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بَاب َ
اتليَ ُّمم
َّ
َ َ َ
ََ َ
َ َ َ
اف من جرح َو َل َسات َر َعلَيه َغ َس َل َّ
الصحيح بأقص الممكن ،فل يْتك إل
فإن خ
َ
َ َ َ َ َّ
1
َما لو غ َسله ت َعدى إل اْلَرح،
پس اگر از (آب زدن به) جراحت میترسد و پانسمانی بر آن نیست؛ تا حد امکان (عضو)
صحیح را میشوید پس (عضو صحیح را) رها نمیسازد مگر مقداری که اگر آن را بشوید به
جراحت میرسد.
َ
َ
َ
َ
َوتيَ َّم َم للجرح  -ف ال َوجه َواْلَ َدين - 2ف َوقت َج َواز غسل ال َعليل 3،فاْلنب يَتيَ َّمم
َ
َ َ ً َ
َ
َ ِّ ً َ َ َ 5
َم َت َش َ
اءَ 4،والمحدث ل يَنتَقل عن عضو َح َّت يَكمل غسل َوتيَ ُّم ًما مقدما ما شاء،
َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ 6
َ
َ
َ َ َّ 7
َ
َ
فإن جر َح عضواه فتيممان .ولَيوز مسح اْلرح بالماء وإن لم يُضه،
َ
 . 1قاعدهی فقهی :ال َميسور ل يَسقط بال َمعسور.
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
ٰ َ َّ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
قال رسول اّلل صّلاللعليهوسلم :وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
بخاری 8877
و هرگاه شما را به کاری دستور دادم تا حد توان آن را انجام دهید.
 . 8فتح الوهاب و فیض اإلله :مصنف به "ف ال َوجه َواْلَ َدين" قید آورد در حالی که واضح
است تیمم با این دو عضو انجام میگیرد .به خاطر رد بر قول ضعیفی از برخی از علما که
گفتهاند :محل جراحت هر کجا که باشد باید با خاک مسح شود.
 . 3النجم الوهاج :زیرا تیمم بدل از شستن عضو معذور است .پس جهت رعایت ترتیب ،از
عضو معذور منتقل نمیشود تا طهارت آن را با شستن و تیمم کردن تکمیل کند.
اگر جراحت در صورت بود باید قبل از شستن دو دست تیمم را انجام دهد .و اگر عضو
معذور ،دست باشد باید تیمم را بعد از شستن صورت و قبل از مسح سر انجام دهد.
 . 4زیرا ترتیب در آن واجب نیست.
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و برای جراحت - ،در صورت و دو دست  -در وقتِ جایز بودنِ شستنِ عضوِ مجروح تیمم
میکند .پس جنب تیمم میکند هر زمان که بخواهد و بیوضو از عضوی منتقل نمیشود تا
شستن و تیمم کردن را تکمیل کند تقدیم کنندهی هر کدام (از آندو) که بخواهد .پس اگر
دو عضو او مجروح شد دو تیمم (واجب) او میشود .و مسح کردن جراحت با آب جایز
نمیشود و اگر چه به او ضرر نمیرساند.
َ َ َ
ََ
َ َ َ
الْتاب 8،فَإن احتَ َ
اتليَ ُّمم َو َج َ
ب َمسحه ب ُّ َ
َع عضو َ
اج لعصابة أو
فإن َكن اْلرح
ََ 9
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ََ
َ 10
َّ َ َ َّ
َ
لصوق أو جبرية وجب وضعها َع طهر وليسْت إل ما ل بد منه ،فإن خاف من
َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
َّ
ُّ
َ َ َ َ َّ َ 12
َ
نَزع َهاَ 11و َج َ
َ
َ
ب ال َمسح عليها ُكها بالماء مع غسل الصحيح واتليمم كما تقدم،
پس اگر جراحت در عضو تیمم بود مسح آن با خاک واجب میشود .پس اگر به پانسمان
یا چسباندن یا آتِلبندی احتیاج پیدا کرد گذاشتن آن بر وضو واجب میشود و نمیپوشاند مگر
 . 5مثال اگر جراحت در دست باشد همانگونه که گذشت تیمم باید بعد از شستن صورت
و قبل از مسح سر انجام گیرد اما اختیار دارد که قبل از شستن دست یا بعد از شستن آن،
تیمم را انجام دهد.
 . 6النجم الوهاج :زیرا همانگونه که گذشت جهت رعایت ترتیب ،قبل از منتقل شدن از
عضو معذور ،باید تیمم کرد پس تیمم از دومی الزم است که بعد از تیمم اول انجام پذیرد.
 . 8فتح الوهاب المالک :زیرا در وضو ،شستن اعضا واجب است و مسح ،واجب نیست.
اکنون که عضو ،علیل گردیده و نمیتواند آن را با آب بشوید تیمم میکند.
 . 7زیرا یکی از دو مُطَهِّرات باید به عضو برسد .و چون مُبدَل نمیرسد بدل باید برسد.
 . 9عجاله المحتاج :بر مسح بر دو کفش قیاس گرفته میشود.
 . 10زیرا رخصت به عضو علیل تعلق میگیرد و به عضو صحیح تعلق نمیگیرد.
 . 11در بعضی از نسخههای چاپی و شروحات زیاده آمده :من نَزع َها َ َ
َض ًرا ،اما در چاپ
دار المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
 . 18دلیل آن :حدیث ابوداوود  336که گذشت.
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ََ
َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َعن ابن عمر ،أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح َع العصائب وغسل سوى ذلك.
بیهقی در السنن الکبری  1071آن را صحیح دانسته.
ابن عمر وضو گرفت در حالی که کف دست او بسته شده بود پس بر محل پانسمان،
مسح نمود و غیر از آن محل را شست.
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مقداری که چارهای از آن نیست .پس اگر از کندنِ آن میترسد همراه با شستنِ عضوِ صحیح
و تیمم همانگونه که گذشت مسح کامل بر آن با آب واجب میشود.
َ َ
َ َ َ 15 ً َ َ َ َ َ 14
آخرَ
فَإن ََكنَت 13ف َغري عضو َ
اتليَ ُّمم لم َيب َمسحها بْتاب .فإن أراد فرضا
ً َ َ
َ َ
17
يعد اْلنب غسلَ ،وكذا المحدثَ 16،وقيل :يغسل َما َبع َد َعليله،
پس اگر (جراحت) در عضو تیمم نبود مسح آن با خاک واجب نمیشود .پس اگر قصد
نماز فرض دیگری کرد شخص جنب ،غسل را تکرار نمیکند و همچنین بیضو .و قول
ضعیفی است که بعد از عضو مجروحش را میشوید.
َ َ
َ َ َ َّ َ 18
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
َوإن وضع بل طهر وجب الَّنع ،فإن خاف فعل ما تقدم وهو آثم ويعيد
َّ َ َ 19
الصلة،
 . 13در بعضی از نسخههای چاپی و شروحات زیاده آمدهََ :كنَت اْل َ َر َ
احة ،اما در چاپ دار
المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
 . 14همانگونه که گذشت قول ضعیفی وجود دارد که گفتهاند :واجب است محل جراحت
را با خاک مسح کند.
َ
َ
ِّ
َ َ
اد أن ي َص َ
ّل ،اما در چاپ دار
 . 15در بعضی از نسخههای چاپی و شروحات زیاده آمده :أر
المنهاج و نسخ خطی نزد من وجود ندارد.
 . 16در نهایه آمده :زیرا در کُل ،تیمم طهارت مستقلی است .پس با نقض شدنِ آن با
طهارتِ دیگر ،لزوم پیدا نمیکند که حکمِ آن از بین برود .همانگونه که اگر برای جنابت
غسل بزند سپس بیوضو شود فقط وضو الزم او میشود و غسل او نقض نمیگردد و اگر چه
اعضای وضو ،شامل اعضای غسل میشوند زیرا در کُل ،وضو عبادت مستقلی است.
 . 18النجم الوهاج :این اختیار ابن صَبّاغ ،قاضی حسین ،مُتَوَلِّی و بغوی است که رافعی از
آنان پیروی کرده است.
نجم و نهایه( :این قول مرجوح است) زیرا فرد ،زمانی به تکرار شستن ما بعد از علیل
اقدام میکند که طهارت آن نقض شده باشد اما میبینیم که طهارت آن نقض نشده به دلیل
اینکه با آن تیمم ،نماز سنت را میتوان گزارد.
 . 17عجاله المحتاج :زیرا در تیمم شرط است که آن را بر طهارت بگزارد ،در اینجا این
شرط منتفی شده است.
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و اگر (پانسمان) بدون وضو گذاشته شده؛ کندن (آن) واجب میشود .پس اگر (از کندنِ
آن) ترسید آنچه گذشت را انجام میدهد در حالی که گنهکار است و نماز را تکرار میکند.
َّ َ ُّ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ 21
َ
ََ
َ َ 20
َ ََ
َ
َ
ول يعيد إن وضع َع طهر ولم يكن ف أعضاء اتليمم ،ول من تيمم لمرض أو
َّ
َ
َ َ
َ
َ
ََ
23
جرح بل َساتر 22إل َمن ِبرحه دم كثري َياف من غسله فيعيد.
و (نماز را) تکرار نمیکند اگر بر وضو گذاشته شد ،و در اعضای تیمم نبود ،و نه کسی که
برای بیماری یا جراحتی بدون پانسمان تیمم میکند .مگر کسی که به جراحت او ،خون
بسیاری است که از شستن آن میترسد پس او (نماز را) تکرار میکند.
ََ َ َ
ََ َ
َّ َ َ َ ً َّ َ َ َّ َ َ َ َ
َ ََ
َ
ولو خاف من شدة الَبد مرضا مما تقدم ولم يقدر َع تسخي الماء وتدفئة عضو
َ
َ َ َّ َ َ َ َ 24
تيمم وأَعد.
و اگر از شدت سرما از بیماریهایی که گذشت ،ترسید و بر گرمکردن آب و برطرفکردن
سرمای عضو توانائی نداشت ،تیمم میکند و (نماز را) تکرار میکند.
مغنی المحتاج :زیرا مسح بر ساتر محسوب میشود پس همانند مسح بر دو کفش نیاز
است که ابتدا وضو بگیرد (و دلیل آن در مسح بر دو کفش گذشت).
 . 19زیرا به یکی از اعضای وضو ،یکی از دو مُطَهِّر  -که آب و خاک باشد  -نرسیده پس
حدث آن عضو برطرف نشده است.
 . 80عجاله المحتاج :زیرا در مسح بر دو کفش که ضرورتی ندارد نماز قضا کرده نمیشود
پس در تیمم که ساتر برای ضرورت و عذرگذاشته میشود از باب اولی که قضا نداشته باشد.
 . 81تحفه ،نهایه و مغنی :قطعا قضا دارد به خاطر نقص بدل و مُبدَل ،همانگونه که در
روضه آمده است.
َ
 . 88عجاله و نجم :زیرا بیماری عذری عام است و خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :و َما َج َعل
ََ
َ
ِّ
َ
عليكم ف ادلين من حرج﴾ سوره حج ،آیه 87
و خداوند متعال برای شما در دین سختی قرار نداده است.
 . 83مغنی و نجم :زیرا از نجاست خونی که بسیار است ،عفو نمیشود .به دلیل اینکه
ناتوانی از شستن آن ،حادثهی نادری است.
 . 84مغنی و نجم :زیرا سرما اگر چه سبب نادری نیست ولی ناتوانی از گرم کردن آب و
نداشتن لباسی که خود را با آن گرم کند ،امر نادری است که دوام ندارد.
امام نووی در منهاج به "أظهر" تعبیر آورده که میرساند مقابل این قول قوی است.
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َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ 25
ََ ََ َ َ ً َ َ ً َ َ َ َ
َ
ومن فقد ماء وترابا وجب أن يصّل الفرض وحده ،ويعيد إذا وجد الماء أو
َ َ َ َ َ 26
َ
َ
َ
الْت َ
َ َ 27
ً
ُّ َ
اب َحيث يسقط َّ
َ
َ
اتليَ ُّمم اْلَعدة ،فل يعيد إذا وجد ترابا ف اْلُض.
و اگر آب و خاک را از دست داد ،واجب میشود که نماز فرض را به تنهایی بگزارد و
(واجب میشود که نماز را) تکرار کند هرگاه آب یا خاک (را یافت) بطوری که تیمم (با آن
خاک) ،تکرار نماز را (از گردن شخص) ساقط میکند .پس (با این توضیح) هرگاه خاک را در
آبادی یافت (نماز را) تکرار نمیکند.
َ
َ
َّ َ
َ َ َ
َ َ َ َ
ِّ َّ َ 28
َ
َ
َّ
َو َواجبَاته َسب َعة :اْلول انلية :فينوي استباحة فرض الصلة ،أو استباحة مفتقر
َ
َ َ
َّ َ ُّ 32
إ َل َّ
اتليَ ُّممَ 30،29ول يَكف نيَّة َرفع اْل َ َدثَ 31،ول فرض اتليمم.
 . 85نهایه :نماز سنت نمیخواند زیرا ضرورتی برای آن نیست.
 . 86نهایه :زیرا عذر نادری است .همچنین چون بدل و مبدل وجود ندارد پس باید نمازش
را تکرار کند.
 . 88اگر به هر علتی آب و خاک را نیافت واجب اوست که به حرمت وقت نماز بگزارد .و
چون عذر نادری است و بدل و مبدل به اعضای وضو نرسیده ،قضای آن نماز نیز واجب او
میشود .بعد از این اگر بخواهد نمازش را قضا کند اما هنوز آب را نیافته و تنها به خاک
دسترسی پیدا کرده است ،دو حالت دارد:
الف) اگر در صحرا ،خاک را بیابد میتواند با آن تیمم کند و نمازش را قضا کند .زیرا در
سفر اگر بخواهد به علت فقدان آب تیمم کند ،نماز از گردن او ساقط میشود.
ب) اما اگر در آبادی ،خاک را بیابد نمیتواند با آن تیمم کند .زیرا در آبادی اگر بخواهد به
علت فقدان آب تیمم کند ،نماز از گردن او ساقط نمیشود .پس چگون نمازی را قضا کند که
از گردن او ساقط نمیشود؟
ََ
ََ َ
َ
َ
الَ ﴿ :فتَيَ َّمموا َصع ً
يدا َطيِّبًا فام َسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
 . 87لقول تع
سوره مائده آیه6 :
پس قصدِ خاکِ پاک نمایید و از آن به صورتهایتان و دستهایتان مسح کنید.
َّ َ َ
َ
فتَيَ َّمموا :یعنی قصد کنید و قصد همان نیت است .همچنین حدیث :إنما اْلعمال
بانلِّيَّات.
َ
َ
َّ
َ
 . 89در بعضی از نسخههای چاپی و شروحات آمده :إل الطهارة ،اما در چاپ دار المنهاج
و نسخ خطی و بعضی چاپها و شروحات آنچه ثبت کردیم.
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و واجبات تیمم هفت است :اول نیت :پس نیت مباح گردانیدنِ فرضِ نماز میآورد .یا
(نیت) مباح گردانیدن چیزی که به تیمم احتیاج دارد .و نیت برطرفکردنِ بیوضویی نمیآورد
و نه (نیت) فرض تیمم.
َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
فَإن َتيَ َّم َم ل َفرض َو َج َ
ب نيَّة الفرضيَّة ل تعيينه من ظهر أو َعْص ،بَل لو ن َوى فرض

ُّ
الظهر استَبَ َ
اح به ال َع َ
ْص.
پس اگر برای نمازِ فرض ،تیمم گرفت نیت فرضیت واجب میشود نه تعیینکردنِ آن از
ظهر یا عصر (که واجب نمیشود) .بلکه اگر نیت فرض ظهر آورد با آن (نیت) ،نماز عصر را
مباح میگرداند.
َ َ َ 35
َ
َ
َ
َ ً
َّ َ َ َ
َ
َ ًَ
َولَو نَ َوى فَر ًضا َو َنف ًل أب َ
الصلة لم يَستبح الفرض ،أو
ازة أو
يحا 34أو نفل أو جن
َ َ
ََ
َ ً َ َ
َ
َ َ َ 37
فر ًضا فله انلَّفل منفرداَ ،وكذا انلَّفل قبلهَ 36و َبع َده ف ال َوقت وبعده،
33

و اگر نیت فرض و سنت (با همدیگر) آورد هر دو (برایش) مباح میشوند .یا (نیت) سنت
(آورد)؛ یا (نیت) نماز جنازه (آورد)؛ یا (نیت) نماز (آورد)؛ نماز فرض را مباح نمیگرداند .یا
(نیت) فرض (آورد) پس نماز سنت به تنهائی اجازه دارد؛ همچنین نماز سنت ،قبل از نماز
فرض و بعد از آن ،در وقت و خارج از وقت (اجازه دارد).
 . 30چیزهایی که تیمم گرفتن برای آن واجب است ،همانند :طواف ،دست گرفتن به قران،
سجود تالوت.
 . 31عجاله ،تحفه :زیرا اگر برطرفکنندهی حدث بود با غیر خودش که همانا آن آب باشد،
باطل نمیشد.
 . 38عجاله ،تحفه :زیرا تیمم به ذات ،مقصود نیست بلکه ضرورتا وسیلهای برای مباح
شدن نماز است.
 . 33تحفه :زیرا قصد آن چیزی که کرده ،صحیح است پس غیر از آن جایز است زیرا از
جنس آن (و در درجهی آن) است.
 . 34عجاله ،تحفه :از جهت عمل به نیت او.
 . 35تحفه و نهایه :زیرا فرض ،اصل؛ و سنت ،تابع آن است و متبوع ،تابع نمیشود.
َ َ
ََ
َ ً َ ََ َ
 . 36در چاپ دار المنهاج چنین آمده :فله انلَّفل منفردا أو مع الفرض قبله ،اما در
هیچکدام از چاپها ،شروحات و نسخ خطی نزد من چنین نبود.
 . 38تحفه و نهایه :زیرا آنها تابع فرض هستند.
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َ
َ
َو ََيب قَرن َها بانلَّقلَ 38واست َد َ
امت َها إل َمسح َشء م َن ال َوجه.

39

و همراهکردن نیت با نقل خاک و ادامهی آن نیت تا مسح قسمتی از صورت واجب
میشود.
َ
َ
ََ َ َ َ
َ
َ
َ
اثلَّان َواثلَّالث :قَصد ُّ َ
الْتاب َونقله 40،فلو َكن ََع َوجهه ت َراب ف َم َس َح به أو ألقته
َ
َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ 41
َ َ
ِّ
الريح َعليه ف َم َس َح به لم يَكف ،ولو أمر غريه حت يممه جاز وإن َكن قادرا َع
َ
َ 42
اْلظهر.
دوم و سوم :قصد خاک و نقل آن :پس اگر بر چهرهاش خاک باشد و با آن (خاک بر
صورتش) مسح کند؛ یا باد ،خاک را بر او بیاندازد پس با آن (خاک ،صورت یا دو دستش را)
مسح کند؛ کفایت نمیکند .و اگر به دیگری دستور دهد که برایش تیمم بگیرد جایز میشود
و اگر چه (بر تیمم) قادر باشد بنابر أظهر (که جایز میشود).

َّ
"الُضب" زدن برای نقل خاک است
 . 37النجم الوهاج :مقصود به "انلَّقل" یعنی
همانگونه که در مهذب و کفایه آمده است.
عجاله :زیرا اولین رکن تیمم است .حتی اگر خاک را بردارد سپس بیوضو شود ،نمیتواند
آن را استفاده کند به خالف آب که نقل در آن شرط نیست.
 . 39عجاله ،نجم و نهایه :زیرا صورت ،مقصود اصلی است و رکن قبل از آن ،که نقل
خاک باشد در ذات خود مقصود نیست.
َ َ َ َ 40
َ
ً
َ
ِّ
َّ
ً
َ
َ
َ
 .لقول تعال﴿ :فتيمموا صعيدا طيبا﴾ سوره مائده آیه6 :
پس قصدِ خاکِ پاک نمایید.
 . 41زیرا در حقیقت قصد خاک نکرده و بدون ارادهاش ،خاک به صورتش اصابت کرده
است و اگر به فرض مثال به باد دستور بدهد که خاک را بر صورتم نپاشان ،باد تابع او
نمیشود .پس معلوم میگردد که قصد او هیچ تأثیری در نقل خاک نداشته است.
 . 48زیرا با قصد اوست که دیگری برایش تیمم میگیرد .در اینجا قصدش معتبر است
زیرا اگر به مأذون له دستور دهد که برایش تیمم نگیرد گفتهاش را اطاعت میکند پس معلوم
میگردد که قصدش تأثیرگذار است.
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َّ
الْتتيبَّ 44.
الرابع َواْلَامسَ :مسح َوجهه َو َي َديه َم َع مر َف َقيهَّ 43.
َّ
السابع:
السادس:
َ
َ
َ َ َ َ َ ََ َ َ
َ
كونه ب َُض َبتيََ :ض َبة لل َوجه َو ََض َبة لليَ َدينَ 45،وقيل :إن أمكن بُضبة كف كخرقة
َ
َ
46
َو ََنو َهاَ .و َل ََيب إ َ
يصال بَاط َن شعر خفيف.

ََ
ََ َ
َ
َ
الَ ﴿ :فتَيَ َّمموا َصع ً
يدا َطيِّبًا فام َسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
 . 43لقول تع
سوره مائده آیه6 :
پس قصدِ خاکِ پاک نمایید و از آن به صورتهایتان و دستهایتان مسح کنید.
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ
َر َوی َمالك ،عن نافع ،أنه أقبل هو وعبد الل بن عمر حت إذا َكن بالمربد ،نزل
َ
َّ
َ
ََ
َعبد اللَ ،فتَيَ َّم َم َصع ً
يدا َطيِّبًا ،ف َم َس َح ب َوجهه َو َي َديه إل المرفقي ،ث َّم َصّل .صحیح.
الموطأ 186
نافع و ابن عمر آمدند تا اینکه به محلی به نام مربد رسیدند ،ابن عمر پایین آمد و با
خاک پاک تیمم گرفت .پس صورت و دو دست خویش را تا آرنج مسح نمود سپس نماز
گزارد.
َ
َ
َّ
ََ َ
َ
َّ
ٰ
َعن َجابر ،قَ َالَ :ج َ
اء َرجل إل َرسول اّلل َصّلالل َعليه َو َسل َم ،فقال :أ َصابَن َجنَابَة،
ََ َ
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َوإ ِّن َت َم َّعكت ف ُّ َ
ك َذا» َو َ َ
َ
َض َب بيَ َديه اْلرض فمسح وجهه،
الْتاب ،فقال« :اَضب ه
َ
َ
ََ
ث َّم َ َ
َض َب بيَ َديه ف َم َس َح به َما إل المرفقي .حاکم در مستدرک  638صحیح دانسته و
ذهبى با او موافقت نموده.
شخصی به نزد رسول اهلل صلیاهللعلیهوسلم آمد و گفت :جنابت به من رسید( .برای رفع
جنابت) در خاک غلطیدم .رسول اهلل صلیاهللعلیهوسلم فرمود :این چنین بزن و دو دست
خویش را به زمین زد پس صورت خویش را مسح نمود و دستان خویش را به زمین زد و با
آن دو دست تا آرنج را مسح نمود.
بیهقی در السنن الکبری  1014مینویسد :امام شافعی میگوید :اینکه بگوییم دو دست تا
دو آرنج مسح شود به قران نزدیکتر و به قیاس شبیهتر است زیرا بدل هر چیز همانند خود
آن چیز میماند (در نتیجه در تیمم همانند وضو دو دست تا دو آرنج در حکم داخل میشود).
 . 44زیرا همانند وضو ،در قران و سنت ترتیب مشهود است.
 . 45به دلیل روایت حاکم در مستدرک  638که اکنون گذشت.
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چهارم و پنجم :مسح چهرهاش و دو دستش تا دو آرنجش .ششم :ترتیب .هفتم :بودن
تیمم به دو ضربه :یک ضربه برای صورت و یک ضربه برای دو دست .و قول ضعیفی است
که اگر با یک ضربه امکان داشت  -مانند :پارچه و مانند آن  -کفایت میکند .و رساندن
خاک به درون موی نازک واجب نمیشود.

ب َص َّّل الل َعلَيه َو َسلَّ َم قَ َالَّ :
َعن َجابر َ ،عن انلَّ ِّ
اتليَ ُّممََ :ض َبة لل َوجهَ ،و ََض َبة
ِّ َ َ
اعي إ َل المر َف َقي .ر َجال ُكُّهم ث َقات َو َّ
الص َواب َموقوف ،سنن دارقطنی 691
لذلر
تیمم ،یک ضربه برای صورت و یک ضربه برای دستان تا دو آرنج است.
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َّ َ َ َ َ
َ َ
َّ
اْلرض َف َم َس َح بهماَ
َ
َ
عن نافع ،أن ابن عمر ،تيمم ف مربد انلعم فقال بيديه َع
َ ََ َ
َ
َ ًَ
ََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َوج َهه ث َّم َ َ
َ
َض َب بهما َع اْلرض َضبة أخرى ثم مسح بهما يديه إل المرفقي.
صحیح ،مصنف ابن ابی شیبه 1683
ابن عمر در (مکانی بنام) مِربَد نَعَم تیمم کرد .پس دو دست خویش را بر زمین زد و با
آندو ،صورت خویش را مسح کرد .سپس با آندو ضربهی دیگری بر زمین زد سپس با آندو،
دو دست خویش را تا دو آرنج مسح کرد.
 . 46نجم ،تحفه و نهایه :به علت سختی و مشقت.

