارج وقت هم با طهارتالبته  داخل وقت بخواند را تمام نماز تیمم کرده وباید  -
 . )حضرت امام(نماز را قضا کند

 شود،می خوانده وقت از بعد آن از مقداری یا نماز تمام کند، غسل یا بگیرد وضو اگر که باشد کم قدری به وقت گاه هر -
 )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .کند تیمّم باید

 می وقت در را نماز از رکعت یک بگیرد وضو اگر که صورتی در و. کند تیمّم باید شود، می خوانده وقت از بعد نماز تمام -
 خواست را امهرکد بنابراظهر تواند می خواند، می وقت را نمازها تمام کند تیمّم اگر ولی وقت، خارج را بقیه و خواند
 در تواند نمی را نماز تمام هم تیمّم با اگر و است وقت در نماز تمام خواندن و تیمّم در مستحبّ احتیاط ولی دهد انجام
 )آیت اهلل بهجت ره( .بخواند وضو با وقت در را نماز رکعت یک و بگیرد وضو اقرب بلکه بنابراحوط باید بخواند وقت

 تالفکشف  ضیق وقت و تیمم درانجام 

داشدته نمدازش چده     نمازفهمیده وقت برای وضو از بعد توانده و نماز شخصی درضیق وقت تیمم کرده و

 2حکمی دارد؟

 (مکارم ، آیت اهللامام خامنه ای ،ره حضرت امام). واجب است او بر آن نماز اعاده -

 اهلل سیستانی( آیت. )واجب اعاده شود احتیاطبنابر  -

 ت برای وضو یا غسلتکلیف فعلی در صورت نداشتن وق

 تیمم با نماز اعاده آیا یا غسل نباشد وضو برای وقتاگر  کند اعاده تواهد می که در فرض سوال قبل االن

 1است؟ الزم

 (مکارم اهلل ایت، امام . )حضرتاست الزم بله -
  (سیستانی اهلل آیتاعاده کند. ) واجب احتیاط بنابر -

 (تنگی وقت در وضولف از وظیفه )تخحکم 
 گرفته حکم وضویش چیست؟ تنگی وقت بجای تیمم وضو که درکسی 

چنانچه در ضیق وقت وضو یا غسل را به نیت آنکه با طهارت باشد یا به نیت دیگرى )غیر نمازى که وقتش تنگ  -
 0شده، مانند قرآن خواندن( انجام داده باشد، صحیح است. )حضرت امام(

 خواندن مثل مستحبّی کار برای یا طهارت قصد به اگر باشد، متیمّ فرد وظیفه که است کم قدری به وقت چنانچه  -
 قصد آنکه مگر بگیرد وضو نماز آن خواندن برای اگر حکم است همچنین و است صحیح وضویش بگیرد، وضو قرآن،

                                                                                                                                                                                                 
 00تحریر الوسیله احکام تیمم م –118توضیح المسائل مراجع م 0
 200جوبه االستفتائات سآیت اهلل خامنه ای ا -10العروه الوثقی کتاب التیمم مسوغات تیمم م  1
 10العروه الوثقی کتاب التیمم مسوغات تیمم م  1

 وضو نماز آن براى چه  است صحیح بگیرد وضو اگر کند، تیمم باید نماز وقت تنگى در که : کسى280؛ در توضیح المسائل م01حضرت امام تحریر الوسیله مجوزات تیمم م  0
 دیگر. کار براى یا بگیرد
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 آیت). است گناهکار وقت، در نماز از قسمتی یا تمام عمدی ترک دلیل به صورت هر در و نشود حاصل او برای قربت
 0سیستانی( هللا

 شده خالفی کار مرتکب ولی نیست، باطل بگیرد وضو نماز براى هرگاه کند، تیمّم باید نماز وقت تنگى در که کسى -
 2(اهلل مکارم آیت. )است

 حذف مستحبات نمازاستعمال آب و 
 واندبدون مستحبات بخ نمازش را و غسل بجا آورد و وضو که میتواند دارد انسان به اندازه ای وقت اگر

 کدام یک مقدم است؟

 1.داخل وقت بخواند را تمام نماز ترک کرده و را مستحباتتمام  باید  -

 حذف سوره

 حکم حذف کردن سوره چیست؟

 0ت.حذف سوره واجب اس به اندازه سوره ای که بعد از حمد خوانده میشود هم وقت ندارد اگر -

 جمعه تیمم برای رسیدن به نماز
 1؟ن به نماز جمعه تیمم کند حکم نماز جمعه اش چیستبه دلیل ترس نرسیداگر فرد 

نماز ظهر  مستحبدارد و اگر با تیمم خوانده است بنابر احتیاط نتیمم اشکال  باشیم جمعه نماز عینی وجوب به قائل اگر -
 .صحیح نیستدر فرض مذکور که واجب تخییری است تیمم برای شرکت در آن ای در نماز جمعه  ولیرا اعاده کند 

 (ره رت امام)حض

 کافی نیست و واجب است نماز ظهر را بخواند. )آیت اهلل سیستانی( مذکورنماز جمعه  -

 جمعه اش کفایت از وظیفه نمی کند. )آیت اهلل مکارم( نمازبنابر احتیاط  -

 مانع داشتن و نماز برای وقت محدودیت صورت در کارگر وظیفه
 ایدن  از اگدر  کدردن  اعالم رسما شرکت صاحب و ریمدا نماز وقت دقیقه11الی5 میکنیم کار شرکتی در ما

 یدا  روغنی یا کثیف صورتشان کم وقت این در ها بعضی حاال نمیکنند حالل بزنیم کار زمان از بیشتر زمان

 بدا )کدرد؟  تیمم حال درهمان میشود آیا ندارند را آن کردن پاک وقت و امکان که است آرایشی مواد حاوی

 (اند نداده رضایت وقت مقدار این از بیش به ولی شده صحبت هم مسئولین

)آیت  .بپرهیزند است، وضو مانع و کند می آلوده را صورت که چیزهایی از توانند می تا و کرد تیمم باید سوال فرض در -
 0اهلل مکارم(

                                                           
 .111م جامع توضیح المسائل 0

 .111متوضیح المسائل  2

 181توضیح المسائل مراجع م 1

 181توضیح المسائل مراجع م  0

 8العرو ه الوثقی فصل فی احکام التیمم م   1
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 ما یصحّ التیمم علیها فصل دوم:

 زمین باشدمحل تیمم باید 
 قاعده در مایصح التیمم چیست؟

 گچ زمین کلوخ، سنگ، ماسه، خاک، بین فرق بدون است زمین روی مطلق معنای به صعید و باشد، عیدص به باید تیمّم -
 «زمین» اسم که چیزهایی از ها این غیر و رنگی خاک رفته، کار به تیمّم در که خاکی قبر، خاک پختن، از قبل آهک و
 خاک بر تیمّم که است آن( مستحب) احتیاط و نچسبد ستد به ها این از چیزی که هرچند ه شود می اطالق ها آن بر

 مانند باشد، زمین اجزاء از هرچند( نیست جایز آن به تیمّم که) شود نمی گفته زمین آن به که آنچه برخالف ه باشد
 2.گیاه

 ما یصح التیمم علیهامراتب 
 نمهی  دوم مرتبه به نوبت باشد ممکن اول مرتبه اشیاء بر ممتی وقتی و تا بر آنها صحیح است سه مرحله دارد چیزهایی که تیمم 

 که با جزئیات نظرات مراجع بدین شرح است: .رسد نمی سوم مرتبه به نوبت است ممکن دوم مرتبه تا و رسد

 مرتبه اول:
 1(اکثر مراجع. )ریگ، کلوخ، سنگ ،خاک -
 0مکارم(اهلل  آیت). گ، کلوخ، سنگ، و شنری ،خاک -

 مرتبه دوم:
طبق نظر آقای سیستانی تیمّم با گرد و غبارى که روى فرش  1(اکثر مراجع. )لباس بار روی اشیاء مانند فرش وگرد وغ -

 1.شود چنانچه به قدرى باشد که در نظر عرف، خاک نرم محسوب شود صحیح استو لباس و مانند اینها جمع مى
 1سیستانی(اهلل  آیت). بر گل تیمم کند -

 مرتبه سوم:
 8(اکثر مراجع. )بر گل تیمم کند -

که خاک نرم محسوب غبار آن پنهان است یا اگر ظاهر است به اندازه ای نیست  غبار دارد لکن گرد و شیئی که گرد و -
  9سیستانی( اهلل آیت. )شود

                                                                                                                                                                                                 
 . سایت معظم له: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01100&mid=211010 

 .0شود م می تیمّم هاآن به که . تحریرالوسیله چیزهایی 2

 180توضیح المسائل م  1

 180توضیح المسائل مراجع م 0

 181توضیح المسائل مراجع م  8

 181توضیح المسائل محشی ذیل م 1

 181توضیح المسائل مراجع م  1

 181راجع م توضیح المسائل م 8

  18سیستانی توضیح المسائل جامع  باب تیمم م آیت اهلل 9

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40544&mid=267401
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 حکم عدم رعایت مراتب
 کده  نمازهدای  تکلیدف  کدرده  تیمم فرش تاک با مسئله ندانستن دلیل به سنگ و تاک وجود با کسی اگر

 چیست؟ هتواند

 0)آیت اهلل مکارم( .کند اعاده نشود مشقت اسباب بطوریکه تدریجا باید -

 مورد سوال بررسی برتی از مصادیق

 گل پخته تیمم بر

 صحیح می باشد؟ (تیمم برگل پخته )کوزه وآجر آیا

 2(خامنه ایو امام  )ره( حضرت امام) تیمم بر آجر صحیح است. -

 1(سیستانی )آیت اهلل .مایندآجر پخته تیمم نن رحال اختیار ب دراست که احتیاط مستحب  -

  0مکارم(اهلل  آیت) اط واجب باطل است.تیمم بر آجر بنابراحتی -

 چوب تیمم بر

 تخته چیست؟ چوب و حکم تیمم بر

 1.نیست صحیح چوب بر تیمم -

 یکاه گلدیوار تیمم بر 

 6حکم تیمم بر دیوار کاه گلی چیست؟

 نباشد مخلوط نیست صحیح آن بر تیمّم که دیگری شیء با خاک مثل است صحیح آن بر تیمّم که چیزی است الزم -
 یا کاه مانند شیئی ریگ، و خاک با اگر بنابراین. آید حساب به رفته بین از عرفاً که باشد اندک شیء آن آنکه مگر

 کم قدری به خاکستر یا کاه آنکه مگر کند تیمّم آن به تواندنمی شود، مخلوط است باطل آن به تیمّم که چوب خاکستر
 صحیح ریگ و خاک آن با تیمّم صورت این در که شود، محسوب مستهلک و رفته بین از ریگ یا خاک در که باشد
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .است

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01101&mid=211011. سایت معظم له:  0

  201آیت اهلل خامنه ای اجوبه االستفتائات م  – 180اجع متوضیح المسائل مر 2

 821م  0و توضیح المسائل جامع ج 181توضیح المسائل مراجع  م  1

 181و آیت اهلل مکارم رساله توضیح المسائل180م -توضیح المسائل مراجع  0

 عروه الوثقی  فی بیان ما یصح التیمم به اول فصل 1

 .100توضیح المسائل مکارم، م .801 مسأله توضیح المسائل جامع، 189 ألهمس . توضیح المسائل مراجع، 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40545&mid=267406
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 و یا آهک گچ تیمم بر

 0؟چیستو یا آهک پخته  دیوارهای گچی تانه ها حکم تیمم بر

)حضرت امام . نیست جایز ها، آن شدن پخته از بعد آهک، و گچ بر تیمّم( واجب) احتیاط بنابر آن انندم و خاک داشتن با -
 )ره((

 (سیستانیآیت اهلل  و امام خامنه ای) .صحیح است -

 (مکارم اهلل آیت). احتیاط واجب باطل است بنابر -

 بتن )سیمان( تیمم بر

 چیست؟ 2سیمان حکم تیمم بر 

 1خامنه ای( امام) .است صحیحتیمم بر سیمان  -

م بر آنها صحیح نیست به مقدار معتد به و قابل توجهی مکه از زمین محسوب نمی شوند که تیچنانچه با اشیایی  -
 0اهلل سیستانی( آیت) مخلوط نباشد، تیمم جایز است.

 1(اهلل مکارم آیت) تیمم بر سیمان اشکال دارد. -

 ()بدون گرد و غبار بر سنگ مرمر تیمم

 م برسنگ مرمر بدون گرد و غبار چیست؟حکم تیم

 1(مکارمامام خامنه ای آیت اهلل حضرت امام، . )داشته باشد غبار و احتیاط مستحب گرد -

 از بعد و بماند دست به که باشد داشته غباری و گرد باید واجب، احتیاط بنابر کند،می تیمّم آن با فرد که چیزی روی -
 بر تیمّم بنابراین. بریزد آن غبار و گرد همه که بتکاند شدّت به را دست بایدن واجب احتیاط بنابر آن، بر دست زدن

 بنابر چسبدنمی دست به آن از چیزی هیچ دست، زدن با سنگ مانند که شیئی هر و نیست غباری آن روی که سنگی
 که دیگری چیز هیچ ،نماز وقت آخر تا و دارد اختیار در شیئی یا سنگ چنین تنها که کسی و نیست کافی واجب احتیاط
 اضطرار رفع و وقت از بعد و بخواند نماز و نموده تیمّم شیء آن با واجب احتیاط بنابر ندارد، است صحیح آن بر تیمّم

 1(سیستانی آیت اهلل. )آورد جا به نیز را نماز قضای
                                                           

توضیح المسائل  .821 توضیح المسائل جامع، مسأله 201آیت اهلل خامنه ای اجوبه س،  1شود، م می تیمّم هاآن به که تحریرالوسیله، چیزهایی 181توضیح المسائل مراجع م 0
 .118م

 شیمیایی آب و آهک سنگ از CO2 تا درجه،0111 دمای زیر یکنواخت و همگن گرد پختن و ،0به1 نسبت به رس خاک و آهک سنگ کردن سیابآ و مخلوط از پرتلند . سیمان 2
 عرق ضمن و شده داغ گرد هایدانه رویه درجه،0211 باالی گرمای در. شودمی ترکیب رس و سیلیس با آهک گراد سانتی درجه 0211 زیر گرمای در. شوند جدا رس خاک از

 .شودمی تولید سیمان گچ، سنگ کمی با آنها کردن آسیاب سپس و هاکلوخ کردن سرد از. آیند درمی کلینکر هایکلوخ صورت به و چسبندمی هم به کردن

  089آیت اهلل خامنه ای اجوبه االستفتائات س   1

 02ص  01آیت اهلل سیستانی استفتائات ج اول س  0

 (011س2تائات جآیت اهلل مکارم استف   1

 امام خامنه ای سایت ادمین شماره .8عروه الوثقی فی ما یصح به التیمم فصل فی شرایط ما یتیمم به م -101م 90و رساله آیت اهلل مکارم چاپ 198توضیح المسائل مراجع م  1
 0191/11/01: استفتاء تاریخ    110181: استفتاء

 .811آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع  م  1
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 تیمم بر موزاییک

 0حکم تیمم بر موزاییک چیست؟

 (امام خامنه ای 2. )حضرت امامشود مراعات موزاییک در احتیاط اگرچه ؛مانعی ندارد موزاییک برتیمم  -

م بر آنها صحیح نیست به مقدار معتد به و قابل توجهی مچنانچه با اشیایی که از زمین محسوب نمی شوند که تی -
 )آیت اهلل سیستانی( مخلوط نباشد، تیمم جایز است.

 اهلل مکارم( آیت) اشکال دارد. -

 . )مرحوم آیت اهلل فاضل(ندارد مانع موزاییک بر آنها نبودن با و است صحیح یگر و سنگ و خاک بر تیمم -

 تیمم بر غبار

 حکم تیمم بر گرد و غبار چیست؟

 1(حضرت امام ره و آیت اهلل مکارم. )کند تیمم غبار و گرد بر باید نشود پیدا است صحیح آن بر تیمم که چیزی اگر  -
 0اهلل سیستانی( آیت) .است صحیح آن بر تیمم شود محسوب نرم خاک که باشد ای گونه به غبار اگر -

 سرامیک  کاشی و تیمم بر

 حکم تیمم بر کاشی و سرامیک چیست؟

 1)امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( .نیست صحیح کسرامی و کاشی بر تیمم -

 نمناک شیء تیمم بر

 1 حکم تیمم بر چیز نمناک چیست ؟

 .نکنهد  تهیمّم  نمنهاک  خهاک  یها  زمین بر خشک خاک یا زمین وجود با که است آن مستحب احتیاطصحیح است البته  -
 آیت اهلل مکارم( تانیسسیاهلل آیت امام خامنه ای  حضرت امام،)

 تیمم بر گِل

 1آیا بر گِلی که به دست می چسبد می توان تیمم کرد؟
                                                           

جامع المسائل  011س 2آیت اهلل مکارم استفتائات ج 02ص  01آیت اهلل سیستانی استفتائات ج اول س  089آیت اهلل خامنه ای اجوبه س .111حضرت امام، استفتائات، س 0
 .092م

 .شود احتیاط تیمم در و ندارد مانع آن بر . در استفتائ قبلی لسان لسان احتیاط واجب است.: سجده 2

 مقام معظم رهبری  استفتائات جدید -181یح المسائل مراجع متوض 1

 918آیت اهلل سیستانی رساله جامع،  چیزهایی که تیمم بر آن صحیح  است م  0

 ، 0191/00/11: استفتاء تاریخ    910818: استفتاء شماره  سایت ادمین  - 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&mid=212212&catid=01101 

 821م  0آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع ج  0191/01/01: استفتاء تاریخ    128910: استفتاء سایت ادمین شماره .1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01101&mid=212210 
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 و. کنهد  چنهین  اسهت  واجهب  نماید، تیمّم سپس کرده خشک را گل تواند می اگر و نماید می گل بر تیمّم غبار، نبود با -
 تیمّم گل بر وقتی و. باشند می دارند را اول رتبة تیمّم در که چیزهایی از بلکه باشند، نمی گل جزء نمدار خاک و زمین
( خهاک  بهر  تیمّم در) که طور همان ه را گل است سزاوار ولی نیست واجب اصح، بنابر دست، گل نمودن برطرف نمود،
 از قبل) شستن با دست گل کردن برطرف اما و. کند برطرف حدودی تا دست مالیدن با ه تکاند می دستش از را خاک
 )حضرت امام( .نیست جایز اشکال، بدون ،(شود تمام تیمّم که آن

 بحسها  بهه  نرم خاک که غباری و گرد و سنگ و کلوخ و ریگ و خاک یعنی است تیمّم اول مرحله در که اشیایی اگر -
 برطرف و کند تیمّم آیدمی بعد فصل در که شرایطی بودن دارا با شودمی نامیده گِل عرفاً آنچه با باید نشود، پیدا آیدمی

 است آن واجب احتیاط بلکه نیست؛ جایز نباشد، چسبیده دست به آن از چیزی که ایگونه به دست، از گِل تمام کردن
 .نکند صدق بادست مسح نکند، پاک را آن اگر که مقداری مگر نکند طرف بر چسبیده دست به که را گلی از چیزی که

 )آیت اهلل سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( .است الطهورین فاقد چسبد می دست و صورت به اگر -

 تیمم بر برف و یخ

 2آیا می توان بر برف یا یخ تیمم کرد؟

 یخ وسیلة به و نیابد شد گفته که آنچه میان از را یگرید چیز یخ از غیر که کسی این بر بنا نیست، صحیح یخ بر تیمّم -
 دو ههر  فاقهد  شهخص  ایهن  باشد، حرجی( کاری چنین) که آن یا( بگیرد وضو و) کند تحصیل را شستن مسمای نتواند
 احتیهاط  و اید،نم قضا باید( واجب) احتیاط بنابر و است ساقط( او از) نماز ادای اقوی بنابر و است، ه آب و خاک ه طهور
 آن اینجا( خصوص) در( مستحب) احتیاط بلکه بنماید، هم ادا( تیمّم و وضو بدون) را نماز که است آن( مستحب) بیشتر
 وقت، از بعد را آن قضای سپس بخواند، وقت در را نماز و نماید تیمّم آن بر نیز و مالیده، وضو اعضای بر را یخ که است
 )حضرت امام( .بخواند توانست که زمان هر

 غسهل  یها  بگیهرد  وضهو  آن با و کند آب را آن باید است ممکن چنانچه باشد، داشته یخ یا برف اگر ندارد آب که کسی -
 قضها  وقهت  از بعهد  در را خود نماز است الزم ندارد، است صحیح آن با تیمّم که هم چیزی و نیست ممکن اگر و نماید
 سر دست، رطوبت با وضو در و کند نمناک را غسل یا وضو اعضای یخ یا برف با که ستا آن مستحب احتیاط و نماید

 را نمهاز  وقت در و نماید تیمّم برف، یا یخ با است آن مستحب احتیاط نیست ممکن هم این اگر و نماید مسح را پاها و
 )آیت اهلل سیستانی( .است واجب نماز قضای خواندن صورت، دو هر در و بخواند

 غسل یا وضو آن با و کند آب را آن باید است ممکن چنانچه باشد داشته یخ یا برف اگر ندارد دسترسی آب به هک کسى -
 )آیت اهلل مکارم( .کند تیمم باید اال و آورد جا به

                                                                                                                                                                                                 
 . سایت آیت اهلل مکارم:829جامع، م توضیح المسائل .1م است، صحیح آن بر تیم که چیزهایی . تحریرالوسیله، 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01101&mid=212211 

 . سایت آیت اهلل مکارم:811ل جامع، م. توضیح المسائ1. تحریرالوسیله، چیزهایی که تیمم بر آن صحیح است، م 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01100&mid=212221 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40545&mid=252260
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40544&mid=252223
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 سطوح عمودی تیمم برحکم 

رایط الزم است بر سطح افقی باشد یا اینکه بر سطوح عمودی مانند دیوار هم بدا بدودن شد   آیامحل تیمم 

 ؟صحیح است

 0)مراجع تقلید( .بر سطوح عمودی نیز صحیح است تیمم -

 نظیف بودن مایتیمم به حکم 

 2آیا ما یتیمم به باید نظیف باشد ؟

 بنابراحتیاط واجب نظیف باشد. )آیت اهلل سیستانی( -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 211آیت اهلل خامنه ای اجوبه س -190توضیح المسائل مراجع م 0

 111ممنهاج  2
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 تیمم کیفیت فصل سوم:

 افراد سالم روش انجام تیممالف( 
 کیفیت انجام

 روش صحیح تیمم چگونه است؟

: سهوم . است صحیح آن به تیمم که چیزی بر هم با دست دو کف زدن: دوم. نیت: اول: است واجب چیز چهار تیمم در -
 بنهابر  و بینی، باالی و ابروها تا روید می سر موی که جایی از آن طرف دو و پیشانی تمام به دست دو هر کف کشیدن
 بعد و راست دست پشت تمام به چپ دست کف کشیدن: چهارم. شود کشیده هم ابروها روی دستها باید واجب احتیاط

 0(حضرت امام ره) .چپ دست پشت تمام به راست دست کف کشیدن آن از
 تمهام  بهه  دسهت  دو ههر  کف کشیدن .1 .است صحیح آن بر تیمم که چیزی بر دست دو کف زدن .2 .کردن . نیت0 -

 پشت تمام بر چپ دست کف کشیدن .0 .بینی باالی و ابروها تا رویدمی سر موی که جایی از آن، طرف دو و پیشانی

 بهه  دسهتها  دیگهر  بهار  زدن واجب احتیاط بنابر و. 1 .چپ دست پشت تمام بر راست دست کف کشیدن و راست دست
. چپ دست پشت تمام بر راست دست کف کشیدن و راست دست پشت تمام بر چپ دست کف کشیدن سپس و زمین

 2(اهلل خامنه ای آیت)

 آن با تیمّم که چیزی یا زمین بر را خود دست دو کف باید .0 :است واجب مورد چند غسل، یا وضو از بدل تیمّم در -

 خویش دست دو هر کف .2 .گیرد انجام هم با باید کف دو در کار این الزم، احتیاط بنابر و بگذارد یا بزند است صحیح
 قسمت و ابروها تا رویدمی سر موی که جایی از پیشانی، طرف دو واجب احتیاط بنابر همچنین و یپیشان تمام به باید را

 تمام خود، چپِ دست کف با .1 .شود کشیده هم ابروها روی هادست که است آن مستحب احتیاط و بکشد بینی باالی

 چپ دست پشت تمام خود، راستِ دست کف با سپس .0 .نماید مسح انگشتان سر تا دست مچ از را راست دست پشت
 بر را خویش هایدست دیگر بار یک فرد که است آن مستحب احتیاطالبته  .نماید مسح انگشتان سر تا دست مچ از را

( 0و1) بند در که ترتیبی به را خویش هایدست پشت و بگذارد یا بزند است صحیح آن با تیمّم که چیزی یا زمین
 1اهلل سیستانی( آیت) .باشد غسل از بدل یا وضو از بدل تیمّم ندارد فرق وردم این در و. نماید مسح گذشت

 هردو سپس بزند، است صحیح آن بر تیمّم که چیزى بر باهم را دست کف دو تمام بعد کند، نیّت اوّل باید تیمّم براى -
 و بکشد بینى باالى و ابروها تا روید مى سر موى که جایى از آن دوطرف و پیشانى تمام به واجب احتیاط بنابر را دست
 و کشد مى راست دست پشت تمام بر را چپ دست کف سپس کند، مسح نیز را ابروها روى که است آن واجب احتیاط

 0)آیت اهلل مکارم( .چپ دست پشت تمام بر را راست دست کف آن، از بعد

                                                           
 111توضیح المسائل مراجع م  0

 .21درس  0رساله آموزشی ج  2
روید تا ابروها و باالى موى سر مىابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزى که تیمم بر آن صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانى و دو طرف آن از جائى که  

پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ، بکشد و احتیاط واجب این است که بار دیگر دستها را به زمین بزند و  بینى بکشد، و سپس کف دست چپ را بر تمام
 دست چپ بکشد. این ترتیب در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است.سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست و کف دست راست را بر پشت

 801م  0ح المسائل جامع ج آیت اهلل سیستانی توضی 1

 108توضیح المسائل، م .0
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 عدم تفاوت بین تیمم بدل از وضو و غسل

 ی هست؟غسل فرق و وضو بین تیمم بدل از آیا

 0.خیر در واجبات فرقی نیست -

 تیمم ی انجامدر طریقه اتینک
 ترتیب و مواالت

 2(امام خامنه ایبه پایین کشیدن شرط است. )حضرت امام،  باال همچنین از مواالت و تیمم ترتیب و در :مسئله

بنابر احتیاط واجب  رعآیت شود و مراعات ترتیب بین مسح دست راست و چپو مواالت در تیمم الزم است که ترتیب  -
 1مکارم(و  است. )آیات عظام سیستانی

 بر زمین هازدن دست

 یا زدن؟گذاشتن دست 

 0ضربه باشد؟ همراه با باید حتما کافی است یاهم زمین  تیمم گذاشتن دست بر در آیا

 سیستانی(آیت اهلل زمین کافی است. )حضرت امام،  دست بر گذاشتن دو -

 آیت اهلل مکارم(ضربه باشد. ) احتیاط واجب با -

 هم زدن دستها با

 هم به زمین زده شود؟ با الزم است که دستها آیا

 1(اکثر مراجع. )هم باشد واجب است با -

 1سیستانی(اهلل  آیت. )هم باشد اط واجب بااحتیبه  -

 (زنجانی اهلل آیت) .شود زده زمین به هم با دست دو هر کف که است آن مستحب احتیاط -

 تعدد ضرب

 1ب الزم است؟آیا تعدد ضر

                                                           
 110توضیح المسائل مراجع م 0

 99شرائط تیمم ص   0مقام معظم رهبری رساله آموزشی ج  –110توضیح المسائل مراجع م  2

 811م  0آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع  جتوضیح المسائل مراجع ،  110آیت اهلل مکارم، ذیل مسئله   1

)تذکر : حضرت امام در رساله فارسی زدن دست را 0القول فی کیفیه التیمم م 0تحریر الوسیله ج – 111توضیح المسائل مراجع م، 2 م التیمم فی یعتبر ما فی القولالعروه الوثقی  0
 801م  0شرط میدانند ولی متن تحریر مقدم است( آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع ج 

 219اجوبه س–111ل مراجع متوضیح المسائ 1

 111توضیح المسائل مراجع    م  1

ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر  .21درس  0رساله آموزشی ج  2کیفیت تیمم فیما یعتبرفی التیمم م 0حضرت امام  تحریرالوسیلةج08 م التیمم کیفیة فی الوثقی، فصل العروه 1
روید تا ابروها و باالى بینى بکشد، و سپس کف دست چپ را زند و آن را به تمام پیشانى و دو طرف آن از جائى که موى سر مىدو دست را بر چیزى که تیمم بر آن صحیح است ب
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خیر واجب نیست ولی مستحب است که ضرب سه مرتبه باشد: دو مرتبه پى در پى قبل از مسح صورت و یک مرتبه  -
 (حضرت امام. )هاقبل از مسح دست 

 کشیدن و راست دست پشت تمام بر چپ دست کف کشیدن سپس و زمین به دستها دیگر بار زدن واجب احتیاط بنابر -
 خامنه ای( امام. )چپ الزم است دست پشت تمام بر راست دست کف

 بزند است صحیح آن با تیمّم که چیزی یا زمین بر را خویش هایدست دیگر بار یک فرد که است آن مستحب احتیاط -
 . )آیت اهلل سیستانی(نماید مسح را خویش هایدست پشت و بگذارد یا

 پشت دوباره و بزند است صحیح تیمم انچه به را ستهاد دوباره وبعد دهد انجام را همه ضربه یک با که است این بهتر -
 (مکارم اهلل آیت) .کند مسح را دستها

 دادن دست ها بعد از زدن  تکان

 1آیا تکاندادن دستها بعد از زدن مستحب است ؟

 حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(). بله مستحب است -

 زمین تماس ناقص کف دست باحکم 

 چگونه تیمم کنند؟ کامل به زمین نمی تورند،کسانی که کف دستشان به صورت 

در فرض مذکور احتیاط کند به جمع بین زدن همان مقدار از باطن دست و کشیدن به صورت و همچنین زدن پشت  -
دست بر زمین و کشیدن به صورت، و احتیاط بیشتر استفاده از ذراع است و البته مقدم بودن ذراع بر بعض باطن در این 

 2)حضرت امام( .جه نیستصورت خالی از و

اگر  بزند، زمین به کامل صورت به را هادست تیمم براى تواندنمى که اندگرفته گچ طورى را دستش دو کف که کسى -
اى که ها تیمم کند، و اگر پشت دست را هم گچ گرفته است بگونهرسد باید با پشت دستها به زمین مىپشت دست

ه تیمم با ذراعین است و احوط جمع بین تیمم با ذراعین و تیمم با بعض کف دست رسد، نوبت بتمام آن به زمین نمى
 1است. )امام خامنه ای(

 مسح است باز که مقداری آن با است نگرفته را دست کف تمام اگر است گرفته را دست کف جبیره مثل حائلمثال  اگر -
 اهلل آیت) .کند جمع دست پشت به مسح و آن با مسح بین واجب احتیاط است گرفته را دست کف تمام اگر ولی کند

 0 (سیستانی

 تیمم از قبل خاکی دست کردن پاک

                                                                                                                                                                                                 
ت ست چپ را بر پشت دسبر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ، بکشد و احتیاط واجب این است که بار دیگر دستها را به زمین بزند و سپس کف د

 801م  0دست چپ بکشد. این ترتیب در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است. آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع ج راست و کف دست راست را بر پشت

 8؛تحریر القول فیما یتییم به م111منهاج م  0

 .فی کیفیه التیمم امر اول الوثقی عروهال حاشیه 2

 استفتائات جدید مقام معظم رهبری سایت  1

 111منهاج الصالحین، م  0
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 کنیم؟ پاک را آن تیمم برای باید بود تاکی دستمان تیمم از قبل اگر

 0)آیت اهلل مکارم( .کند پاک را دست باید بله -

 کشیدن دست بر پیشانی

 امرار الماسح علی الممسوح

پیشانی را  کشیده شود یا می توان دست را ثابت قرار داد و دو دست یشانی وآیا در تیمم باید دست بر پ

 2بر آن کشید؟

ن کافی نیست ولی حرکت کم در ممسوح ضرری ندارد اگر صدق عکس آ یدین کشید و باید دست را بر پیشانی و -
 (آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی. )حضرت امام، ممسوح کند

 ب می شود؟انگشتان هم جزو ماسح محسو

به پیشانی  آتر تا انگشتان نیز باید کافی است یا کشیده شدن کف دستها به پیشانی آیا کشیدن دستها در

 کشیده شود؟

 1(امام خامنه ای)حضرت امام،  کند و کشیدن تا سر انگشتان الزم است.کف دست به تنهایى کفایت نمى -

عظام  آیات) است.کافی  بگیرد فرا کف دست تمام پیشانی را گربلکه ا الزم نیست تمام انگشتان به پیشانی کشیده شود -
 0(مکارمو سیستانی 

 شست به صورت و دستها انگشت کشیدن

در تیمم که کف دست باید به پیشانی و پشت دستها کشیده شود آیا انگشت شست هم جزء کف دسدت   

صورتی که بدون انگشدت  می باشد که باید به پیشانی و پشت دست کشیده شود، و در مسح پیشانی در 

شست تمام پیشانی توسط قسمت دیگر دست مسح شود، وشسدتها تدارج از جبیندین باشدد، بداز هدم       

 کشیدن شستها به پیشانی الزم است؟ در مسح پشت دست ها چطور؟
 1یشانی و پشت دست کشیده بشود. )امام خامنه ای(پ به باید هم شست انگشت -

 با عضو کلّ مسح اگر بلکه نماید مسح را شده مسح عضو کلّ کننده، مسح عضو کلّ نیست الزم تیمّم در کلّی طور به -
 با پیشانی اگر بنابراین. است کافی شده انجام کف با مسح کند، صدق عرفاً چنانچه شود انجام کننده مسح عضو بعض

                                                           
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01101&mid=211020. سایت معظم له:  0

 01العروه فصل فی کیفیة التیمم م 2

 مقام معظم رهبری استفتائات جدید -مام العروه الوثقی کتابب التیمم کیفیه التیمم امر دومحضرت ا  1

 110م0منهاج الصالحین جسیستانی،  -110م  0وحید منهاج الصالحین ج  -110م  0تبریزی، منهاج الصالحین ج  –دوم العروه الوثقی کتاب التیمم کیفیته التیمم  امر  0

  108801استفتاء خصوصی    1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40546&mid=267424
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 هادست پشت و پیشانی کلّ است الزم صورت هر در ولی است کافی گردد مسح انگشتان با مسح بدون دست کف دو
 0)آیت اهلل سیستانی( .شود مسح

در فرض سوال انگشت شست جزء کف دست محسوب می شود و در مسح صورت و پشت دست الزم است تمام کف  -
 2دست بر محل کشیده شود. )آیت اهلل مکارم(

 مسح پیشانی با کف هر دو دستلزوم همزمان بودن 

یده شود یا با یک دست و یا به نحو تعاقب هم اگر دست با هم کش آیا برای مسح پیشانی باید هر دو

 دست بر پیشانی کشیده شود مسح صحیح است؟

حضرت . )مسح پیشانی باید با کف هر دو دست با هم انجام شود و مسح با یک دست و یا به نحو تعاقب صحیح نیست -
 1امام(

 0(اهلل سیستانی آیت. )با هر دو دست مسح باید انجام شود -

 یین کشیدناز باال به پا

 1آیا در تیمم واجب است از باال به پایین بودن رعایت شود؟

 بله باید مسح در تیمم از باال به پایین باشد. )حضرت امام، امام خامنه ای( -

 مکارم(و بنابر احتیاط واجب از باال به پایین باشد. )آیات عظام سیستانی  -

 مسح ابرو

 واجب است؟ دست کشیدن روی ابروها آیا

 1(حضرت امام ره، آیت اهلل مکارم. )واجب است سح کشیدن روی ابروها همم واجب حتیاطا بنابر -

 1سیستانی(آیت اهلل ، امام خامنه ای). ده شوداحتیاط مستحب کشی بنابر -

 مسح بینی

 تیمم است؟ مسح روی بینی جزء آیا

 8.و تا باالی بینی کافی است ستتیمم نی مسح روی بینی جزء -

                                                           
 .811. توضیح المسائل جامع م  0

 9011211001کد رهگیری:استفتائ خصوصی از سایت  2

 0تحریر الوسیله القول فی کیفیه التیمم م   1

 منهاج الصالحین الفصل الثالث کیفیه التیمم   0

 شرایط تیمم 0رهبری رساله آموزشی  ج110راجع متوضیح المسائل م -فی کیفیت التیمم،(0امام تحریرالوسیله م الخامس التیمم کیفیة فی فصل العروه 1

 -111توضیح المسائل مراجع م  1

 109211 شماره سوال  تیمم و غسل وضو،  جامع سامانه سواالتو سایت ادمین  219آیت اهلل خامنه ای اجوبه س -111توضیح المسائل مراجع م 1

 .0191/11/11: استفتاء تاریخ    190800: استفتاء ، شماره، امام خامنه ای200بحث تیمم س 0استفتائات امام جحضرت امام،  8
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 و اطراف پیشانی 0جبین

 2الزم است؟ هاآیا در تیمم مسح جبین

 (امام خامنه ای، امام حضرت. )شود مسح پیشانی طرف دو باید -

 (مکارم و عظام سیستانی آیات بنابر احتیاط جبین را هم مسح کند. -

 استحباب مسح تمام صورت

 1آیا مسح تمام صورت عالوه بر مقدار واجب استحباب دارد ؟

 است )آیت اهلل مکارم ( بله احتیاط مستحب مسح تمام صورت -
 

 مسح پشت دستها

 روش مسح پشت دست

 0از مچ دست تا سر انگشتان مسح نماید. رابا کف دست تمام پشت دست  -

 1مسح کرده باید اندکی باالتر از مچ را هم مسح کند. پیشانی را تمام پشت دست و برای آنکه یقین کند :نکته

 مسح بین انگشتها

 ی تیمم می باشد؟اعضا جزء، انگشتها بین آیا

 1.مسح بین انگشتان الزم نیست، خیر -

 مسح  نوک انگشتان دست

 1آیا در مسح پشت دستها الزم است جلوی انگشت را هم مسح کرد؟

مقدار واجب پشت دست است ولی به جهت احراز مسح به مقدار واجب قدری از اطراف را در مسح داخل کند. )حضرت  -
 امام(

                                                           
 صدغ)جبینین، بین الجبهة فتکون الشعر قصاص إلى الحاجبین طرفی من یتصاعدان شمالها و الجبهة یمین عن جبینان هما و الصدغ فوق: الجبین:  آمده البحرین مجمع . در 0

 .111 الشعر منهاج قصاص الی الحاجب طرف وبین بینه ما الجبین من والمراد المستوی لموضعا الجبهة من المراد: سیستانی اهلل آیت ( گیجگاه یعنی

 مقام معظم رهبری  -دومحضرت امام  العروه الوثقی کتاب التیمم کیفیت التیمم امر 2

 العروه فصل فی کیفیة التیمم الثانی  1

 مقام معظم رهبری  استفتائات جدید – 111توضیح المسائل مراجع م 0

 (98ص کیفیت تیمم   0رساله آموزشی ج )عبارت مقام معظم رهبری 111توضیح المسائل مراجع م 1

 811م  0آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع ج  -و عروه فی کیفیه التیمم امر ثالث 0حضرت امام تحریرالوسیله،کیفیت تیمم،م 1

 801م  0المسائل جامع ج  نوضیحشرائطه الثالث.   و التیمّم کیفیة العروه الوثقی 1
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شود، مسح آن واجب است و دیک ناخن است و عرفاً جزء ظاهر دست محسوب میمقداری از نوک انگشت که نز -
شود مسح آن الزم نیست و در صورت شک، مقدار مشکوک را بنابر مقداری از آن که عرفاً جزء باطن دست شمرده می
  احتیاط واجب، باید مسح نماید. آیت اهلل سیستانی

 ؛ البتهکند داخل مسح در را اطراف از قدری واجب مقدار به مسح احراز جهت به ولی است دست پشت واجب مقدار -
 0دقّت زیاد الزم نیست، همین اندازه که بگویند تمام پشت دستها مسح شده کافى است. )آیت اهلل مکارم شیرازی(

 حکم تیمم با ناخن بلند

 آیا تیمم با ناتن بلند صحیح است؟

 2بله صحیح است. )حضرت امام( -

 ر مسحعدم لزوم دقت عقلی د

 چه حکمی دارد؟ اعضای تیمم مسح نشود مختصری از اگر

 1.پشت دست مسح شده کافی است تمام پیشانی و که بگویند همین مقدار دقت زیاد الزم نیست و -

 تیمم افراد معلولانجام روش ب( 
م باشهد طهرح    شرعی برای ترک وضو و غسل نیست و مسائل ذیل در صورتی که وظیفه مکلف تیم معلولیت عذرصرف  نکته:

 شده است.

 قطع یک دست از مچ
 0باقی است؟ روش تیمم کسی که یک دستش قطع شده ولی ذراع او

با همان قسمت باقی مانده و با دست دیگرش که سالم است پیشانی را مسح نماید و احتیاط آن است که مجددا فقط  -
. )حضرت امام، امام کشدب خاک روی رب راسالم  دست پشت سپس و با دست موجود پیشانی و جبین را مسح نماید

 خامنه ای(

  ی کف دست قطع شده قراردهد. )آیات عظام سیستانی(بجا را ذراع -

 احتیاط واجب آن است که با همان قسمت موجود و دست دیگر که سالم است پیشانی را مسح نماید. )آیت اهلل مکارم( -

 قطع هر دو دست از مچ
 ذراع باقی است؟ دو هر ه ودستش قطع شد دو روش تیمم کسی که هر

ذراع دست راست پشت  با ذراع چپ پشت دست راست و به احتیاط واجب با و انجام دهد ذراع مسح پیشانی را دو هر با -
 مسح زمین روی بر را پیشانی حاشیه کرده اند: باید 0عروه در حضرت امام) 1مسح نماید. )حضرت امام( دست چپ را

                                                           
 9011211111کد رهگیری: استفتاء خصوصی   0

 کتاب استفتائات (201س0حضرت امام استفتائات ج  2

 112توضیح المسائل مراجع م 1

 112م  0ج  سیستانی منهاج الصالحین -مقام معظم رهبری سایت استفتائات جدید -8و عروه فی کیفیه التیمم  م 021س2آیت اهلل مکارم استفتائات ج0

 200س0حضرت امام  استفتائات ج 1
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 مسح و دو آن با پیشانی مسح و زمین بر ذراع دو زدن بین و طریقه این بینکند  جمع ااحتیاط امکان صورت در و کند
 .دیگر ذراع با ذراع هر

دستها تا مچ قطع شده و ذراعین یا مقداری از آن باقی مانده حکم او در مورد وضو و تیمم حکم سایر مکلفین است  اگر -
دهد و باید با ذراع چپ پشت ذراع راست و با ر تیمم انجام میو با ذراعین مسح سر و پاها را در وضو و مسح جبهه را د

ذراع راست پشت ذراع چپ را به احتیاط واجب مسح نماید و احتیاط واجب این است که بار دیگر ذراعها را به زمین 
 2بزند و سپس با ذراع چپ پشت ذراع راست و با ذراع راست پشت ذراع چپ را مسح نماید. )امام خامنه ای(

 1مکارم(و  ع بجای کف دست محسوب می شود. )آیات عظام سیستانیذرا -

 قطع یک دست ازآرنج
 0باالی آرنج قطع شده چگونه است؟ از دست دیگر و دست دارد روش تیمم کسی که فقط یک

 ،امام حضرت) کشد.ببر روی خاک  سپس پشت دست را و مسح کند آن پیشانی را با روی خاک زده و دست سالم را -
 (سیستانی، آیت اهلل مکارم آیت اهلل

 قطع هر دو دست از آرنج
 هم باقی نیست؟ حتی ذراع او باالی آرنج قطع شده و دستش از دو روش تیمم کسی که هر

زمین  زدن بر از بعد دست خود با تا صورت امکان آن است که نائب بگیرد احوط در و زمین مسح نماید بر جبهه را -
 1امام، امام خامنه ای(مسح نماید. )حضرت  را پیشانی او

 1مکارم( و یصح التیمم بکشد. )آیات عظام سیستانی روی ما پیشانی را بر -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
 التیمم کیفیة فی فصل 8 . م 0

 مقام معظم رهبری سایت استفتائات استانها  2

 111آیت اهلل مکارم احکام پزشکی  -112منهاج الصالحین شروط تیمم م  -8عروه فی کیفیه التیمم م  1

 101م0 ج حضرت امام، استفتاءات 011س 2آیت اهلل مکارم استفتائات ج  8عروه  فی کیفیه التیمم م 0

 مقام معظم رهبری سایت استفتائات استانها -200س0حضرت امام  استفتائات ج 1

 028س2آیت اهلل مکارم استفتائات ج -112شروء التیمم م  0سیستانی منهاج الصالحین ج  1
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 تیمموط صحت شربررسی فصل چهارم: 

 محلپاک بودن . 1
 یکی از شرایط صحت تیمم پاک بودن محل تیمم می باشد.

 تیمم بر گرد و غبار فرش
 0؟التیمم هم ندارد وظیفه چیست اگر کسی وظیفه اش تیمم است ولی ما یصح

 نماید تیمّم هاستاین مانند و لباس و فرش روى که غبارى و گرد به باید نشود، پیدا سنگ و کلوخ و ریگ و خاک اگر -
 شود غبارآلود آن روى تا بزند دست اول کهآن مگر نیست صحیح آن به تیمّم باشد فرش و لباس الى در غبار اگر و

 که است آن مستحب احتیاط نشود، پیدا هم گِل اگر و کند، تیمّم گِل به باید نشود، پیدا گرد نچهچنا و کند تیمّم بعد
 حضرت امام() .آورد جابه را آن قضاى بعداً احتیاط بر بنا و بخواند تیمّم بدون را نماز

 نشسته آن امثال و سلبا و فرش روی بر که غباری و گرد به باید نشود پیدا است صحیح آن بر تیمم که چیزهایی اگر -
 یک هیچ به که صورتی در و کند، تیمم آن به باید باشد دسترس در تر گِل ولی نشود پیدا نیز آن اگر و کند، تیمم است

 بدون وقت در را نماز باید واجب احتیاط بنابر -است آن امثال و هواپیما در که کسی مانند - نباشد دسترسی اینها از
 )امام خامنه ای( .کند قضا تیمم یا وضو با سپس و بخواند تیمم و وضو

بهتر آن است  اگر چیز پاکی که تیمم با آن صحیح است ندارد نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آنرا بجا آورد ؛و -
مانند آن رسیده که اگر نجس باشد احتیاط  وقت نیز نماز بخواند مگر در موردی که نوبت به فرش گرد آلود و که در
 بعدا هم قضا کند. )آیت اهلل سیستانی( نماز بخواند و آن تیمم کند و ن است که باواجب آ

 و کند تیمّم است آن مانند و لباس روى که غبارى و برگرد باید نشود، پیدا است صحیح آن بر تیمم که چیزهایى هرگاه -
 تیمّم بدون را نماز که است آن اجبو احتیاط نشود پیدا هم گل اگر و کند تیمّم گِل بر باید نشود پیدا غبار چنانچه
 (مکارم اهلل آیت) .نامند «الطّهورین فاقد» را کسى چنین و آورد جا به نیز را آن قضاى بعداً و بخواند

 مباح بودن محل. 2
 تاک غصبی چیست؟ حکم تیمم بر

 2سیستانی(آیت اهلل باطل است. )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

 1)آیت اهلل مکارم( بنابراحتیاط واجب باطل است. -

 به غصبی بودن در صورت جهل یا نسیانتیمم حکم 
 اگر نداند غصبی است یا فراموش کند حکم چیست ؟

 0(تیمم او صحیح است )مرحوم امام -

                                                           
 .2 تیمم 21 درس طهارت آموزشی رساله 182المسائل مآیت اهلل سیستانی توضیح  ؛181متوضیح المسائل مراجع    العروه الوثقی،   0

 شرایط تیمم 0مقام معظم رهبری رساله آموزشی  ج  -190توضیح المسائل مراجع م 2

 190توضیح المسائل مراجع م  1

 العروه فصل یشترط فیما یتیمم به  0
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تیمم با شیء غصبی در حالی که فراموش کرده یا غفلت داشته باشد صحیح است ولی اگر چیزی را خودش غصب کند  -
 0(اجب صحیح نیست )آیت اهلل سیستانیه تیمم او با آن شیء بنابر احتیاط ووفراموش کند که غصب کرد

 2 (تیمم او صحیح است مگر آنکه خودش آن را غصب کرده باشد )آیت اهلل مکارم -

 تیمم ءپاک بودن اعضا. 3
 پاک باشد؟ اعضای تیمم باید آیا

 1حضرت امام(). پاک باشد دبای -

 اینکه شرط به: آیت اهلل سیستانی ،خامنه ای امام) .حتیاط مستحب استچند ا هر تیمم شرط نیست پاک بودن اعضای -
 اگر این بنابر است صحیح آن بر تیمم که دیگری یاچیز کند تیمم خاک به سرایت که نباشد تیمم اعضای در نجاستی
 0(است صحیح نباشد آن در هم نجاست وعین باشد خشک ولی باشد متنجس اعضاء

 1(اهلل مکارم آیت). اک باشدپ احتیاط واجب باید بنابر -

 نبود مانع در اعضاء. 4
 حکم وجود مانع بر اعضای تیمم چیست؟

که روی پیشانی  همچنین موی جلوی سر، چسب و و انگشتر مانند طرف شود اعضای تیمم بر از گونه مانعی باید هر -
 1)حضرت امام ره، آیت اهلل مکارم( افتاده است.

آورد ولی وجود انگشتر در  شود بیرونها، انگشتر را از دستی که مسح میپشت دستانسان باید هنگام مسح کشیدن بر  -
عضو مسح کننده اشکال ندارد. لذا وجود انگشتر در دست به هنگام زدن دو دست بر خاک یا هنگام مسح پیشانی 

 1آیت اهلل سیستانی(ندارد. )اشکال 

 حائل بودن موی سر
 8ی باشد، مانع می باشد؟آیا موی سر اگر در وقت تیمم در پیشان

 و بوده موانع جزء( مو دو یا یک مثل نه) شود محسوب حائل عرفا که بطورى رسیده پیشانى روى سر موى اگر -
 )حضرت امام( .شود برطرف باید

 سیستانی(آیت اهلل شود. ) برطرفباید  گر موى سر روى پیشانى رسیدها -

 دست( -حکم موی روییده در اعضا )پیشانی 
 0؟ت ایا این مو برای تیمم مانع استاو مو روئیده اس یا دستهای وی پیشانیاگر کسی ر

                                                           
 800رساله جامع ایشان م 0

 100رساله ایشان م 2

 111توضیح المسائل مراجع    م  1

 812م  0آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع ج  200س اجوبه ای خامنه اهلل آیت  0

 111توضیح المسائل مراجع     م 1

 111توضیح المسائل مراجع م   1

 818م  0توضیح المسائل جامع ج   1

 110م  0سیستانی  منهاج الصالحین ج  – 0تحریر الوسیله تیمم، واجبات تیمم م   8
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 (، آیت اهلل مکارمت اهلل سیستانی:به مقدار متعارفایخیر مانع نیست )حضرت امام،  -

 جبیره ای تیمم
 2؟اگر به دلیل دیگری تکلیفش تیمم باشد چگونه تیمم کندکسی که ناتن مصنوعی کاشته اگر مثال 

 تیآاهلل سیستانی و  تیآامام خامنه ای و  ،)حضرت امام باید به دستور تیمم جبیره ای نماید.ش تیمم باشد اگر وظیفه ا -
 اهلل مکارم(

 مباشرت. 5
 دهد. انجام خودش را تیمم مکلف کارهای اختیار حال یکی از شروط صحت تیمم آن است که در

 وظیفه ناتوان از مباشرت
 ؟چیست کند تواند تودش تیمموظیفه کسی که نمی 

 1.نائب بگیرد باید -

 [الطهورین فاقد] نائب گرفتن از ناتوان وظیفه
 او بدراى  کارى چنین یا گردد، عاجز نیز نائب گرفتن از و باشداز وضو و تیمم  ناتوان و معذور که کسى اگر

 0دارد؟ ای وظیفه چه باشد حرج و عسر با همراه و شاقّ

 نماز که است آن مستحب احتیاط ولى است، ساقط نماز نباشد ممکن هم تیمّم و بگیرد وضو نماز براى نتواند انسان اگر -
 (امام حضرت. )آورد جابه نیز را آن قضاى واجب احتیاط بر بنا و بخواند طهارت بدون وقت در را

( وظیفه حسب به) تیمم یا وضو با سپس و بخواند؛ تیمم و وضو بدون وقت، در را نماز باید احتیاط بنابردر این صورت  -
 )امام خامنه ای( .کند قضا

 چنین که است آن مستحب احتیاط هرچند دهد، انجام را آن قضای است واجب و شودمی ساقط ایشان از وقت در نماز -
 )آیت اهلل سیستانی( .آورد بجا را آن قضای بعداً است واجب ولی بخواند، وقت در تیمّم بدون را نماز فردی

 حیاتش زمان در اگر البته. نیست او نمازهاى قضاء به نیاز کرد فوت اگر و بخواند؛ مازن طهارت بدون سوال، فرض در -
 )آیت اهلل مکارم( .آورد بجا را نمازها این قضاى واجب احتیاط بنابر شد، برطرف عذر

 بدون حتی را نمازش واجب، احتیاط بنابر نیست قادر وجه هیچ به هم خودش و نشد حاضر هم اجرت با کسی اگر -
 وحید خراسانی(آیت اهلل ) .نماید قضاء باید بعداً ولی بخواند میتواند ای نحوه هر به ارتطه

 وظیفه نایب
 0تیمم دادن چیست؟ وظیفه نائب در

                                                                                                                                                                                                 
 119؛توضیح المسائل م110م 0؛منهاج ج 0ول فی ما یعتبر فی التیمم م تحریر الق 0

م  0جزوه ؛ایه اهلل سیستانی رساله توضیح المسائل جامع ج  10استفتاءشماره  100211امام خامنه ای سایت ادمین شماره استفتاء:   101امام خمینی رساله توضیح المسائل م  2
 111سائل م ؛ ابه اهلل مکارم  رساله توضیح الم191

 100توضیح المسائل مراجع م 1

؛ آیت 812، آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل جامع، م0011/10/29 ؛ تاریخ:0220280 شماره سوال  تیمم و غسل وضو،  جامع سامانه سواالتامام خامنه ای، سایت ادمین، .  0
ه: سایت معظم ل؛ آیت اهلل مکارم، 12029:  کد اهلل وحید استفتاء خصوصی،

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01109&mid=212119 
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 که چیزی به را خود دست نائب، باید نباشد ممکن اگر و دهد تیمّم او خود دست با را او باید شود، می نائب که کسی -
 . )حضرت امام(بکشد او دستهای پشت و پیشانی به و بزند است صحیح آن به تیمّم

 بر را آنها سپس و بزند است صحیح آن بر تیمّم که چیزی بر را او هایدستنائب باید . 0 مطابق مراحل عمل شود: -
 اگر. 2 .بکشد هادست پشت بر و پیشانی بر را دست دو کف امکان صورت در او خود تا بگذارد او هایدست و پیشانی

 نباشد ممکن نیز دوم روش اگر. 1 .دهد تیمّم( عنه منوب) او خودِ دست با را او نایب، باید نباشد، ممکن اول وشر
 این در و نماید تیمّم گونه همین است واجب بکشد خاک بر را هایشدست پشت یا پیشانی بتواند فرد خود چنانچه
 با تیمّم که چیزی به را خود دست نایب، باید نباشد ممکن هم سوم روش اگر. 0 .رسدنمی گرفتننایب به نوبت صورت

 الزم احتیاط بنابر چهارم، و دوم صورت در و بکشد( عنه منوب) او هایدست پشت و پیشانی به و بزند است صحیح آن
 )آیت اهلل سیستانی( .است کافی مکلّف خود نیّت سوم، و اول صورت در ولی نمایند تیمّم نیّت دو هر

 بودن خشک خاطر به اگر اما. دست دو پشت طور همین و بکشد صورتش به بعد و بزند زمین بر را او اندست نائب -
 تیمم نیت او که صورت این به گیردمى کمک هم باز نباشد دستها دادن تکان امکان دیگرى، دلیل هر یا دستها
 دستش دادن قرار نحوه ندارد لزومى و کشدمى معلول فرد پیشانى بر و زندمى زمین بر را خودش دستان نائب و کندمى
 با و بنشیند او مقابل در تواندمى بلکه گرفتمى قرار کردمى تیمم فرد خود اگر که باشد حالتى به معلول فرد پیشانى بر

 یک همان است سالم دیگر دست و شده قطع آنها دست یک که افرادى همچنین. کند تیمم او براى حالت همان
 دادن حرکت کمى با) کنندمى مسح شد بیان که مقدارى به را پیشانى دست یک همان با و زنندمى خاک بر را دست
 )آیت اهلل مکارم( .کشندمى خاک بر آرامى به را دست همان پشت سپس و( پیشانى راست و چپ به دست

 میّت دادن کیفیت تیمّم
 میّت را چگونه باید تیمم دهند؟

ست میت باشد هر چند احتیاط مستحب آن است که هم به دست انسان زنده و هم به تیمم در صورت امکان باید به د -
 2امام(حضرت ) دست خودِ میت باشد.

در صورت امکان تیمم دیگری با دست میت هم ب بر احتیاط مستحزنده باشد و بنا واجب است تیمم به دست انسان -
 1(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم) انجام دهند.

 4؟ پیشانی شخص چگونه باید مسح شوددادن دیگری در تیمم 

 بلکه گرفتمى قرار کردمى تیمم فرد خود اگر که باشد حالتى به شخص پیشانى بر دستش دادن قرار نحوه ندارد لزومى -
 )آیت اهلل مکارم( .کند تیمم او براى حالت همان با و بنشیند او مقابل در تواندمى

                                                                                                                                                                                                 
، سایت آیت اهلل 811، توضیح المسائل جامع، م100توضیح المسائل مراجع    م  0

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01101&mid=212111مکارم:

 1احکام اموات، کیفیت غسل میت، م 0، پاورقی، تحریر الوسیله چهارجلدی ج00، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -2

 119، توضیح المسائل مراجع، م219، م98، ص0، منهاج سیستانی، ج00، احکام اموات، کیفیت غسل میت، م0عروة الوثقی، ج -1
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نا بر أظهر باید دست خود را به زمین زده و به صورت و پشت دستهاى میّت بکشد به دهد بکسى که میّت را تیمّم مى -
این ترتیب که در صورت امکان و نبودن مشکل میّت را باید بنشاند و پشت سر او قرار گرفته و او را تیمّم بدهد ولى 

  بهجت(آیت اهلل )مرحوم احتیاط در این است که با دست خودِ میّت نیز او را تیمّم بدهند.

 تیمم در نائب بودن بالغ
 باشد؟ بالغ باید تیمم در نائب آیا

 0)آیت اهلل مکارم( .است شرط بلوغ واجب احتیاط بنابر -
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 تیمم احکامم: پنجفصل 

 تیمم نیت مسائلی در
 تیمم نوع کردن معین
 0است؟ الزم غسل( وضو یا معین کردن نوع تیمم )بدل از ،هنگام نیت آیا

و اگر تیمّم بدل از غسل  در وقت نیّتِ تیمّم، باید معیّن کند که تیمّم او بدل از وضو است یا غسل،و  بله الزم است -
چنانچه اشتباهاً به جاى بدل از وضو، نیت بدل از غسل  و باشد، باید آن غسل را معین نماید )مثلًا بدل از غسل جنابت(

سل اشتباه کند )مثلًا به جاى تیمم بدل از غسل جنابت، نیت تیمم بدل از غسل تعیین نوع غ یا بر عکس بکند یا در
 مس میت نماید(، تیمّم ا و باطل است. )حضرت امام(

تیمم انجام  ولی در مواردی که باید دو، الزم نیست معین کند که تیمم او بدل ازغسل است یا بدل از وضو در نیت، -
کند، و چنانچه یک تیمم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را  الزم است هر یک از آنها را معین دهد،

 تیممش صحیح می باشد. )آیت اهلل سیستانی( انجام دهد هر چند در تشخیص اشتباه کند،
همین اندازه که قصد اطاعت امر الهی را دارد کافی است، حتی اگر یکی را بجای دیگری نیت کند اما قصد او اطاعت  -

 واقعی الهی باشد، صحیح است. )آیت اهلل مکارم(امر 

 و تردید در نیت تیمم نوع حدث شک در
 کسی که بین حدث اصغر و اکبر شک دارد، برای تیمم چه نیتی داشته باشد؟

 2(و مکارم سیستانیآیات عظام به نیت ما فی الذمه تیمم نماید. )حضرت امام،  -

 نیت چند تیمم با انجام یک بار
مس میت( آیا میتواند بدل از آنهدا یدک تدیمم     غسل جنابت و ندین غسل واجب باشد )مثالکسی چ بر اگر

 انجام دهد؟

 1بدل از هر یک از غسلها یک تیمم نماید. )حضرت امام(و احتیاط واجب نمی تواند به یک تیمم اکتفا کند به  -
 0مکارم(و  بله می تواند به نیت همه یک تیمم کند. )آیات عظام سیستانی -

 برطرف شدن عذر بعد از انجام تیممحکم 
 (آببرطرف شدن عذر نبود آب )پیدا شدن 

 الف( در بین نماز

 ؟اگر وسط نماز آب پیدا شد حکم چیست
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 0سیستانی(آیت اهلل  نمازش صحیح است. )حضرت امام، -

ع رکعت اول باشد است و اگر بعد از رکو نمودن اعاده نماز و اتمام به واجب اگر قبل از رکوع رکعت اول باشد احتیاط -
 (مکارم اهلل آیت) نماز صحیح است.

 وقتب( بعد از نماز و در 

 2کرده نمازش چه حکمی دارد؟ داتل وقت آب پیدا توانده است و با تیمم نماز ،تفحص از شخصی بعد

 سیستانی(آیت اهلل . )حضرت امام و استصحیح  -
 مکارم( . )آیت اهللو اگر وقت گذشته قضا کند احتیاط واجب اعاده کند -

 های دیگربرطرف شدن عذر

 بین نماز 

کسی که به تاطرعذری )غیر از فقدان آب( تیمم کرده، اگر در بین نماز عذرش برطرف شدود وظیفده اش   

 چیست؟

 سیستانی(آیت اهلل  نمازش صحیح است. )حضرت امام، -

 1آیت اهلل مکارم(. )آن بعد وچه باشد اول رکوع از قبل چه اعاده نمودن است احتیاط واجب به اتمام و -

 طوافبین 

نسبت زوال عذر بین طواف چه  نمی شود، قائلینی که فرمودند: زوال عذر بین نماز، موجب بطالن نماز 

 0نظری دارند؟

 اگر در بین طواف آب پیدا کند طواف باطل است هرچند در شوط آخر باشد. )حضرت امام( -

 ادامه طواف را انجام دهد. )آیت اهلل سیستانی( گرفته و جایز است که وضو اگر زوال عذر بعد شوط چهارم باشد، -

 (بطالن تامل است )آیت اهلل مکارم در -

  تیمم اعتبار
 ابطال تیمم با رفع عذر

 است؟ مدت اعتبارتیمم چقدر

 1.شودمى باطل او تیمّم عذر، شدن برطرف از بعد کند، تیمّم دیگرى عذر یا آب نداشتن واسطة به اگر -
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 مبطالت تیمم
 ت تیمم چیست؟مبطال

عذر یا هر چه که مبطل وضو و غسل است تیمم بدل از آنها را نیز باطل می کند و همچنین است اگر آب پیدا شود و  -
 0برطرف گردد.

 مبطل وضو بعد از تیمم بدل از غسل جنابت
کاری که وضو را باطل می کند برایش پیش آید نسبت به  بعد غسل جنابت کرده و کسی که تیمم بدل از

 ماز وظیفه اش چیست؟ن

اگر نمی تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمم کند.  چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد و -
 2(، آیت اهلل مکارم)حضرت امام

گیرد. ب وضو تیمم دیگری بدل از باشد وضو از معذور اگر و هم بگیرد وضو احتیاط واجب تیمم بدل ازغسل کرده و بنابر -
 1)امام خامنه ای(

نمی  اگر و بکند، احتیاط مستحب آن است که تیمم نیز و بگیرد وضو باید غسل کند، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند -
 0تیمم کند. )آیت اهلل سیستانی( تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو

 وقتداتل شدن  قبل از برای نماز تیممحکم 
 5تیمم کند؟ وقت نماز قبل از جازه داردا آیا تیمم کند کسی که باید

 واجب کار برای اگر ولی کند، تیمّم نماز برای نماز وقت از پیش نباید واجب بنابراحتیاط است تیمّم اش وظیفه که کسی -
امام . )حضرت امام، بخواند نماز تیمّم همان با تواند می باشد، باقی او عذر نماز وقت تا و کند تیمّم مستحبّی یا دیگر

 (خامنه ای

 وقت از قبل تواندمی باشد مأیوس نماز وقت تمام در عذرش شدن طرف بر از چنانچه است، تیمّم اشوظیفه که کسی -
 از قبل است واجب کند، تیمّم نماز، وقت در تواندنمی بیندازد تأخیر به را تیمّم چنانچه داندمی اگر بلکه. کند تیمّم نماز
 باشد، باقی او عذر نماز وقت تا و کند تیمّم مستحبّی یا دیگر واجب کار برای که صورتی در و نماید تیمّم نماز، وقت
 . )آیت اهلل سیستانی(بخواند نماز تیمّم همان با تواندمی

 تیمّم مستحبّى کار یا دیگر واجب کار براى اگر ولى کند، تیمّم نماز وقت از پیش نباید است تیمّم اش وظیفه که کسى -
 . )آیت اهلل مکارم(بخواند نماز تیمّم همان با تواند مى باشد باقى عذرش نماز وقت تا و کند
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 نماز )بدار( اول وقت درحکم تیمم 
 در صورت یقین به برطرف شدن عذر تا اواتر وقت

یعندی  یقین به برطرف شدن عذر تا آتر وقت هم داریم آیا بدار جایز اسدت   اگر در اول وقت آب نداریم و

 1؟وقت به تیمممبادرت در اول 

آیت اهلل  و بدار جایز نیست. )مرحوم امام، امام خامنه ای کند صبر باید شود می برطرف وقت آخر تا عذر دارد یقیناگر  -
 (آیت اهلل مکارم سیستانی

 در صورت یقین به بقای عذر تا پایان وقت
ر جایز است یعنی مبادرت در یقین به بقای عذر تا آتر وقت هم داریم آیا بدا اگر در اول وقت آب نداریم و

 2اول وقت به تیمم ؟

 (آیت اهلل مکارمبدار جایز است. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی،  -

 در صورت احتمال زوال عذر تا اواتر وقت
 3اگر احتمال زوال عذر را بدهیم آیا بدار جایز است؟

 امام، امام خامنه ای آیت اهلل سیستانی آیت اهلل مکارم( . )حضرتبخواند تیمم با وقت اول در را نماز تواند می -

 وقت تعریف آتر
 0منظور از )آتر وقت( برای کسی که باید نمازش را تا آتر وقت تاتیر بیندازد چه مقدار می باشد؟

 تواند می که شود می برطرف وقت آخر در عذر دارد علم اگر ولی نیست الزم عقلی ودقت است عرفی وقت آخر مالک -
 . )حضرت امام ره(بیندازد وتاخیر کند صبر واجب احتیاط بخواند مائیه طهارت با را واجبات

اتیان الصالة معها بما لها من  المالزم مع انقطاع الرجاء عن تحصیل الطهارة المائیة و. )واجب مضیق شود خودباید  -

 )آیت اهلل سیستانی( .زاء الواجبة فی الوقت دون ما قبل(االج

 مالک است، و دقت عقلی و صبر کردن به مقداری که فقط برای واجبات وقت باشد، الزم نیست بلکه عرفیتاخیر  -
 مستحبات نمازش را انجام دهد حتی بجا آوردن مقدمات قریبه نماز هم اشکال ندارد. )آیت اهلل مکارم(

 آبفاقد حکم باطل کردن وضو برای 
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وضویش را باطل کند یا با همسرش  عد از دتول وقت،المائی که وضو دارد آیا می تواند قبل یا ب فاقد 

 0نزدیکی کند؟

 نماز باطل کردن وضو قبل از وقتالف( 
 وضوی اگر که( دهند خبر عادل شاهد دو یا دهد عقالیی احتمال یا)  بداند و باشد داشته وضو نماز وقت از پیش اگر -

 احتیاط نگهدارد را خود  وضوی مشقّت و ضرر بدون بتواند چنانچه نیست ممکن او برای آب تهیّه کند، باطل را خود
 . )حضرت امام(نکند باطل را آن که است آن واجب

 را خود وضوی که است آن واجب احتیاط ندارد، آب به دسترسی بعداً داند می و باشد داشته وضو نماز وقت از پیش اگر -
 مکارم( آیت اهلل. )نگهدارد

 تواندنمی یا نیست ممکن او برای آب تهیه کند باطل را خود وضوی کهرتیصو در بداند و باشد داشته وضو فرد اگر -
 و باشد وقت از قبل چه نماید، باطل را آن نباید واجب، احتیاط بنابر نگهدارد، را خود وضوی بتواند چنانچه بگیرد، وضو
 (سیستانی اهلل آیت) .وقت رسیدن فرا از بعد چه

 وقت نمازدن وضو بعد از داتل شدن باطل کرب( 

 2 غیر از جماع:ه باطل کردن بحکم 

 بگیرد وضو تواند نمی کند باطل را خود وضوی اگر که بداند و باشد داشته وضو نماز، وقت شدن داخل از بعد اگر -
 دو یا بداند اگر است همچنین و نماید باطل را آن نباید نگهدارد، را خود وضوی( مشقّت و ضرر بدون) بتواند چنانچه
 آن واجب احتیاط بدهد هم عقالیی صحیح احتمال اگر بلکه نیست ممکن او برای آب تهیّه که دهند خبر لعاد شاهد
اگر باطل کرد معصیت نموده ولی نمازش با تیمم  و در فرض یقین به نیافتن آب نکند باطل را خود وضوی که است

 )حضرت امام( صحیح است.

 بگیرد، وضو تواند نمی یا نیست ممکن او برای آب تهیّه کند باطل را خود وضوی اگر که بداند و باشد داشته وضو اگر -
 از بعد چه و باشد وقت از قبل چه نماید؛ باطل را آن نباید واجب بنابراحتیاط نگهدارد را خود وضوی بتواند چنانچه
 صحیح تیمّم با شنماز ولی کرده خالف چه اگر بریزد، دارد که آبی یا کند باطل را خود وضوی اگرالبته  وقت دخول
 . )آیت اهلل سیستانی(بخواند نیز را نماز آن قضای که است آن مستحب احتیاط ولکن است

 العاده فوق مشقّت یا ضرر چنانچه بگیرد، وضو تواند نمى کند باطل را خود وضوى اگر داند مى و دارد وضو که کسى -
 نخواهد پیدا وضو براى آب که بدهد توجّهى قابل مالاحت اگر حتّى دارد، نگه نماز براى را خود وضوى باید ندارد اى
 وضوى که است آن واجب احتیاط ندارد، آب به دسترسى بعداً داند مى و دارد وضو نماز وقت از قبل که این یا و کرد
)آیت  .است صحیح تیمم با نمازش ولی نموده معصیت کرد باطل اگر آب نیافتن به یقین فرض در و دارد نگه را خود
  مکارم(اهلل
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 1جماع:باطل کردن با حکم 

  (آیت اهلل مکارم ،. )حضرت اماماست جایزنزدیکی  -

 و شودمی تیمّم او وظیفه و شد نخواهد فراهم کردن غسل امکان که بداند هرچند کند نزدیکی خود همسر با تواندمی -
 چنانچه امّا و شودنمی جنسی هایهبهر سایر شامل و دارد( دخول) نزدیکی به اختصاص واجب، احتیاط بنابر حکم، این
 )آیت اهلل سیستانی( .نیست جایز( نزدیکی) کار این بود، نخواهد مقدور برایش هم تیمّم بداند

 بعد از تیمم وضوحکم گرفتن 

 غسل جنابت تیمم بدل از از بعدالف( 
 بگیرد؟ وضو الزم است برای نماز غسل جنابت تیمم کرده آیا کسی که بدل از

 2بگیرد. وضو ای نمازبر نباید -

 غسلها سایر تیمم بدل ازبعد از  ب(
 جنابت( آیا الزم است برای نماز وضو بگیرد؟ از غسل انجام داده )غیر کسی که تیمم بدل از

 1بگیرد. )حضرت امام، امام خامنه ای( وضو باید -

لهای دیگر، ولی احتیاط کند، خواه غسل جنابت باشد یا غس الزم نیست وضو بگیرد، یا تیمم دیگری بدل از وضو -
)آیت . اگر نمیتواند تیمم دیگری بدل از وضو کند غسلهای دیگر )غیر از جنابت( وضو بگیرد و مستحب آن است که در

 0اهلل مکارم(

احتیاط  چند هر غسل ها، سایر الزم نیست همچنین در وضو تیمم بدل از یا تیمم بدل از غسل جنابت وضو در -
گرفتن  غسل استحاضه متوسطه که وضو تیمم بدل از در می باشد، مگر وضو یمم بدل ازت گرفتن یا مستحب در وضو

 1بگیرد، تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید. )آیت اهلل سیستانی( الزم است و اگر نمی تواند وضو

 مستحبی غسل تیمم بدل از
 د؟ چه حکمی دار تیمم بدل از غسل های مستحبی برای کسی که نمی تواند غسل کند 

انجام شود.  محل اشکال است ولی در صورت انجام به قصد رجاء )زمانیه و مکانیه( صحت تیمم بدل غسل مستحبی -
 1)حضرت امام(

که مشروط به طهارت نیست، مانند زیارت محل اشکال است، ولى انجام آن  اعمالىتیمم بدل از غسل براى  صحّت -
 1)آیت اهلل خامنه ای( .د رجاء و مطلوبیت اشکال نداردهاى مستحبى در موارد عسر و حرج به قصبجاى غسل
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 0صحیح نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 انجام نمازهای مستحبیتیمم بدل از وضو برای 
 2چیست؟ نمازهای مستحبیحکم تیمم بدل از وضو برای انجام 

ای شبانه روز وقت معین کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند جایز است نمازهای مستحبی را که مثل نافله ه -
 (امام وال عذر تا آخر وقت نداشته باشد. )حضرتدارد با تیمم بخواند حتی در اول وقت به شرط ان که علم به ز

 معین وقت روز شبانه های نافله مثل که را مستحبی نمازهای است جایز کند، غسل یا بگیرد وضو تواند نمی که کسی -
 را آنها که است آن الزم احتیاط شود می برطرف او عذر آنها وقت آخر تا که نباشد وسمأی اگر ولی بخواند تیمّم با دارد
یت اهلل آ) .بخواند تیمّم با تواند می مطلقاً ندارد، معیّن وقت که مستحبی نمازهای امّا و. نیاورد بجا وقتشان اول در

 سیستانی(

 انجام برای مثالً اگر حتی بخواند، تیمّم با را تحبیمس نمازهای است جایز کند، غسل یا بگیرد وضو تواند نمی که کسی -
 . )آیت اهلل مکارم(کند تیمّم تواند می است تنگ وقت شب نماز

 تیمم با آن دیگر غایت و انجام غایتی برای تیمم
 3اگر شخصی برای غایتی تیمم کند می تواند با ان تیمم امور دیگر مشروط به طهارت را مرتکب شود؟

 که مادامی ،(غسل و وضو) طهارت با شخص مثل نماز، مانند طهارت به مشروط کارهای از یکی برای تیمّم با  -
 هر تواند می این بر بنا است، جایز برایش طهارت به مشروط کارهای سایر است، باقی عذرش و نشده باطل طهارتش

 .دهد انجام را ها این غیر و مساجد به دخول و مجید قرآن نوشتة مسّ مانند است، طهارت به مشروط که را آنچه
 (سیستانی اهلل آیت )حضرت امام،

 اعم دهد، انجام تواندمى است مجاز او براى فعلش وضو، یا غسل با طاهر فرد که را کارهایى تمام دارد تیمم که فردى -
 قاعده این اما... و طواف دارند، واجب سجده که هایىسوره قرائت مسجدالحرام، به ورود قرآن، لمس مسجد، به ورود از

 )آیت اهلل مکارم( .دارد فائده نماز اقامه براى فقط تیمم این که است وقت تنگی براى تیمم آن و دارد استثنا یک

 با تیمم تجماع ت درامامحکم 
 اقتدا به امام جماعتی که با تیمم نماز میخواند، چه حکمی دارد؟ 

)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  صحیح است. ء به ویاقتداباشد در صورتی که مطابق وظیفه عمل کرده  -
 0مکارم(

 نماز قضا با تیممحکم 

                                                           
 00العروه الوثقی اغسال مندوبه م  0

 101توضیح المسائل مراجع م  2
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 آیدا  عذرش برطرف شدود  ولی احتما ل می دهد تیمم بخواند با است مدتی نمازهایش را کسی که مجبور

 بخواند؟ قضا این ایام نماز صحیح است در

ولی درصورت  برطرف می شود او که به زودی عذر احتمال بدهد چند هر بخواند تیمم با را نمازهای قضای خود میتواند -
 0پیش از ضیق شدن وقت باید منتظر بماند. )حضرت امام( تا علم به زوال عذر

 با را خود قضای نمازهای تواندمی باشد، شدنش برطرف از مأیوس اگر کند، غسل یا بگیرد وضو تواندنمی که کسی -
 اگر و آورد، بجا غسل یا وضو با را آنها دوباره که است آن واجب احتیاط شد برطرف عذرش بعداً اگر ولی بخواند، تیمم

 2. )آیت اهلل سیستانی(کند تیمم قضا نمازهای برای تواندنمی الزم( احتیاط بر )بنا نباشد عذرش شدن برطرف از مأیوس

این صورت باید صبر  در شودیبزودی عذرش برطرف م داینکه یقین داشته باش مگر تیمم بخواند با قضا می تواند نماز -
 1اندازد. )آیت اهلل مکارم( تاخیر بزودی دارد را امید برطرف شدن عذر همچنین بنابر احتیاط واجب اگر و کند

 با تیمم نماز استیجاری حکم
 آیا کسی که وظیفه اش تیمم است می تواند نماز استیجاری بخواند؟ 

 0سیستانی و مکارم( ، آیات عظامنیست. )حضرت اماماحتیاط واجب جایز  بنابر -

 نماز حین در تیمم انجام
 دارد، ضرر برایش نیز گرفتن وضو و کند جلوگیرى باد تروج از نتواند که باشد مرضى به مبتال شخصی اگر

 و کندد  تدیمّم  شد تارج او از چیزى که این از بعد بتواند تا بخواند نماز( سنگ روى مثال)مکانی در باید آیا

 دهد؟ ادامه را نماز

 انجام است الزم آورد جا به نماز منافى که آن بى باشد میسر او براى نماز وسط در تیمّم تجدید اگر سوال، فرض در -
 1)آیت اهلل مکارم( .نیست واجب صورت این در که شود حرج و عسر باعث آن تکرار که این مگر گیرد،

 شده ی که با تیمم تواندهاستحباب اعاده نماز
 ؟است مستحب چه مواردی اعاده نمازی که با تیمم توانده شده در 

 .است خوانده نماز تیمّم با و کرده جنب را خود عمداً و داشته ترس آب استعمال از که آن :اول -

 .است خوانده نماز تیمّم با و کرده جنب را خود عمدا و کند نمی پیدا آب که داشته گمان یا دانسته می که آن :دوم
 آب کرد، می جستجو اگر که بفهمد بعد و بخواند نماز تیمّم با و نرود آب جستجوی در عمداً وقت، آخر تا که آن :سوم

  .شد می پیدا

  .است خوانده نماز تیمّم با وقت آخر در و انداخته تأخیر را نماز عمداً که آن :چهارم
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)حضرت امام ره، آیت  .است ریخته داشته که را آبی و شود نمی پیدا آب که داشته گمان یا دانسته می که آن :پنجم
 0اهلل سیستانی: بهتر است ...(

. است خوانده نماز تیمّم با و کرده ج نُب را خود عمداً و داشته آب استعمال از مانع یا نداشته آب که جایى در اوّل -
 آب کرد مى جستجو اگر بفهمد بعد و دبخوان نماز تیمّم با وقت تنگى در و نرود آب جستجوى به عمداً که جایى در دوم
 کرده تلف و ریخته داشته که را آبى و ندارد آب به دسترسى که داشته گمان یا دانسته مى که آن سوم. شد مى پیدا
 2)آیت اهلل مکارم( .است

                                                           
 121همان م 0

 .118. توضیح المسائل م 2


