
 انتشارات انصار امام مهدی 

 

 احکام شریعت 
 در قالب پرسش و پاسخ

 

 جلد اول: طهارت 
 

 
 به قلم 

 شیخ عالء سالم 
 
 

 مترجم
 گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی 



 

 

 

 امحداحلسنسید  جهت کسب اطالعات بیشرت در خصوص دعوت مبارک

 .زیر مراجعه مناییدتارمناهای به  

www.almahdyoon.co 

www.almahdyoon.co/ir 

 نام کتاب
 نویسنده 
 مترجم
 نوبت انتشار 
 تاریخ انتشار 

 اصلی  انتشار کتاب

 کد کتاب 
 ویرایش ترجمه 

 جلد اول، طهارت ، پاسخوپرسش احکام شریعت در قالب 
 شیخ عالء سالم

 گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی
 دوم

 ش1400
 م 2011ق/  1432

2/1028 
 دوم

 
 

http://www.almahdyoon.co/
http://www.almahdyoon.co/ir


 

 

 

 

 

 

 



 فهرست 

 12 ............................................................................................. کتاب طهارت

 12 ................................................................................................ طهارت فیتعر 

 13 ...................................................................... طهارت در استحباب و وجوب موارد

 16 ............................................................................................... هااحکام آب 

 16 .................................................................................................. مطلق  آب. 1

 17 ............................................................................................. مطلق  آب انواع

 17 .....................................................................................ی جار  آب. 1

 20 ...................................................................................... راکد آب. 2

 22 ....................................................................................... چاه  آب. 3

 27 ................................................................................................. مضاف  آب. 2

 28 .............................................................................................. خورده می ن آب. 3

 31 .............................................................................................. طهارت با آب 

 31 .............................................................................. وضو ۀکنندالزم   یهاَحَدث. 1

 34 ............................................................................................... ی تخل   احکام. 2

 34 ............................................................................................. ی تخل   یچگونگ

 36 ....................................................................................................... استنجا

 39 ........................................................................................... ی تخل   یهاسنت

 41 ............................................................................................ وضو  یچگونگ. 3

 41 ....................................................................................................ت ی ن: اول

 44 ....................................................................................... صورت  شستن: دوم

 45 .................................................................................... هادست شستن: سوم

 47 ...........................................................................................سر مسح: چهارم

 49 ........................................................................................... پاها  مسح: پنجم

 51 ...................................................................................... وضو  باب در یمسائل

51 ......................................................................................... بی ترت. 1



 

 51 ....................................................................................... مواالت . 2

 52 .................................................................... مسح  و هاشستن  تعداد. 3

 52 ..................................................... .کندی م تیکفا  وضو  در که یشستن . 4

 53 ..................................................... آن  به مربوط  مسائل  و مانع و رهی جب . 5

 55 .................................................................................. وضو  یمتول. 6

 55 ................................... .محدث توسط مطهر یاسما و قرآن نوشتار لمس. 7

 56 .................................................................................. الحدث دائم . 8

ت  57 ............................................................................................ وضو  یهاسن 

 59 ................................................................................................. وضو  احکام

 61 ....................................................................................................... غسل . 4

 61 ......................................................................................... جنابت  غسل: اول

 62 ..................................................................................... جنابت  سبب

 64 ..................................................................................... ُجُنب  احکام

 66 ........................................................................ جنابت  غسل یچگونگ

 69 ................................................................................................. ضی ح: دوم

 75 ................................................................................... حائض  احکام

 79 ........................................................................................... استحاضه: سوم

 79 ............................................... است آن به مربوط  آنچه و استحاضه  اقسام

 84 .............................................................................. مستحاضه  احکام

 87 .............................................................................................. نفاس : چهارم

 90 ....................................................................................... اموات   احکام: پنجم

 90 ........................................................................................... احتضار

 92 ....................................................................................... دادن غسل

 97 ................................................................................. تی م کردنکفن 

 100 ................................................................................... ت ی م بر نماز

 105 .................................................................... (تی م کردندفن) نی تدف

 111 ..................................................................................... مستحب  یهاغسل

113 ...................................................................................... توبه غسل



 

 115 ......................................................................................... طهارت با خاک 

 115 ....................................................................... است  حی صح ممی ت که  ییجاها. 1

 117 ........................................................................... است  زیجا  آن بر ممی ت آنچه. 2

 118 .......................................................................................... ممی ت یچگونگ. 3

 120 .............................................................................................. مم ی ت احکام. 4

 124 ................................................................................ ها نجاسات و احکام آن
 124 ........................................................................................... نجاسات  انواع . 1

 124 ............................................................................................. مدفوع و ادرار

 125 ........................................................................................................ یمن 

 125 ....................................................................................................... مردار 

 127 ....................................................................................................... خون 

 128 ............................................................................................. خوک  و سگ

 129 ............................................................................................ ها کنندهمست 

 131 ............................................................................................ (جو  آب) فقاع

 131 ........................................................................................................ کافر

 132 ......................................................................................... نجاسات  احکام. 2

 132 ...................................................................................... لباس  و بدن ری تطه

 135 .............................................................................................. فرش ری تطه

 137 ................................................................................................. غساله آب

 138 ........................................................................ (آب از ریغ) هاکنندهپاک  ریسا

 139 ............................................................................................ ها پوست حکم

 140 ............................................................................................. ظروف  احکام



 حیم الر محن بسم اهلل الر  
خداوند آِن  از  تنها  ستایش  و  و    ، سپاس  است؛  جهانیان  پروردگار  تام   سالم آن  وصلوات 

 !باد امامان و مهدیین  ،محمد پاک و طاهر بر محمد و آل خداوند 

ت  دادن رسالتش داناتر است  سپاس و ستایش از آِن خداوندی است که بر محل قرار  و من 
خود در زمینش تنها از آِن اوست؛ حتی به والیت همۀ    و فضل در توفیق به والیِت جانشینان

 ساداتش؛ یعنی محمد و آل پاک و طاهرش، امامان و مهدیین. 

همان کسانی که خداوند رجس و ناپاکی را از  او از خاندان برگزیدۀ محمد است،    چراکه
ـ   کامل پاکشان فرموده   طور به آنان زدوده و   از    ـفدایش   جانم بهاست؛ و من بر ارائۀ آنچه او 

شدت رحمت    ، ام و آنچه مرا به شگفت آوردهاحکام الهی روشن فرموده است، حیران مانده 
بلکه بر همۀ مردم است؛ زیرا در این    وی بر مردم، چه انصار و چه غیرانصار از جویندگان حق، 

را در  بار خود  اند و ما نیز کوتاهی تأسف ای که مخالفان جنگ را علیه او علنی کرده هنگامه
سعی و تالش او پیوسته بر این بوده است که شریعت الهی را برای آنان    ،ایمحق او علنی کرده 

 روشن سازد. 

شکوفۀ پاک از تنۀ    قائم مورد انتظار؛ آناست؛ امامی ناشناخته و همان    احمدالحسناو  
تمام آنچه آزارش    با وجود ؛ او که  ایشاندرخت تنومند محمد؛ آن شاخۀ سبز از درخت پاک  

مبسوِط  فرماید:  دهد میمی فقهِی  کتاب  که  است  این  دارد  اهمیت  حاضر  حال  در  »آنچه 
تبیین    فهمی برای همۀ مردم به نگارش درآوری که در آن همۀ مسائل فقهی که برایتان قابل 
انی  تو ام وجود داشته باشد و اگر به مسائلی برخورد کردی که نیاز به پرسیدن داشتی  میهکرد

 .« بپرسی

( امام    جلداین کتاب  به خواستۀ  اجابتی است  به طهارت(  ـ   مربوط  اذن  تا شاید  به 
باشد که عبارت است از    هایی[اهداف ]و درخواستـ لبیکی در راستای برخی  خداوند متعال 
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هایش، برگرفته از کتاب »احکام وگویی در احکام دین حنیف، مربوط به طهارت و پیوست گفت
اخیرًا   های فقهی، طهارت« که امام و کتاب »پاسخ     احمدالحسناسالم« امام  نورانی  
 اند. هدادپاسخ 

 وگو یا پرسش و پاسخ؟ اما چرا روش گفت
شوند یا با  دچار سختی می  احکام نورانی اسالمهای کتاب  بسا برخی در فهم عبارت   چه

به پاسخ مطلوب خود    ،متن و فروع بسیاری که به آن ضمیمه شده است  بودنتوجه به طوالنی 
احکام نورانی  با وجود اینکه در حال حاضر مسائل مربوط به طهارت در دو کتاب    ؛ دست نیابند

عالوه کسی که به دنبال ُحکمی باشد، نیازمند  های فقهی تشریح شده است؛ به و پاسخ   اسالم
بنابراین  ؛  کندهایی ایجاد می نوبۀ خود دشواری ین نیز به وجو در هر دو کتاب است که ا جست
ی است  ۀ پرسش و پاسخدربردارندوگویی بیان شده که  ، احکام شرعی در قالب گفتجلددر این  

 .اندامام بیان فرموده و پاسخ داده  آنچههر  ]در خصوص[

از مهجور به  نورانی اسالمشدن کتاب  جهت اجتناب  بر آین ا ، سعی  احکام  بوده  جانب  ن 
  ؛ خیلی دور نشود  احکام نورانی اسالمهای کتاب  وگو از عبارت است که خواننده در این گفت 

عبارت به  عین  دقیقًا  اسالم های  عالوه  نورانی  بلکه    احکام  نیاوردم؛  کتاب  این  در  هم  را 
بخش و  در آن را بخش   واردشدهو مسائل    جداجدا را    احکام نورانی اسالمهای کتاب  عبارت 

  را انجام دادم   ییهاگذارییش کردم؛ همچنین شماره وپپسرا از هم جدا و گاهی نیز    فروع آن
اذن خدا آسان  که فهمش را به   کردم  تری جایگزین معنی یا روشن با کلمۀ هم  را   اظبرخی الفو  

آن کلمه بکاهد و به فضل خدا تالش کردم که این    نبودناضحکم قدری از و یا دست   سازد
این گفت  ؛ بارتی میانه قرار دهم کلمۀ جایگزین را ع  ـ طوری که خواندن  ـ فهم  شاءاللهانوگو 

 آسان کند. ـ بسا اندکی  چهرا ـ  احکام نورانی اسالم عبارت 

بندگان مؤمنش برای عمل به آنچه از شریعتش که ولی   به  از خداوند سبحان مسئلت دارم  
گم کرده  را هرکدام از خلقش را که راه و  توفیق عطا فرماید  فرموده، و حجت مظلومش روشن 
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 است هدایت فرماید. 

را   تو  تو، عفو و بخشایش  تو، عفو  آِن    خواستارمبارالها! عفو  از  تنها  و سپاس و ستایش 
وصلوات تام و تمام خداوند بر محمد و آل پاک و  آن پروردگار جهانیان است و سالم   ،خداوند

 طاهر محمد، امامان و مهدیین باد!
 

 1432االول جمادی  ابتدای
 عالء سالم 

 
 )مترجم( .ش1390نیمۀ فروردین  .1



 
از م اباعبدالله    بن    ل ض  فصدوق  ای نامه   شبرای    صادقامام  عمر نقل کرده است: 

 بود: چنین  نوشت که در آن 
خداوند دعوت  شناخت  که به    مبعوث نفرمودهپیامبری را  هرگز  خداوند متعال  که  راستی»به

عمل به    فقط   خداوند را همراه وی استوار نکرده باشد.  اطاعت در امرونهی    کهدر حالی    ،کند
بر حدود خودشان و همراه با شناخت کسی که به این اعمال دعوت  که  پذیرد  را می  یضیفرا 
اطاعت کند   کند فرض شده است؛می باطن    ، و کسی که  و  را حرام  ظاهر  نماز    ، کردهحرام 

گرفته   گزارده، به   ،روزه  عمره  و  بزرگ  حرمت تمامِی  و  آورده    جاحج  را  الهی  و  داشته  های 
مکارم اخالق  تمام  خوبی و  تمام  به  فروگذار نکرده است. چنین شخصی  از آن را    چیزی یچ ه

حالل   شناخت پیامبر بدون  پندارد می کسی که است.  کردهدوری کرده و از بدی آن عمل 
ا حالل و حرامی را از برای او حرام  برای خداوند حاللی ر از    ، کردهرا حالل و حرام را حرام  

نماز خواندهاست  کردهن این و  گزارده  حج کرده و عمره    ،کات دادهز   ،. کسی که  را  ها  تمامِی 
که    راستیبه   ، انجام داده است  ، کسی که خداوند طاعتش را بر او واجب دانسته شناختن  بدون  

این  از  ندادهچیزی  انجام  را  نمی   ،خواندنمی   ی نماز   ، ها  نمی ز   ،گیردروزه  حج    ،دهدکات 
چیزی را از  گیرد و  طهارت نمی   ،کندغسل از جنابت نمی  ،آوردجا نمی ای به و عمره گزارد  نمی 

هرچند رکوع کند و سجده    ، . چنین شخصی نمازی نداشته استکندحرام نمی   وندبرای خدا 
و شناخت  معرفت  همراه  نها  ها تاین نیاورده است. تمامِی    جابه   حجی  نداده وکاتی  بگزارد و ز 

با اطاعت از او و  آن   ت  از او بر خلقش من    گرفتنبر به  فرمان  مردی است که خداوند متعال 
و کسی که گمان کند    خدا را اطاعت کردهبرگیرد  کسی که او را بشناسد و از او  نهاده است؛  

همین  و    هاتنها  شناخت  و  ]اعمال[  است  ،  د کنبسنده  اطاعت    دونب  شناخت به  معرفت 
چه  هر به بشناس و است. جز این نیست که گفته شده   دروغ گفته و شرک ورزیده که  راستیبه 
پس    پذیرفته نیست؛ معرفت از تو  شناخت و  بدون  اعمال  این  که    ؛ خواهی عمل کن می خوبی  از  

که  عمل کن  ـ  یشوبکمـ خواهی  چه از خیر می هر برای خودت به    ،پیدا کردی شناخت  وقتی  
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 1.« پذیرفته خواهد شداز تو 
؛ اما الَجَرم  آسیاب دین و اساس آن استجانشین خدا« محور    معرفت و شناخت »بنابراین  
کردن بسنده و    است  اشیخداوند در امرونهو جانشین  خلیفه  از  طاعت  ا مستلزم  این شناخت  

محسوب  و شرک  حتی تکذیب  گمانی بیش نیست و  فراتر از زعم و    ، طاعتا بدون  شناخت به  
خدا  و جانشین  فه  یاز طاعت خلافتاده  دور به   معرفِت شناخت و  و امید مؤمن در همان  شود  می

 . خواهد ماندباقی  است  کرده در آنچه امرونهی 
روشن    حسنالاحمدسید  و جانشینش  که خلیفه    «خداوند سبحان  یعت احکام شر »و  
پس    است؛   کرده ها  با آنت  امر به عمل و نهی از مخالفوی  است که    اموری جمله  از    ، فرمود

بای مؤمنان که  !  باشید  است  این  هوش  و  دستبه از  پس  که  همان چیزی  آوردن شناخت 
 معرفت خواسته شده است. 

 
 .7، ح250، ص1الشرائع، جعلل .1



 کتاب طهارت

 اند از: شود که عبارت به چهار فصل اصلی پرداخته می در کتاب طهارت  
 ؛ هااحکام آب .1
 ؛ )وضو و غسل(با آب  طهارت  .2
 ؛ )تیمم( با خاک طهارت  .3
 .آن نجاسات و احکام .4

شده در  گرفته یش روش پ  خواهد شد.  شاخهشاخه   هاسرفصلمبحث از این  در هر  و مسائل  
  ، به خواست خداوند متعال که    استپاسخ  و  توضیح این مسائل در قالب پرسش    ، این کتاب 

 کرد. خواهد احکام را برای خواننده روشن 
و    تعریف طهارت  کنیم تا شناختی ازها درنگی می پرداختن به مبحث احکام آباز  پیش  

 . به دست آوریمرا   وجوب و استحباب در آن موارد

 تعریف طهارت 

 چیست؟ طهارت شرعی پرسش: 
شدن  ی در مباح تأثیر که  صورتی  به   ؛ است  تیمم غسل یا    ، برای وضو  ی اسم  طهارتپاسخ:  

 نماز داشته باشد. 

 چیست؟  «نماز داشته باشدشدن مباح که تأثیری در صورتی »به منظور از پرسش: 
  شود؛داده می   به مکلف  نمازخواندن ۀ  اجاز   [ طهارت]که پس از آن    مقصود این استپاسخ:  

  ، شودبر آن اطالق می   «طهارت »]کلمۀ[    ،یشرع  طورغسل و تیممی که به   ،وضوبنابراین  
کند و به وی اجازه  شدن به نماز را برای مکلف مباح می وارد  ،از انجام آنپس است که  عملی 

و  بنشیند  در محل نمازش  اینکه  حائض برای    تیمم مثل وضو یا    ، دیگر  ]های[ چیز، نه  دهدمی
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و  دهد  نمی   نمازخواندندادنش به وی اجازۀ  این عمل پس از انجام   چراکه  ؛ بگویدخدا را  ذکر  
 . شودشرعی محسوب نمی طهارت یجه نت  در

قربت )مثل    نیت به مشخص    طور نه به   ، کندغسل میجهت نظافت  کسی که به وضعیت  
یعنی غسل  ـ  نیز به همین صورت است؛ چنین غسلی (مشابه آنتوبه یا   ،جمعه ،غسل جنابت 

انجام   ـشدنتمیز برای   از  برای  نمازخواندن دادن،  پس  طهارت    شرعاً و    کند مباح نمی  وی  را 
 . شودمحسوب نمی 

 و استحباب در طهارت موارد وجوب

 ؟است شکلیک به  تنها    تیممغسل یا   ، آیا وضوپرسش: 
 شود به واجب و مستحب. ها تقسیم می هرکدام از آنوجه؛ یچ هبه پاسخ: 

 واجب چیست؟ یموارد وضو پرسش: 
 وضوی واجب: موارد کاربردپاسخ: 

مثل ـ دلیلی  یا به  ـمثل نماز صبح بوده ـ واجب  از اساس کند فرقی نمی    ؛ واجب های نماز  .1
 . ـ واجب شده باشدنذر 

 . جای خود خواهد آمددر که به خواست خداوند متعال  طواف واجب در حج یا عمره .2
 قرآن اگر واجب شود.نوشتار  لمس   .3

 ؟هیعنی چ  «اگر واجب شود»پرسش: 
لمس پاسخ:   که  است  نوشتار  واضح  نیست  شرعاً   خودِی خودبه قرآن  کردن  ولی    ؛واجب 

به  می گاهی  واجب  نذر   ؛شوددلیلی  برطرف  ، مثل  از  قسم،  نجاست  یا  کالم  کردن  شریف، 
 . خواهد شدوضو واجب داشتن  ،کردنلمسکه هنگام  غلطتصحیح یک 

 ؟استو حروف کلمات ساختار  ،حرکاتشامل قرآن نوشتار آیا پرسش: 
 فقط حروف.پاسخ: 
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 وضو مستحب است؟ زمانیچه پرسش: 
)نماز واجب، طواف واجبگفته   ۀ گانسه   اموراز  در غیر  پاسخ:   برای    شده  و لمس واجب 

 مسجد.شدن به وارد وضو برای قرائت قرآن یا مانند داشتن  ؛قرآن(نوشتار  

 ؟ شودمیغسل واجب هنگامی چه پرسش: 
 : چند مورد در پاسخ: 

لمس    و   یعنی نماز واجب، طواف واجب  ؛باشد   ین ۀ پیشگانسه   امور هرآنچه مربوط به    .1
 قرآن.  ارنوشت

 .شده باشد واجب    ،عهد و قسممثل    مشابه آن،نذر یا  ۀ  واسطاگر به   ، به مسجدشدن  وارد  .2
های  سوره شده باشد.  واجب  شبیه آن  نذر یا    ا اگر ب  [دارسجده]  عزائم   هایسوره خواندن    .3
 . «علق« و »نجم«، »فصلتحم  «، »الم سجده»: استسوره چهار  عزائم

تر گفته  پیش است که    دو مورد همان هر  در    «اگر واجب شودآیا معنای عبارت »پرسش:  
 ؟شد

ولی گاهی   ؛نیست اصل واجب در  عزائمخواندن مسجد یا شدن به وارد  چراکه ؛بله پاسخ: 
د  نخواهواجب شود انجام این دو ممکن    هنگامی که و    دشوبا نذر واجب می  مثال عنوان  به 

 اش باشد. که غسلی بر عهده  صورتی در ،از غسل پس مگر  ، بود
واجب است   اشتا طلوع فجِر روزی که روزه   که  شودواجب می  هنگامی گاهی غسل    .4

  مثال عنوان  به   ؛ب غسل کند باقی مانده باشدنُ ُج مقداری که  معین( به    رنذ  یا)مثل ماه رمضان  
در این صورت    ،کفایتش کند برای غسل  باشد و پنج دقیقه  صبح  ساعت پنج  صبح  اگر اذان  

او  صبح  اذان  پنج دقیقه مانده به   بر  اما  واجب می غسل  « استفاده  گاهیچرا عبارت »شود؛ 
غسل را تا رسیدن  که مؤمن  آید  کم پیش میآید؛  تر پیش میکم زیرا این وضعیت   شده است؟

 . گفته باشدترک زمان به این 
خون جریان  که  کند  فرقی نمی؛  نفوذ کند خون او در پنبه    هنگامی که مستحاضه    ۀ روز   .5

 (. خواهد آمدیا نداشته باشد )چنانچه توضیح آن در احکام استحاضه باشد  داشته 
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 اند؟مستحب کدام یهاغسل پرسش: 
 .هاسایر غسل توبه و  ، مثل غسل جمعه ؛شدهگفته   ۀگانپنج موارد از غیر پاسخ: 

پپرسش:   از  اکنون  استحباب وضو و غسل  وجوبشدن موارد  مشخص س    تیمم از    ،و 
 پرسیم؟ می

 تیمم: برای  واجبموارد  .بلهپاسخ: 
 وقت تنگ باشد.  هنگامی کهواجب  هاینماز  .1
ها خارج شود.  تا از آن  «نبیالمسجدالحرام و مسجد»ب در یکی از دو مسجد نُ برای ُج  .2

تواند  او نمی و    خارج شودخواهد بود که  بر او واجب    ،بخوابد و جنب شودمسجد  در این دو    اگر
 تواند خارج شود(. کند )بدون تیمم نمی  تیمممگر اینکه  ، خارج شود

در یکی از    در حالی کهشود؟ یعنی اگر زنی  ان را هم شامل میزن   ،آیا این حکم پرسش:  
 گر با تیمم؟ شود ممی خارج نوی از آنجا    برایش پیش بیاید   مسئلههمین    ،این دو مسجد است

 ولی جایز نیست در مسجد بنشیند یا باقی بماند.   ؛ واجب نیستوی بر  تیممپاسخ: 

 یست؟ واجب بود. موارد استحباب آن چ هاییمم ت  هاین ا پرسش: 
 است که گفته شد.  یاز موارد یرمستحب غ هاییمم ت پاسخ: 

 ؟ستهاین شدن طهارت فقط هم موارد واجب یا آپرسش: 
.شودیواجب م یزطهارت با نذر و مشابه آن مثل عهد و قسم ن  یگاه . یرخپاسخ: 



1 

 ها احکام آب

 ها خواهد آمد.خورده؛ که توضیح آن: آب مطلق، مضاف و نیم استها بر سه نوع آب

 آب مطلق  .1

نهاد هرچیزی  :  آب مطلق بر آن  را  اسم آب  بتوان  اضافه ؛  که  یعنی  بدون هیچ قید  ای؛ 
ـ  مثال عنوان  بهـ   برخالف  ؛دهندۀ دیگری به آن آب گفته شود یح توضبدون افزودن هیچ عبارت  

یی بر آن صحیح نیست و حتمًا باید گفت »آب انار« که در  تنهابه »آب انار« که اطالق واژۀ آب  
 نتیجه انار به آب اضافه شده است.

 احکام آب مطلق خواهد آمد:  ترین مسائل ودر ادامه مهم 

 آب مطلق چه حکمی دارد؟پرسش: 
پاک و پاک ِی خودبه های مطلق  تمام آبپاسخ:   َبرندۀ َحَدث و    ، کنندهخود  بین  از  یعنی 

 نجاست هستند. 

 چه تفاوتی میان حدث و نجاست وجود دارد؟ پرسش: 
به  پاسخ:   از گفته میهرچیزی  حدث  مثل خواب و    ؛نیاز دارد  نیت به بردنش  بین شود که 

ولی    ؛نیاز دارند   نیت به پذیر است و هر دو  فقط با وضو و غسل امکان  کردنشانخروج باد که رفع 
مثل وجود خون در لباس    ؛ ندارد  نیاز   نیتبه کردنش  شود که برطرف نجاست به چیزی گفته می 

 ندارد.  نیاز نیتبه کردنش که پاک 
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 انواع آب مطلق 

 سم است؟د قِ آب مطلق بر چن پرسش: 
شود: جاری، راکد و  شدن نجاست در آن به سه دسته تقسیم میبا توجه به واقعپاسخ:  

 آب چاه.

 نجاست در آن« چیست؟  شدنواقع منظور شما از عبارت »با توجه به پرسش: 
با توجه به این ویژگی صورت گرفته است؛ اگر این ویژگی    بندییعنی این تقسیم پاسخ:  

با توجه به طعم و    همان   ؛بندی نیز تغییر خواهد کردتغییر کند تقسیم  طور که اگر بخواهیم 
  خصوص اما در ؛ بندی کنیم اقسام آن »آب شیرین، شور و تلخ« خواهد بودآب را تقسیم  ،مزه

نجاست در آن« نجاست یا در آب جاری واقع    دنشواقعبندی آب »با توجه به چگونگی  تقسیم 
 شود یا در آب راکد یا در آب چاه و ِقسم چهارمی ندارد.می

 گانه: سه بندی احکام و مسائل متعلق به این تقسیم 

 آب جاری .1

 ؟جاری چیستمقصود از آب پرسش: 
جاری   که  است آبی  پاسخ:   زمین  بنابراین    ایسرچشمه   و  شود می  روی  عنوان به ـدارد؛ 

سرچشمهمثال  اگر  قنات  یا  آب  جوی  ـ ـ  ساحلای  یا  رودخانه  جاری  مثل  آب  باشد  داشته  ـ 
د در زمرۀ آب  شوجاری می  کشی که از مخازن آب شهر شود. در روزگار ما آب لولهمحسوب می

 .شودجاری محسوب می 

 آب جاری چه حکمی دارد؟پرسش: 
اش گانهگر اینکه یکی از خصوصیات سه م  ؛شودبا برخورد با نجاست نجس نمی پاسخ:  

 مزه یا بو( تغییر کند.  یا  )رنگ 

توان آن را  چطور می   ،یکی از خصوصیات آب جاری را تغییر دهد   ،اگر نجاست پرسش:  
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 ؟ کردپاک 
تغییر    کهوقتی  تا    ،دفعی و مستمر از سرچشمه  صورتبهبا افزودن آب پاک بسیار  پاسخ:  

 از بین برود.  یجادشدها 

 ؟ سازیدا امکان دارد مسئلۀ پیشین را با یک مثال روشن آیپرسش: 
اگر ُمردار نجس حیوانی در جوی آب بیفتد و منجر به تغییر یکی از اوصاف آن   .بلهپاسخ:  

شهری را به شکل   کشیآب فراوانی مثل آب رودخانه یا آب لوله ، شود و بخواهیم پاکش کنیم 
سپس    ؛رسدکه مقداری آب به آن می  یطور به گشاییم ) ـ بر آن مینه تدریجی دفعی و مستمر ـ 

درپی آب بر جوی تا با  ی پ( و با گشودن  کنیمباز می کنیم و سپس بار دیگر آب را  آن را قطع می 
 شود.جوی پاک  یجادشدها رفع تغییر 

 م آب جاری باشد؟ آیا آب دیگری وجود دارد که در حک پرسش: 
که  ای باشد  شود و دارای سرچشمهها و استخرها جمع میآبی که در حوض   . بلهپاسخ:  

کشی  مثل حوضی که به رودخانه یا آب لوله   ؛ آبش را تأمین کند حکم آب جاری را خواهد داشت
مگر    ؛شود؛ چنین آبی با برخورد به نجاست نجس نمی کندمتصل است که آب آن را تأمین می

 کند. اش تغییر گانهاینکه یکی از خصوصیات سه 

 آیا آب باران در حکم آب جاری است؟ پرسش: 
 حکم آب جاری را دارد.  ،آب باران هنگام بارش  .بلهپاسخ: 

در برخورد با نجاست نجس    شدنآیا هنگام باریدن یا جاری   ،اگر آب باران بباردپرسش:  
 شود؟می

  ؛ شودشدن در ناودان یا جاهای دیگر نجس نمی آب باران در حین باریدن و جاری پاسخ:  
 مگر اینکه نجاست تغییرش دهد. 

 های یخ( هنگام بارش حکم باران را دارند؟ آیا برف و تگرگ )دانه پرسش: 
منجمد  پاسخ:   تگرگ  و  آن اسم    بودنشمنجمد   دلیلبه و    استبرف  بر  صدق  آب  ها 
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 کند.نمی 

لولهپرسش:   آب  داردآیا  وجود  منازل  در  امروزه  که  شهری  محسوب    ، کشی  جاری  آب 
 شود؟می

 حکم آب جاری را دارد. .بلهپاسخ: 

که    یطور به   ؛شودکشی همراه چیزی دیگری مثل زنگار همراه میگاهی آب لولهپرسش:  
 رد؟ کند؛ این آب چه حکمی دا رنگ و بوی آن تغییر می 

بودن آب  کننده پاک پاک باشد در    کهوقتی  شود تا  کشی مخلوط میآنچه با آب لوله پاسخ:  
بودن خارج کند )یعنی دیگر نتوان آن را آب نامید(  مگر اینکه آب را از آب مطلق   ؛ تأثیری ندارند

 نخواهد بود.  کننده پاک که در این صورت دیگر 

سازند که  ها میمختلف برای ذخیرۀ آب در خانه   های امروزه تانکرهایی با حجمپرسش:  
کنند. آیا چنین آبی در حکم  کشی خانگی از آن استفاده میشدن آب از طریق لولههنگام قطع 

 آب جاری است یا قلیل؟ 
که به آن  ی بستگی به حجم آب تانکری دارد  خانگ   کشیحکم آب موجود در لولهپاسخ:  

ها در حکم آب جاری و  آب موجود در لولهباشد  از آن    و بیشر   اگر آب تانکر کُ   ؛استمتصل  
 است. در غیر این صورت در حکم آب قلیل 

 آب جاری و آب قلیل چه حکمی دارند؟ پرسش: 
مگر اینکه یکی  شود؛  نجس نمی   حکم آب جاری بیان شد که در برخورد با نجاست پاسخ:  

بدون اینکه  ؛  شودجاست نجس مین   ا ولی آب قلیل با برخورد ب  ؛اش تغییر کند گانه از اوصاف سه
 کردن یا نکردن اوصافش تأثیری داشته باشد. تغییر 

)مثاًل  گردیم و سؤال می بازمی پرسش:   پاکی مخلوط شود  با چیز  اگر آب جاری  کنیم: 
  خود خودبه و  قدری نمک به آن افزوده شود( و آن را تغییر دهد، یا اگر مدت طوالنی راکد بماند  

 دهد؟ بودن را از دست می کننده پاک گش سبز شود( آیا خصوصیت  کند )مثاًل رنتغییر  
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که تا  پاسخ:   ویژگی    هنگامی  نهاد  آن  بر  را  آب  اسم  دست  کننده پاک بتوان  از  را  بودن 
 دهد.نمی 

 آب راکد .2

 منظور از آب راکد چیست؟پرسش: 
مثل آب موجود    ؛که منبعی ندارد تا برایش آب تأمین کند   منظور آب راکدی است پاسخ:  

 یا ظروف.   انبارهاآب در 

 حکم آب راکد چیست؟ پرسش: 
 آب راکد دو حالت دارد: پاسخ: 

خواه یکی   ؛شودنجاست نجس می  ابرخورد ب  درکه  است    کمتر  رآبی که مقدار آن از کُ   اول:
 یا نکند. کند  اش )رنگ، بو یا مزه( تغییر  گانهاز اوصاف سه 

مگر اینکه نجاست یکی    ؛ شوداین آب نجس نمی  .یا بیشتر باشد  ُکر ۀ  انداز به آبی که    دوم:
 یگر این آب در حکم آب جاری است. دعبارتبه از اوصافش را تغییر دهد؛  

 ؟ کردتوان آن را پاک  چطور می   ، ( اگر نجس شودُکراز    کمتر در حالت اول )یعنی  پرسش:  
 شود.یا بیشتر به آن پاک می  ُکرۀ انداز به ـ آب نه تدریجیبا افزودن دفعی ـ پاسخ: 

  ، شود  ُکرۀ  انداز به که    کنیمی به آن آب اضافه  قدر به اگر آب قلیل نجس باشد و    پرسش:
دو لیتر باشد و نجس شود و دو لیتر دیگر به آن    اندازۀبه که  شود؟ مثاًل آب ظرفی آیا پاک می 

 اضافه کنیم؟ 
با افزودن دو لیتر    شدهگفته شود. طبق مثال  با رسانیدن آن به مقدار ُکر پاک نمیپاسخ:  

 یا بیشتر به آن آب اضافه شود.  ُکراندازۀ باره به یکبه شود. حتمًا باید  دیگر پاک نمی 

یا بیشتر باشد( اگر نجس شود چگونه    ُکراندازۀ  به آب راکد در حالت دوم )آبی که  پرسش:  
 شود؟ پاک می 
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  ؛اگر )با این عمل( اوصاف نجاست از بین برود  ؛شودر بر آن پاک میبا ریختن آب کُ پاسخ:  
دهیم تا  افزاییم و به همین ترتیب ادامه می در غیر این صورت یک بار دیگر آب کر به آن می

 تغییر از بین برود. 

کشی خانگی کردن آب لولهآیا با باز   ، باشد و نجس شود  ُکرقلیل کمتر از  اگر آبپرسش:  
 شود؟ یا باید حتمًا به مقدار آب کر یا بیشتر بر آن بریزیم تا پاک شود؟ داخل آن پاک می

تطهیر پاسخ:   هنگام  تأمین   ،اگر  لولهمنبع  آب  به کنندۀ  باشد   ُکراندازۀ  کشی  بیشتر  ،  یا 
شود دیگر  نجس  یعنی وقتی آب قلیل    ؛کندنگی بر آن کفایت میکشی خاکردن آب لولهباز 

 هیچ خصوصیتی از خصوصیات نجاست را با خود نداشته باشد. 

از پرسش:   با  راکد  آب  خود بین آیا  پاک    خودِی به رفتن  سببی  هر  به  یا  نجاست  اوصاف 
 شود؟می

با وزیدن    همین طور شود و  اوصاف نجاست پاک نمی   خودِی بهرفتن خود بین با از پاسخ:  
شده را از بین ببرد.  ـ در آن که تغییر ایجاد مثل برگ درختان باد بر آن یا با افتادن اجسام پاک ـ 

 شود. تنها به همان صورتی که بیان کردیم پاک می

 ها، استخرها و ظروف چیست؟ حکم آب موجود در برکه پرسش: 
اگر  استدر حکم آب راکد  پاسخ:   یعنی  از  ؛  به نجاست نجس    ُکرکمتر  با برخورد  باشد 

به  ؛شودمی اگر  نمی  ُکراندازۀ  ولی  نجس  باشد  بیشتر  اوصاف   ؛شودیا  از  یکی  اینکه  مگر 
 کردن آن هم همانند تطهیر آب راکد است. اش تغییر کند و روش پاکگانه سه

 در است؟ر چیست و مقدار آن چقماند: آب کُ یک پرسش باقی می پرسش: 
 :شودبه دو صورت مشخص می   ُکرآب پاسخ: 

 لیتر است.  457با لیتر که مقدار آن  اول:
 با ابعاد؛ یعنی آبی که طول، عرض و عمق آن سه وجب و نیم باشد.  دوم:

 با کیلوگرم صحیح است؟  ُکرآیا تعیین پرسش: 
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ولی در اضطرار جایز است   ؛اضطرار( صحیح نیست نبود در صورت داشتن اختیار ) پاسخ: 
شود و اگر چگالی )جرم حجمی( آن مشخص نباشد  رم معادل حجم در نظر گرفته می و ِج 

  457کیلوگرم معادل    457یعنی یک کیلوگرم معادل یک لیتر یا    ؛شود»یک« در نظر گرفته می 
 شود.لیتر شمرده می 

 آب چاه .3

 حکم آب چاه چیست؟ پرسش: 
 دو صورت دارد: پاسخ: 

باشد و آب آن با تراوش از زمین    ُکراگر کمتر از    ؛شودبا برخورد به نجاست نجس می  اول:
چاه تراوشی   ، به همین دلیل به چنین چاهی  ؛ آب آن قلیل باشد  طور معمول به تأمین شود و  
 شود. آب گفته مییعنی چاه کم 

آب آن از طریق    کهدر صورتی    ،اشگانهمگر با تغییر اوصاف سه   ؛شودنجس نمی   دوم:
 . باشدیا بیشتر   رکُ اندازۀ یا به   شوداست تأمین  یرزمینیز آب  منبع ای که متصل به چشمه

 روش تطهیر آب چاه چگونه است؟ پرسش: 
 به شرح زیر:   ؛شودی که در شرع معین شده است از چاه آب کشیده میا اندازه  به پاسخ: 

به مردار    .1 هرآنچه  )یا  مرغ  تا  آنگنجشک  به اندازۀ  توجه  با  و وضعیت هاست(:  اندازه 
مردار عقرب، مار و مارمولک با    خصوصشود. در  لیتر آب کشیده می  100تا    10حیوان بین  

 شود.لیتر کشیده می  70تا  30اندازه و وضعیت حیوان توجه به 
با توجه    لیتر   460تا    100هاست(: بین  اندازۀ آنآنچه به هر گوسفند یا سگ )یا  مردار    .2

 . شودمیآب کشیده  ،حیوانوضعیت اندازه و 
تا   70کردن عین نجاست بین ها: بعد از خارج کننده خون، ادرار، مدفوع، منی یا مست .3
شود. اگر مدفوع، روان یا در  آب استخراج می   ، لیتر با توجه به مقدار و وضعیت نجاست  460

لیتر آب برداشته    100  ،نباشدهم پاشیده  لیتر و اگر خشک باشد و از    400چاه پخش شده باشد  
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 شود.می
لیتر    700تا    460اندازه و وضعیت حیوان  ها: با توجه به گاو، شتر و نظایر آنمردار االغ،    .4

 شود.برداشته می 
 شود.لیتر آب از چاه خارج می  700برای مردار انسان  .5

معین  مقدار اگر  پرسش:   شود  شدهشرعی  کشیده  آب  چاه  بوی    ، از  یا  طعم  رنگ،  ولی 
هایی از الشۀ مردار، خون، بول، عصاره یا موارد دیگر باقی بماند، در این صورت تکلیف  تکه

 چیست؟
که از نجاست    ایبه کشیدن آب از چاه ادامه دهد تا آب پاکیزه شود و رنگ، بو و مزهپاسخ:  

 بر آن عارض شده است از بین برود.

بیرون کشیده میپرسش:   چاه  از  انسان  مردار  برای  که  آبی  مقدار  به    ،شودآیا  توجه  با 
 کوچکی و بزرگی تفاوت دارد؟ 

حکم کشیدن آب برای انسان کوچک همان حکم انسان بزرگ است؛ یعنی برای  پاسخ:  
 شود.رون کشیده می لیتر آب بی 700ها مرداِر هرکدام از آن

آیا مقدار آبی که باید بیرون    ،اگر چند نوع نجاست با هم در یک چاه افتاده باشد پرسش:  
نیز چند برابر خواهد شد؟   انسانی در یک چاه بمیرد و درعین   مثالعنوان  بهکشید    حالاگر 

 شود؟تکه شود چقدر آب از چاه کشیده می فتد و تکه مدفوعی هم بی
چند  پاسخ:   چند وجود  باعث  نجاست  آبی برابرنوع  مقدار  بیرون    شودمی  شدن  باید  که 

  400لیتر برای مردار انسان و    700شود؛  کشیده میلیتر آب بیرون  1100کشید. در مثال فوق  
 تکه شده است. در آن تکه  که ی مدفوعلیتر برای 

دو انسان   الشۀ  مثالً جنس باشند ـاند هم هایی که در یک چاه افتاده اگر نجاست پرسش: 
 برابر خواهد شد؟ ـ آیا آبی که باید بیرون کشید نیز چند در چاه باشد 
 شود.لیتر آب بیرون کشیده می 1400شود. در این مثال  برابر می چند پاسخ: 
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دانستیم که برای مردار حیوان چقدر آب باید از چاه    ،تر تقدیم شداز آنچه پیش پرسش:  
تکه یا از هم پاشیده شود چقدر باید  : اگر حیوان تکه شودولی پرسشی مطرح می  ؛ ید کش  یرونب

 ید؟ کش یرونبآب 
تمام آب    ، تکه یا از هم پاشیده شود تر از آن( در چاه تکه اگر حیوان )سگ و بزرگ پاسخ:  

کشیدن کشیدن تمام آن ممکن باشد و اگر بیرونالبته اگر بیرون   ؛ شودکشیده میآن بیرون
درپی انجام  صورت پی مگر اینکه این عمل به   ،شودآب آن پاک نمی   ، تمام آب ممکن نباشد

پردازند( یا با پمپاژ  ای دیگر به این کار می کشند و سپس عده ای آب بیرون می شود )یعنی عده 
یا پمپاژ آب یک روز تا شب  بیرون  طوری که به )یعنی آب پاک را از چاه پمپاژ کنند(   کشیدن 

 تر از سگ نیز بهتر است به همین صورت عمل شود. ک ادامه یابد. برای حیوان کوچ
 ها بود. کنندۀ چگونگی تطهیر چاه یان ب ،احکام ۀشدمسائل بیان 

 به چاه اختصاص دارد:  که  یمسائلاز جمله 

 آیا برای فاصلۀ میان چاه و فاضالب حکمی شرعی وجود دارد؟پرسش: 
ج ذراع فاصله باشد  اگر زمین سخت باشد مستحب است میان چاه و فاضالب پنپاسخ:  

زمین سست یا فاضالب    کهدر صورتی  یا چاه باالتر از فاضالب قرار گیرد و در غیر این صورت )
 باالتر از چاه یا مساوی با آن باشد( بهتر است فاصله هفت ذراع باشد.

فاصلۀ    ی صورت  در پرسش:   مقدار  این  نداشته    شدهین معکه  وجود  فاضالب  و  چاه  بین 
 شود؟بودن آب چاه می آیا حکم به نجس  ،نباشد 

مگر اینکه یقین حاصل شود آب فاضالب    ؛شودبودن آب چاه نمی حکم به نجس پاسخ:  
 به چاه رسیده باشد. 

ها یا  که در ارتباط با فاضالب یا فاضالب خانه را  برخی از احکامی    ،متناسب با فاضالب 
 کنیم: است بیان میهای شهری جوی

و تمام فاضالب اعم از دستشویی،  باشد  ای تنها یک فاضالب داشته  اگر خانه پرسش:  
آیا مشکلی وجود خواهد داشت؟ یا باید برای هرکدام فاضالب   ، آشپزخانه و حمام در آن بریزد
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 ؟ کردای ایجاد جداگانه
ـ وجود نداشته  ک توری مثل ی ولی اینکه مانعی ـ   ؛ وجود تنها یک فاضالب جایز استپاسخ:  

های غذا به فاضالب جلوگیری کند مکروه است و اگر مانعی  ماندهی باقشدن  باشد تا از وارد 
این کراهت برطرف خواهد    ، ی غذا جلوگیری کندهامانده پسشدن  وجود داشته باشد تا از وارد

 شد.

شود. اگر  می ها روان  آب جوی   معمول   طوربه در برخی شهرها هنگام بارش باران  پرسش:  
 ی دیده شود حکم آن چه خواهد بود؟ در غیر این صورت چطور؟ روشنبه ها  عین نجاست در آن 

مگر اینکه آب باران بر عین نجاست غلبه کند و نجاست    ؛شودنجس محسوب می پاسخ:  
که در این صورت آب بسیاری که نجاست به آن    شوددر آن از بین برود و اوصافش برطرف  

 کند. اش تغییر گانه مگر اینکه یکی از اوصاف سه ؛ رساند محسوب خواهد شدنمی آسیبی 

خانه  که   ییهاچاله پرسش:   نزدیکی  در  باران  بارش  از  بعد  مناطق  معمواًل  برخی  در  ها 
 کند چه حکمی خواهند داشت؟ ها برخورد  اگر نجاستی به آن ،شودتشکیل می 
مگر    ؛شودشود و آب چاله نجس نمیمی  در حال باریدن باران، آب باران محسوبپاسخ:  

یافتن باران یا در  ولی بعد از پایان  ؛ کند  ییر تغاش توسط نجاست  گانه اینکه یکی از اوصاف سه
چاله  نجس این  که  کم  یا  دارد  وجود  زیاد  آب  خصوصیت  ها  این  به  توجه  با  نشدن  یا  شدن 

اش گانه ه یکی از اوصاف سهمگر اینک   ؛شودیا بیشتر باشد نجس نمی   ُکرشود؛ اگر  مشخص می
 شود.باشد نجس می  ُکرولی اگر کمتر از   ؛تغییر یابد 

 *** 
اش )جاری، راکد و چاه( از نظر پاک  گانهاکنون پس از اینکه احکام آب مطلق با اقسام سه 

 کنیم: گردیم و سؤال می بازمی  ، بودن روشن شدو نجس 

 ؟ کرداستفاده  شدنتوان آب را پس از نجسآیا میپرسش: 
نمییچ هبه پاسخ:   استفاده  وجه  آبی در طهارت  از چنین  و    نیزو    کرد توان  برای خوردن 

 مگر در صورت ضرورت. ؛آشامیدن
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اگر ظرف نجس با ظرف پاک با هم مشتبه شود و بخواهیم وضو بگیریم یا غسل  پرسش:  
 تکلیف چیست؟  ، کنیم

 کنیم. می تیمم اجتناب از هر دو ظرف واجب است و اگر آب دیگری یافت نشد پاسخ: 

 آیا احکام دیگری نیز وجود دارد که به آب مطلق اختصاص داشته باشد؟ پرسش: 
دادن غسل   نیزبا خورشید گرم شده و  که  تطهیر با آبی که در ظرفی قرار دارد  .  بله پاسخ:  

 است.  مکروه ،شده  آتش گرماموات با آبی که توسط 

 رود چیست؟ها به کار میها و عین نجاست حکم آبی که در شستن ناپاکی پرسش: 
 غیر از آب استنجا.  ؛ۀ نجاست تغییر کرده یا نکرده باشدواسط به خواه  ؛ نجس استپاسخ: 

 منظور از »آب استنجا« چیست؟پرسش: 
کنند؛ این آب تا  که با آن جایگاه ادرار و مدفوع را تطهیر می  شودبه آبی گفته می پاسخ:  
اوصافش توسط نجاست تغییر نکند یا نجاستی از خارج با آن برخورد نکرده باشد   هنگامی که

 پاک خواهد بود. 

توان برای وضوی دیگری نیز  می   ،در یک وضو استفاده شده است  کهرا    یآبآیا  پرسش:  
 گرفت؟به کار  

 است. کنندهپاک آبی که در یک وضو استفاده شده، پاک و  .بلهپاسخ: 

به کار برده شده    توان از آبی که برای رفع »حدث اکبر« مثل غسل جنابت آیا می پرسش:  
 ؟کردبرای طهارت استفاده دوباره  ،است

کند )یعنی صحیح نیست  ولی حدث را برطرف نمی   ؛خود پاک استخودِی این آب به پاسخ:  
  ته یا غسل شود(. با آن وضو گرف
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 آب مضاف  .2

از عصارۀ چیزی گرفته شود )مثل آب انار و آب    که  شودی مآب مضاف به هر آبی گفته  
دیگر اسم آب بر آن    طوری که به پرتقال( یا چیزی با آن مخلوط شود )مثل گالب و چای(  

  ؛ کنیداسم آن سکوت نیز نمی   شود و دربارۀآب گفته نمی  ،. به آب انار یا گالب شوداطالق ن
 گویید آب انار و آب ُگل )گالب(. بلکه می 

 احکام مربوط به آب مضاف: 

شود )مثل دتول، کلر  کننده و گندُزدا اضافه میی ضدعفونآیا آبی که به آن مواد  پرسش:  
 یا تاید( آب مطلق است یا مضاف؟ 

لب شود و آن را از  شده غاۀ اضافه ؛ مگر اینکه مادشودآب مضاف محسوب نمی پاسخ:  
 آب گفته نشود. فقط دیگر به آن  طوری که به  ؛ اسم آب مطلق خارج کند

 

 حکم آب مضاف چیست؟پرسش: 
کند؛ اما استفاده از آن  خود پاک است؛ ولی حدث و ناپاکی را برطرف نمی ِی خودبه پاسخ: 

 ـ جایز است.خوردن و آشامیدن  مثلدر سایر موارد ـ 

 با نجاست برخورد کند چیست؟ حکم آب مضاف اگر  پرسش: 
ـ نجس می پاسخ:   ـ و استفاده از آن در خوردن و آشامیدن  چه کم باشد و چه بسیار شود 

 جایز نیست. 

 ؟ کردتوان آب مضاف نجس را تطهیر چطور می پرسش: 
مگر    ؛شودوجه تطهیر نمی هیچآب مضاف است به   کهوقتی  آب مضاف نجس تا  پاسخ:  

طوری که    ؛ اینکه به آب مطلق تبدیل شود؛ مثاًل به آب پرتقاِل نجس آب بسیار اضافه کنیم
 تبدیل به آب مطلق شود که در این صورت پاک خواهد شد. 
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 آیا رفع حدث با آب مضافی که با آب مطلق مخلوط شده باشد جایز است؟ پرسش: 
باشد نه مضاف. اگر بتوان برای  که مطلق   کردبرای رفع حدث باید از آبی استفاده  پاسخ:  

توان با آن حدث  می  کرد،» بدون افزودن عبارت دیگری استفاده نامیدن آبی تنها از واژۀ »آب
 توان.در غیر این صورت نمی  کرد؛ در وضو یا غسل استفاده   همین طوررا رفع و 

 *** 

 خورده مینآب  .3

آشنا  »آب  برای  معنای  با  احکایم نشدن  و  )ُسؤر(  آنخورده«  با  مربوط  و    ،م  پرسش 
 کنیم: آیند مرور می هایی را که در ادامه میپاسخ 

هر آبی   طور کلیبه شده با دهان است؟ یا  ماندۀ آب خورده خورده، باقی آیا آب نیم پرسش: 
 حتی با بدنش؟  ، طور مستقیم لمس کنداست که حیوان به 

 شده با دهان است. ماندۀ خورده آب باقی پاسخ: 

 خورده از نظر طهارت و نجاست چیست؟ نیم حکم آب پرسش: 
خوردۀ و بهتر است از نیم و ناصبی؛  کافر    ، خوردۀ سگ، خوکیم ن غیر از    ، پاک استپاسخ:  

 ـ دوری شود. هاآن مثل میمون، فیل و نظایر ـ  شدهمسخ حیوانات 

 توسط بشر نیز وجود دارد؟ شده خوردۀ نجسیم ن آیا آب پرسش: 
نیم پاسخ:   آب  تاحکم  که[  خورده،  صورت  این  ]به  است؛  انسان  ظاهری  طهارت  بِع 

خوردۀ کسی که شود، پاک است، و نیم اش حکم میخوردۀ کسی که به طهارت ظاهری نیم 
 شود، نجس است. به نجس بودنش حکم می 

ـ  انسانی  باشد و چه غیر مسلمان و هر  به طهارت ظاهری چه مسلمان  داده  ـ  اش حکم 
 مگر اینکه:  ،شودمی

دانم )ال ادری( داشته  خدا باشد با این ادعا که وجود ندارد؛ نه اینکه موضع نمی   . کافر به1
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 باشد. 
به این دلیل  توز نسبت به یکی از ائمه یا مهدیون یا شیعیانشان ـ . ناصبی )دشمن( کینه 2

 ـ باشد. که شیعۀ آنها هستند 

نیم   پرسش: می   وردۀخحکم  مطرح  برایش  حق  که  می  ، شودکسی  رهایش    کندولی 
ذبح   همین طور چیست؟   او،  مال  از  لمس  خوردن  بدنش  یا  و هرآنچه دست  او  توسط  شده 

 کند؟می
  ؛ اشکالی وجود ندارد ،و آنچه وی با دست لمس کرده باشد  شدهذبح خورده،  در نیم پاسخ: 

به این دلیل که  ـها را  و شیعیان آنن  وو عداوت و دشمنی با ائمه و مهدی   باشد  اگر مسلمان
 . نکرده باشدعلنی  ـ ها هستند شیعۀ آن

شخصی تردید وجود داشته باشد که آیا او ناصبی است یا نه، بر  خصوص  اگر در    پرسش:
 بودن جاری خواهد شد یا خیر؟ او حکم پاک 

 بودنش داده خواهد شد.حکم به پاک  پاسخ: 

 بفرمایید.  لطفاً ماند. ی ـ باقی میهود و نصارا خوردۀ اهل کتاب ـ حکم نیم پرسش: 
کنند  طور دیگرانی که وجود خداوند را انکار نمی   و همینیهود و نصارا    خصوص در  پاسخ:  

و  و   باشند نیز  دشمنی  خصومت  مسلمانان  ،نکرده  طهارت   ، همانند  به  شان  ظاهری   حکم 
 شود.می

 د؟نیز وجود دار های مکروه که نجس نباشد  خوردهآیا نیم پرسش: 
نیم ها[  این ]  .بلهپاسخ:   است:  نجاست مکروه  حیوان  حیوان  نیم   ؛خوارخوردۀ  خوردۀ 

نجس    ؛خوارالشه  آن  با  برخورد  با  آب  وگرنه  باشد  خالی  نجاست  عین  از  برخورد  محل  اگر 
خوردۀ قاطر،  نیم   نکند؛و احکام آن را رعایت    نباشدز نجاست در امان  حائضی که ا   شود؛می

 . مارمولکاالغ، موش، عقرب و 

 خوار« چیست؟معنی »نجاست پرسش: 
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نجاست عادت    ؛حیوانی است که در اصل گوشتش حالل استپاسخ:   به خوردن  ولی 
خوردن گوشتش    ، تا آنجا که گوشت حاصل از نجاست بر بدن او بروید که در این صورت  ،کرده

 حالل نیست و ادرار و سرگینش نیز نجس است. 

برای حکم   زمانمدت آیا  پرسش:   وجود  معینی  حیوانی  چنین  برای  این وضعیت  کردن 
 دارد؟

مشخص پاسخ:   نجاست برای  حیوانی  اینکه  استکردن  وجود    زمانمدت  ،خوار  معینی 
 ندارد؛ مهم این است که خوردن نجاست را ادامه دهد تا گوشت حاصل از آن بر بدنش بروید. 

 پرسیم: گردیم و می به حیوانات بازمی  طور کلیبه اکنون 

 آبی که حیوان در آن بمیرد چیست؟ حکم پرسش: 
نه حیوانی که خون جهنده    ،شودبا مردن حیوانی که خون جهنده دارد نجس میپاسخ:  

 ندارد. 

 منظور از خون جهنده چیست؟پرسش: 
  ؛کندهایش جریان دارد و هنگام ذبحش فوران می یعنی حیوانی که خون در رگپاسخ:  

خالف ماهی و ملخ که به این صورت نیستند و خون  بر  ...؛مثل گوسفند، االغ، گاو، پرندگان و
 ها.نه در رگ   ،جریان دارد بدنشان  در فقط

منظور از    .«کندشود آب را نجس میگفته شده: »خونی که با چشم درک نمیپرسش:  
 این عبارت چیست؟ 

ـ دیده  مثل حرکت آب ولی اثرـ   ؛شودشود: یعنی با چشم دیده نمی با چشم درک نمی پاسخ:  
خونی ذبح کند و نزدیکی او ظرف آبی باشد و قطره  را  اگر کسی مرغی مثالعنوان به ود؛ شمی

شدن آن آب  حکم به نجس ، بجهد که افتادن آن خون در آب را نبیند ولی حرکت آب را ببیند
 شود و وضعیت به این صورت خواهد بود. می



2 

 طهارت با آب

 غسل. یعنی وضو و 
 : استی زیر هاسرفصل که شامل 

 ؛  ۀ وضو هستند(کنندنقض هایی که  )یعنی حدث کنندۀ وضو  های الزم َحَدث  .1
ی  .2  ؛ احکام تخل 
 ؛ چگونگی وضو: احکام و مسائل و مستحباتش  .3
و احکام آن، غسل   بانوانجنابت،    های های واجب و مستحب و پرداختن به غسلغسل  .4

 است. و احکام اموات که مرتبط به این مبحث  میت و مس میت
 ترتیب در ادامه خواهد آمد. به خواست خدا مسائل مربوط به این مباحث به 

 کنندۀ وضو های الزمَحَدث .1

شود چند  ها وضو نقض و باطل می شود و با آنایی که موجب وضو میهحدث پرسش:  
 تاست؟ 

 شش مورد: پاسخ: 
 ؛خروج بول )ادرار( از جایگاه معمولش .1
 ؛ خروج غایط )مدفوع( به همین صورت .2
 ؛ خروج باد به همین صورت  .3
 ؛ خوابی که بر دو حس )شنوایی و بینایی( غلبه کند .4



 جلد اول   ،احکام شریعت در قالب پرسش و پاسخ  ........................................................... 32

 ؛ مثل بیهوشی، دیوانگی و مستی ؛ هرآنچه عقل را زایل کند .5
 شود(. خون نمی به  قلیل )که در آن پنبه آغشتهاستحاضۀ  .6
 پرسیم: ها می کننده دربارۀ این باطل  و

 د؟ مدفوع دار  وضو توسط شدِن دادن به باطل ها، ارتباطی در حکمروده آیا پرسش: 
ولی اگر از رودۀ    ؛ شوداگر مدفوع از رودۀ کوچک خارج شود وضو باطل نمی   . بلهپاسخ:  

ـ   برخالفشود؛  بزرگ خارج شود باطل می  طور  به گویند  که می  مثل شیخ طوسیکسانی 
 ست. وضو کنندۀهرآنچه از زیر معده خارج شود باطل  کلی

 منظور از رودۀ کوچک و بزرگ چیست؟ پرسش: 
کوچک پاسخ:   سکوم روده   رودۀ  تا  معده  پایینی  شکاف  از  که  است     1ای 

بعد از رودۀ    ، رودۀ بزرگاندازد.  بین رودۀ کوچک و رودۀ بزرگ جدایی می  وکند  امتداد پیدا می
کوچک قرار دارد و توسط سکوم به رودۀ کوچک متصل و به شکاف َمقعدی یا مخرج منتهی  

الزم نیست    ،ۀ وضو نیست کنندنقض   ، پس از اینکه دانستیم خروج از رودۀ کوچک  ؛شودمی
  ۀ وضو کنندنقض مکلف رودۀ کوچک را بشناسد تا بفهمد مدفوع از آن خارج شده است یا نه و  

 صورت پذیرد.  اششده شناختهدر صورتی است که خروج مدفوع از رودۀ بزرگ از جایگاه  فقط

اش علتی دیگر در غیر از جایگاه همیشگیاگر محل خروج در اثر بیماری یا به پرسش:  
 کند؟رخ دهد )مثاًل باد یا بول خارج شود( آیا وضو را نقض می   واقع شود و از آنجا حدثی

می   .بلهپاسخ:   طورو    ؛کندنقض  آن  همین  از  پس  و  شود  خارج  زخمی  از    ، اگر حدث 
 . شودخروجش از آنجا همیشگی 

شود تا ادرار  استفاده می   اششدهشناخته ها از سوند در جایگاه  در برخی بیماری پرسش:  
وضو را باطل  ،  حتی اگر بدون اراده انجام شود  دن ادرار از این طریق ش. آیا خارج شودخارج  

 کند؟می
 

 )مترجم( ای که باالی آپاندیس و بین رودۀ کوچک و بزرگ قرار دارد.. سکوم یا رودۀ کور: دریچه1
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کند با اراده انجام شده باشد یا بدون  فرقی نمی   ؛کندخروج ادرار وضو را باطل میپاسخ:  
 .شودشدن چیزی شک کند وضویش باطل نمی اما اگر در خارج  ؛اراده

شدن باد  کند که آیا با خارج می  پیچد و شک گاهی بادهایی در شکم انسان میپرسش:  
 صورت حکم چیست؟  وضویش باطل شده است یا نه و اطمینانی در این خصوص ندارد. در این 

 شود.حکم به طهارت داده می پاسخ: 

 کند؟شود. آیا وضو را باطل می های معینی خارج می هایی از مردان در حالتمایع پرسش:  
شما  پاسخ:   منظور  وذیاگر  ودی    مذی،  آنیچ ه  ، باشد و  از  نقض  کدام  را  طهارت  ها 

 کند.نمی 

 د؟ده]ی مذکور[ چه معنایی می هااین عبارت پرسش: 
از مالعبه، بوسیدن و کارهای دیگِر  پاسخ:   مذی: آبی است رقیق و چسبناک که پس 

 شود. ها خارج می ماننِد آن
 آید. : آبی است که بعد از منی و انزال بیرون میوذی

 شود. ودی: آب سفیِد غلیظی است که بعد از ادرار خارج می

ورزی و  آیا آنچه هنگام عشق   ،زنانخصوص    مردان بود؛ اما دردر خصوص  این  پرسش:  
 کند؟ وضو را باطل یا غسل را بر او واجب می ،آیدکشیدن همسرش از او بیرون میدر آغوش 

ورزی با همسرش از  اما آنچه هنگام عشق  ؛کندغسل    ،اگر از زن منی خارج شود خ:  پاس
  ارگاسم مگر اینکه با لرزش یا    ؛ کندوضو را باطل و غسل را بر او واجب نمی  ، آیداو بیرون می
 همراه باشد. 

 کند؟خروج خون چگونه است؟ آیا وضو را باطل می پرسش: 
حتی اگر از یکی از دو مجرا )یعنی مجرای ادرار یا مدفوع( بیرون    ؛ کندباطل نمی پاسخ:  

سه خون  جزبه   ؛بیاید آنهای  که خروج  استحاضه(  و  نفاس  )حیض،  باطل گانه  را  وضو  ها 
 کند.می
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کردن زن و لمس   کردن(،کردن )استفراغِقی   ند( معتقدسنتاهلبعضی از عامه )پرسش:  
 است؟  گونهاین کند. آیا وضو را باطل می دیگری،  کارهای

نمی   اعمال پاسخ:   باطل  را  وضو  استفراغزیر  با  بیرون  ؛کردنکند:  سینه  از  خلط  آوردن 
زنانه[    یاکردن آلت ]مردانه  لمس  ؛تراشیدنسر   ؛گرفتنناخن   ؛گردش صدا در سینه و امثال آن

هرآنچه از    ؛را لمس کرده استخوردن آنچه آتش، آن    ؛کردن زنلمس   ؛نه از جلو و نه از پشت 
ها با آن مخلوط شده باشد )مثاًل از  کننده مگر اینکه چیزی از باطل   ،آیددو مجرا بیرون می 

 کند(. وضو را باطل نمی  ،ای خارج شود که به مدفوع آلوده نشده است یزه ر سنگ مخرج او 

 احکام ختّلی  .2

خالی  یعنی  اینجا  در  سرفصل    کردن تخلی  سه  شامل  که  مدفوع  و  ادرار  از  :  استبدن 
ی )مستحبات و مکروهات(. چگونگی تخلی، استنجا و سنت   های تخل 

 چگونگی ختّلی 

ی چه پرسش:   چیزی واجب است؟ در تخل 
 پوشاندن عورت واجب و پوشاندن بدن مستحب است. پاسخ: 

  ، زن واجب است پوشاندنش برای مرد و  انسان که  از عورت  منظور    طور کلیبه پرسش:  
 ؟ استچیزی شامل چه 

صورت،  آنچه جایز است در حضور بیگانگان آشکار کند    ، عورت زن  خصوصدر    پاسخ: 
گردن و    ،و آنچه جایز است در حضور مردان محرم آشکار کند  ها و پاها تا مچ هستنددست

در وضو احتیاج دارد و نیمۀ ساق    کردنشها آنچه برای آشکار دست   خصوص باالی آن و در  
 است. تر آن، و برای همسر تمام بدنش پا و پایین 

  ؛ پشت و جلو است  ،نوعان خودش )مرد( و زن بپوشاندآنچه بر مرد واجب است در برابر هم
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  پشت و جلو  ،ولی بهتر است ناف تا زانو را بپوشاند. آنچه واجب است زن در برابر زنان بپوشاند 
بل و ُدبر[

ُ
 هاست. ها تا زانو تر از آن ها و پایین پوشاندن پستان   ،ولی بهتر  ؛است  ]ق

 پوشاند. زن هرآنچه باید از محارم بپوشاند از کودک ممیز نیز می 

 آیا جایز است والدین به عورت کودک نگاه کنند؟ و تا چه سنی این اجازه را دارند؟پرسش:  
مقدار به مگر    ؛ نگاه نکنند  نشان کودکاهای  فرض آن است که والدین به عورت یش پ پاسخ:  

بنابراین اگر کودک این امکان را پیدا کند که بتواند خودش  ؛  مشابه آنضرورت برای نظافت و  
را از ناپاکی تمیز کند، بشوید و لباسش را بپوشد بدون اینکه به کمک پدر و مادر نیازی داشته  

خود  ، باشد کودک  عورت  به  نگاه  از  والدین  که  بود  خواهد  کنندواجب  چراکه ؛  داری 
 بودن آن منتفی شده است.ضروری 

ی حرام است؟چه پرسش:   چیزی در تخل 
 کردن حرام است.آنبهرو به قبله یا پشت پاسخ: 

ـ پرسش:   که    طورهمان  ها )ـ در ساختمانبودنآنبه رو به قبله یا پشت آیا در این حرمت 
ـ تفاوتی وجود  مثل صحرا ( و اماکن بازـ است گونه  بهداشتی زمان ما این   های در اغلب سرویس

 دارد؟
 .استها در این حکم یکسان صحراها و ساختمانپاسخ: 

 ؟ چیستوظیفۀ مکلف  ،بهداشتی در جهت قبله ساخته شده باشد  س اگر سروی پرسش:
این منظور ساخته شده است منحرف شود پاسخ:   به  )کج    واجب است در جایگاهی که 

 بنشیند(. 

اگر شک داشته باشد که سرویس بهداشتی رو به قبله یا پشت به قبله است چه  پرسش:  
 باید بکند؟ آیا باید تحقیق کند؟ 

ی حرام است و واجب است در مکانی که رو به قبله یا  قبله بهپشت یا رو پاسخ:   بودن در تخل 
است که پیش از تخلی    ]الزم[  ن بنابراین بر مؤم؛  منحرف شود   ،پشت به قبله ساخته شده است
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 از جهت قبله مطمئن شود تا از حرام دوری کرده باشد. 

 باید او را منحرف کند؟  تربزرگ کند کودک باشد آیا اگر کسی که تخلی میپرسش: 
 ولی مستحب است.  ؛واجب نیست  تربزرگ کردن کودک توسط منحرف پاسخ: 

 استنجا

 از استنجا چیست؟ نظورمپرسش: 
 . نجاست ادرار و مدفوع از شستن موضعپاسخ: 

 آب استنجا چه حکمی دارد؟پرسش: 
 عین نجاست همراهش نباشد.  کهوقتی  پاک است تا پاسخ: 

 چطور؟  ، اگر شک داشته باشد که نجاستی همراه آن است یا نهپرسش: 
 شود.بودن می حکم به پاک پاسخ: 

 شود؟موضع ادرار )بول( تطهیر آن چگونه کامل می خصوص در پرسش: 
توانا پاسخ:   با آب شسته شود و در صورت  باید  ادرار  به  بر این کار عمل یی  موضع  کردن 

کند. اگر توانایی این کار را نداشته باشد )مثاًل بیمار باشد و آب برایش  روش دیگر کفایت نمی 
  ؛ تواند از چیز دیگری استفاده کندر کند( میضرر داشته باشد یا آبی پیدا نکند تا با آن تطهی

 مثاًل رطوبت موضع بول را با سنگ یا پارچه بگیرد. 

 کند کدام است؟ کمترین حدی که در تطهیر موضع ادرار با آب کفایت می  پرسش:
شستن دو مرتبه است؛ یک بار شستن برای رفع عین نجاست و بار    ]حد[،  کمترین پاسخ:  

 دوم برای تطهیر. 

 یا شستن موضع ادرار با آب جاری هم دو مرتبه واجب است؟آپرسش: 
آب را بر آن موضع    ،زدودن عین نجاستاز  با آب جاری کافی خواهد بود که پس  پاسخ:  
 جاری کند. 
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شدن بیشتر مطلب: اگر شخصی هنگام تطهیِر مجرای بول، آب را  برای روشن پرسش:  
 ید آب قطع و بار دیگر ریخته شود؟ کند؟ یا باآیا برای طهارت کفایت می  ، پیوسته بریزد

  ؛ کند و الزم نیست قطع شود ریختن آب کفایت می بعد از رفع عین نجاست، پیوسته پاسخ:  
 شود.کند آب جاری باشد یا قلیل که از ظرف ریخته می فرقی نمی 

آیا بعد از    ،اگر ناچار باشد که در تطهیِر موضع بول از سنگ یا پارچه استفاده کند پرسش:  
 واجب است با آب تطهیر کند؟  ، شدن عذربرطرف

 واجب است.  .بلهپاسخ: 

 شستن مخرج مدفوع چگونه است؟ پرسش: 
از آن تجاوز نکند. در حالت اول تنها  یا  دو حالت دارد: مدفوع از مخرج تجاوز کند  پاسخ:  

اما در حالت دوم مکلف اختیار دارد که با آب تطهیر کند یا با    ؛کندآب برای طهارت کفایت می 
 سنگ. 

 شود؟ و اگر تجاوز کند چگونه تطهیر می پرسش: 
 شود. باید مخرج با آب شسته شود تا عین نجاست و اثر آن برطرف پاسخ: 

 منظور از »اثر آن« چیست؟پرسش: 
 رنگ. پاسخ: 

آیا تأثیری بر    ،بو باقی مانده باشد   ولی هنوز  ؛طور کامل شسته شوداگر مخرج به پرسش:  
 طهارت خواهد داشت؟ 

بو تأثیری ندارد؛ به این معنا که اگر مخرِج مدفوع را بشوید و عین نجاست و اثر آن  پاسخ:  
 حتی اگر بو باقی بماند.  ؛شوداز بین برود حکم به طهارت می

 اگر مدفوع از مخرج تجاوز نکند تطهیر چگونه خواهد بود؟پرسش: 
گفتیم میان آب و سنگ اختیار دارد و آب بهتر و استفاده از سنگ و آب    کهچنان پاسخ:  

 تر است. کامل
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 شود؟ اگر تطهیر با سنگ را اختیار کند چگونه انجام می پرسش: 
کند و واجب است هر سنگ را بر موضع نجاست  از سه سنگ کفایت نمی   کمترپاسخ:  

 بکشد.

 باید عین نجاست و اثر آن را برطرف کنیم؟   ـبا آبدرست مثل حالت تطهیر آیا ـ پرسش: 
 کند. بدون اثر آن )رنگ( کفایت می  ،کردن عین نجاست برطرف پاسخ: 

 و اگر مخرج با سه سنگ تمیز نشود چه؟ پرسش: 
 . شودهای بیشتری استفاده شود تا تمیز باید از سنگ پاسخ: 

طور کامل انجام  آیا باید تطهیر را به   ،و اگر مخرج با سنگ اول یا دوم تمیز شود پرسش:  
 دهد؟ 

حتی اگر با کمتر از آن مخرج پاکیزه    ؛واجب است سه سنگ را به کار بگیرد  .بلهپاسخ:  
 شده باشد. 

یا استفاده از سنگی که  آیا استفاده از یک سنگ از سه جهت کفایت می پرسش:   کند؟ 
 قباًل استفاده شده است؟ 

که استفاده از عین نجاست،    طورهمان    ؛کندن کفایت نمی بردکار به این صورت به پاسخ:  
بر  ها و سنگ صاف )یعنی نازک و صیقلی مثل مرمر( که نجاست  استخوان، سرگین، خوراکی

 کند. کفایت نمی  ،لغزدمی آن

 شود؟را به کار گیرد آیا پاک می  هااین و اگر امثال پرسش: 
  شود.پاک نمی پاسخ: 
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 های ختّلی سنت

 ؟ است چیزهاییشامل چه های تخلی سنت : پرسش
 مستحبات و مکروهات. : پاسخ

 ؟اندتخلی کداممستحبات   پرسش:
نام خدا  بردن   ؛بردن به خدا پناه  ؛ بهتر است  ،ن سر و صورتو پوشاند ،پوشاندن سر : پاسخ

 شدن خارج  ؛آن از  دعا هنگام استنجا و پس ؛کردناستبرا  ؛شدن با پای چپداخل ؛الله()بسم 
 کردن بعد از خروج.دعا  ؛ با پای راست

 منظور از استبرا چیست؟ : پرسش
گاه و سه  تا ختنه آنجا  از  سه مرتبه نیز  سه مرتبه از مقعد تا ابتدای آلت بکشد و    ،مرد:  پاسخ

 مرتبه سر آلت را فشار دهد. 
 

 شود؟میچه دعایی خوانده  است.مستحبات  ۀاز جملگفته شد که »دعا« : پرسش
اللهم  »استنجا بگوید:  هنگام    مثالعنوان  به   ؛ بیت از اهل  شدهیت دعاهای روا :  پاسخ

دار و آن را بدامن مرا مصون    !خدایا»«  منی علی النارر  ن فرجی و أعفه و اسرت عورتی و ح  ص  ح  
و بعد از استنجا بگوید:    .«حرام گردانرا بر من  و عورتم را بپوشان و آتش دوزخ  عطا فرما  عفت  

سپاس خدا را که مرا از بال عافیت داد  »  «لله الذی عافانی من البالء و أماط عنی األذیالحمد»
الله، الحمدلله الذی رزقنی  بسم»و بعد از خروج بگوید:    ساخت.«و ضرر و زیان را از من دور  

به نام خدا، سپاس خدایی را که لذتش را  »«  لذته و أبقی قوته فی جسدی و أخرج عنی اذاه
 .«مود و نیرویش را در جسم من باقی گذاشت و ضرر و زیانش را از من خارج فرمودروزی من فر

 ؟ هم بشناسیمآیا ممکن است مکروهات را  . شدگفته  ستحباتمبسیار خب، : پرسش
ها سرچشمه   ،مروروو محل عبور   ها: نشستن در خیابان اند ازعبارت مکروهات    .بله:  پاسخ

آب  و  رودخانهکنارۀ  مثل    ها)ورودی  میوه  ،ها(چاه فراز  ها  درختان  استراحت    ، دارزیر  محل 
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  ؛ هاهایی که موجب لعنت دیگران است مثل ورودی خانه محل  ،هاهای آن مسافرین و قافله 
  ۀ در سوراخ و الن   ، روی زمین سفت  ، کردن رو به بادادرار   ؛عورتش رو به خورشید و ماه باشد 

با   استنجا  ؛ در حین تخلی  زدنو آشامیدن و مسواک   خوردن ؛ در آب ساکن یا جاری  ،حیوانات
یا   باشد که نام خداوند سبحان ش انگشتری در دست در حالی کهو با دست چپ ، دست راست

مگر ذکر خداوند    ،گفتنسخن  ؛بر آن باشد   زهرا   [حضرت]یا یکی از اوصیا یا    یک پیامبر
 رسان باشد. نکردنش آسیب ه که برآورد یالکرسی یا نیاز آیة قرائت متعال یا  

سبحان  که نام خداوند  دارد  انگشتری در دست    در حالی که  ، استنجا با دست چپ:  پرسش
داشته باشد که  گمان  یا  بداند  اگر  حال    مکروه است؛  ، بر آن باشد  یا یکی از اولیا   یا یک پیامبر

 ؟ خواهد داشتچه حکمی رسد مینجاست به آن 
آن  که    ه باشدو یقین داشتبداند  اگر  بنابراین    ؛اسم خداوند حرام است  کردننجس :  پاسخ

مگر اینکه انگشتر    ؛ خواهد بود استنجا حرام  در این صورت    ،شود اسم هنگام استنجا نجس می
داشته  اما اگر ظن    ؛ اسم مقدس شود به  نجاست  رسیدن  بیاورد یا کاری کند که مانع  بیرون  را  

 مکروه است.  باشد

رویش باشد  بر  کردن انگشتری که لفظ جالله یا شبیه آن  ست که نجسواضح ا   پرسش:
  آن را خارج کرد نتوان  صورت ناخواسته در چاه دستشویی افتاد و  اگر انگشتر به اما    ؛جایز نیست

که سرویس  صورتی  دریا    ؟را بست و از آن استفاده نکردفاضالب  تکلیف چیست؟ آیا باید آن  
 دارد از آن استفاده نکند؟ در خانه دیگری بهداشتی 
  ؛دیگری جایگزین آن کند سرویس  در صورت امکان واجب است آن را خارج کند یا  :  پاسخ

 استفاده کند. سرویس تواند از همان میاگر چنین امکانی وجود نداشت اما 

می :  پرسش بهآیا  جاللهنجسجهت  توان  اسم  یا  قرآن  آیات  و    نشدن  پیامبر  اسامی  یا 
  است  ، قرآن یا کتاب دیگری را که شامل اسامی متبرکه و پوسیده و کهنه شده بیتاهل

 دیگری وجود دارد؟روش یا    ؟سوزاند
 انداخته شود. ـ  دریا  یا مثل رودخانه پاک ـ در آب د سوزاندن جایز نیست و بای : پاسخ
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 وضو چگونگی  .3

مسح  و    مسح سر  ؛شستن دو دست  ؛صورت   شستن  ؛نیتواجب است:  در وضو    مسئلهپنج  
 دو پا. 

 : خواهد آمدها به ترتیب و احکام آن

 نیت اول: 

 چیست؟  نیت : پرسش
 . قلبیو خواست اراده : پاسخ

 ؟شودمنعقد میوضو چگونه  نیت : پرسش
خود  درون    شدِن پاک قصد  به شدن به خداوند متعال و  کند که برای نزدیکمی   نیت :  پاسخ

 گیرد. بوضو 

 چیست؟ شدن درونی( )پاک مقصود از طهارت باطن  : پرسش
توان عملی را که مشروط  شود و با آن میحالتی است که بعد از طهارت حاصل می:  پاسخ

نوشتار  وضو نماز بخواند یا  پیش از تواند نمی مکلف   مثالعنوان به   ؛انجام دادبه طهارت است 
تواند  که می وضعیتی خواهد رسید  بعد از وضو به  اما    ؛ کارهای مشابه دیگرقرآن را لمس کند و  

 است. درونی همان طهارت وضعیت این  ؛این کارها را انجام دهد 

 ست؟ها فقط مختص به وضودر طهارت  یطهارت باطن خواستن آیا : پرسش
باید  طهارت   ۀ در هم:  پاسخ با وضو  ؛پاکی درونی را خواستار شد ها  یا  ،  یعنی    تیمم غسل 

طهارت باطنی    ، از حدث پاک شودشکلی  هر    هباینکه  و  شود  می خواستار  را    یطهارت باطن
 . شودواقعی حاصل نمی صورتبه 

را    نیت را  پاکی درونی  اگر در وضو  :  پرسش وضو  آیا    ،کرده باشد   نیتنکند و فقط وضو 
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 ؟ خواهد بودصحیح 
 طهارت باطن را اراده کرده است. ، با آن  قطعاً   ،کندمی نیت وضو را   هنگامی که : پاسخ

 ؟رفع حدث در وضو واجب است؟ مثاًل وضو بگیرد برای رفع حدث خواب  نیتآیا  :  پرسش
 واجب نیست. : پاسخ

کند    نیتکند که طهارت الزم دارد؟ مثاًل    نیترا  چیزی  شدن  جایز آیا واجب است  :  پرسش
می یا  که  بخواند  نماز  وضو  با  کند نوشتار  خواهد  لمس  را  اموری    قرآن  دست  و  این  که  از 

 .خواهد بعد از طهارت انجام دهدمی
 واجب نیست. : پاسخ

 وضو الزم است؟  نیتآیا تعیین استحباب یا وجوب در : پرسش
 الزم نیست. : پاسخ

سؤال ما این است که آیا در  اکنون    ؛ آنچه گذشت مربوط به رفع حدث با وضو بود:  پرسش
 الزم است؟   نیت ـمثل طهارت لباس ـ  آلودگیرفع 

ناپاکی  در دیگر اموری که رفع    همین طور  ؛ الزم نیست  نیت   ، لباسکردن  پاک در  :  پاسخ
 شود.می  انجام

اکنون سؤال این    .شودمی  نیت به خداوند متعال  نزدیکی    ، وضو  نیتدر  گفتیم  :  پرسش
اگر که  دیگری    یاشدن  خنک   است  کند  نیت به را  چیز  اضافه  وضو    ،قربت  به  آسیبی  آیا 

 رساند؟ می
 است. صحیح رساند و طهارت او ضرری نمی : پاسخ

 ؟چه هنگامی استوضو  نیتوقت  :پرسش
هنگام  از وضو مستحب است( و پایان وقت آن  پیش  )که    هنگام شستن دو دست :  پاسخ

 شستن صورت است. 

کند آن را قطع کند( تا    نیت)یعنی عمل را قطع نکند یا    نیتداشتن حکم  آیا ادامه :  پرسش
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 آخر وضو الزم است؟
 تا پایان وضو استمرار داشته باشد. نیت واجب است حکم  .بله: پاسخ

  ی تأثیر   نیتدر استمرار حکم  آیا    ،حاصل شود   تردیدیشدن وضو  اگر قبل از کامل :  پرسش
 ؟خواهد داشت

آن را    کهیمادام  ، شوداشکالی در وضو ایجاد نمی   ، حاصل شوددلی  تردید و دواگر  :  پاسخ
 . کردن آن را نداشته باشدقطع  نیت قطع نکند یا  

گرفتن برای نماز ظهر( قبل  خصوص )مثاًل وضو وضو برای یک نماز به گرفتن  آیا  :  پرسش
 کند؟از وقت آن کفایت می 

کفایت    ،وضو بگیرد نماز  برای ادای    شدنمهیا   قصدبه   از وقت نماز واجباگر پیش  :  پاسخ
 .خواهد کرد

 ؟ چه خواهد بودتکلیف  ،دارد بالزم را وضو  که اگر اسباب مختلفی باشد  :پرسش
خواهد از کند و نیاز به تعیین حدثی که می او را کفایت می  ، بتقر    نیت به یک وضو  :  پاسخ

کند برای رفع حدث خواب یا بول یا شبیه    نیتاینکه  )یعنی    ، وجود ندارد  آن طهارت پیدا کند
اگر   .کند(کفایت می  یی تنهاتقرب به   نیتو  جایگاهی ندارد  نیتدر  مطلب این  وضو بگیرد. آن 

  ایک غسل ب بنابراین تنها    به همین صورت خواهد بود؛ نیز حکم  او واجب باشد  چند غسل بر  
فرقی    ؛کند شرط نیستل میآن غس  برایکند و تعیین حدثی که  او را کفایت می   ،تقرب  نیت

( یا  عهده داردغسل جنابت و مس میت بر    کهوقتی )مثل    ها واجب باشدغسل   ۀ ندارد که هم
و  او واجب است  غسل جنابت بر    کهوقتی  )مثل    واجب باشدبرخی دیگر  بعضی مستحب و  

 کهوقتی  )مثل    ها مستحب باشدآن  ۀ غسل جمعه و توبه را هم انجام دهد( یا هم  خواهدمی
یک غسل  ها تنها  حالت این    ۀدر هم  . زیارت و احرام را انجام دهد(  ، های جمعهخواهد غسلمی

  کند.می  شبه خداوند متعال کفایتو نزدیکی  ب تقر    نیتبه 
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 دوم: شسنت صورت 

 ورت واجب است؟ چه مقدار از ص شستن  ، در وضو: پرسش
  ۀ )باالترین نقطسر مو در جلوی ستنگاه )محل رویش( رُ میان  ۀفاصل  از نظر طولی: پاسخ

چانه تا  نقط)پایین   صورت(  عرضی  ۀترین  نظر  از  و  و    ۀ فاصل   صورت(  انگشت شصت  میان 
 . شودمحسوب نمی صورت  وآن باشد جزاز و هرچه خارج ؛ انگشت وسط دست

 

اما    ؛ باشدداشته  متعادل    یبرای کسی است که خلقت  ،که گفته شد   ایمحدوده :  پرسش
از    نیز   ـ و طولینظر  این از  ـ   رویدمی مو    اشیشانیریزد یا بر پمی سر انسان  گاهی موی جلوی  

کند  گوش تجاوز می دو  که از موازات  طوری    ؛شودمی گاهی انگشتان انسان بلند    عرضینظر  
 شویند؟ بمقداری را  گونه اشخاص چه این  .استاز حد طبیعی  تریا انگشتان کوتاه 

 شویند. بدهند و به همان مقدار  قرار  انسان متعادل را مبنا   گیهم: پاسخ

 های بینی واجب است؟ ها و ورودی حفرهچشم   ۀ رساندن آب به گوش  ،آیا در وضو :  پرسش
اجزا :  پاسخ است  واجب  وضو  دقیق   یدر  و  شود  شسته  صورت  واجب   ، شدنظاهری 

 پخش کند. بلکه کافی است آب را بر صورتش  ؛ نیست

 ابتدا و انتها چگونه است؟  ،در شستن صورت : پرسش
)یعنی از    از باالی صورت به سمت چانه شسته شود و اگر برعکس شسته شودباید  :  پاسخ

 . نخواهد بودپایین به باال( جایز نیست و وضو صحیح 

از باال به پایین آغاز    :گیردوضو می   به این صورت آید که شخص گاهی پیش می   :پرسش
بدون اینکه آن را از صورتش دور کند    ،گرداندکند و دستش را از پایین به سمت باال برمی می

 . کشدبه سمت پایین می   ،دستش را برگردانده دوباره  رسد و  تا اینکه دستش به باالی پیشانی می
 آیا این روش شستن صورت صحیح است؟ 

 شستنش صحیح است.  ، پایین آغاز کندسمت اگر از باال به : پاسخ
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از حدود صورت بلند  آیا شستن ریش  :  پرسش بلندتر    از چانه   ی که مقدار مثل  )  و خارج 
 ( واجب است؟است

 واجب نیست.   استشده  صورت خارج  محدودۀ  شستن قسمتی از ریش که بلند و از  :  پاسخ
 

 ؟ شستنش چه حکمی دارد از حد صورت تجاوز نکرده باشد ریش اگر  : پرسش
به  کشیدن  واجب نیست )یعنی دست شستن درونش  ولی    ؛شستن آن واجب است:  پاسخ

 شوید. میبلکه ظاهر ریش را  ، ریش برای رساندن آب به پوست زیر آن(داخل 

 ؟ خواهد داشتچه تکلیفی  ریش داشته باشد  یاگر زن: پرسش
رساندن آب به درون آن  کند و  کردن آب بر ظاهر صورت کفایت میریختن و جاری :  پاسخ

 واجب نیست. 

 ها سوم: شسنت دست 

 واجب است؟  هاچه مقداری از دستشستن : پرسش
 . واجب است ذراعو آرنج شستن دو : پاسخ

و    بازومفصلی است که استخوان    ،و آرنج است؛    بین آرنج تا نوک انگشتان  ۀفاصل   ذراع، 
 . قرار داردد و تقریبًا در وسط دست رسساعد در آن به هم می 

 واجب است؟  دیگری  چیزچه  هادر شستن دست : پرسش
از  :  پاسخ است  و  واجب  کند  شروع  انگشتان  آرنج  نوک  سمت  نیست  بشوید  به  جایز  و 

 برعکس شسته شود. 

 ؟ وجود دارد یواجبترتیب شستن دو دست بین آیا : پرسش
 واجب است ابتدا دست راست و سپس دست چپ شسته شود.  .بله: پاسخ

 که قسمتی از دستش قطع شده است چه تکلیفی دارد؟ یکس :پرسش
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 شوید. میقسمت باقیمانده را از آرنج  : پاسخ

 ؟ طوراز آرنج قطع شده باشد چدستش اگر  و : پرسش
 شود.ساقط می  ش شستن: پاسخ

 گیرد؟ بوضو چگونه  یا بیش از آن قطع شده است ش دستکسی که دو کف  :پرسش
؛  کندچنین    ، را زیر آب شیر یا آب حوض بشوید   هایشتواند خودش دست اگر می :  پاسخ

 شوید. بها را آن شخص دیگری  ،ناچار باشداگر لی و 

دو  :  پرسش باشد داشتبازو  اگر شخصی  نداشت   ه  آرنج  باشد ولی  انگشتان  ه  یا  یا  اضافه  ، 
 ؟ بر عهده خواهد داشتچه تکلیفی  ، ه باشدداشت ی گوشت زائد 

 . خواهد بودها واجب آن ۀ شستن هم: پاسخ

 ؟ شویدبها را آیا آن  ،داشته باشد باالی آرنج ایانگشت یا گوشت روییده  اگر بازو، : پرسش
 شستنشان واجب نیست. : پاسخ

 ؟ بشویدرا هم باید داشته باشد آن دست اضافی اگر یک  : پرسش
 واجب است.  ش شستن: پاسخ

 : هادیگر مسائل مربوط به شستن دست

و  واجب است؟    شهنگام شستن  ،نخوردن آنداشتن دست و تکاننگهآیا ثابت :  پرسش
 ؟پا هنگام مسح  برای پا  همین طور 

هنگام شستننگهثابت :  پاسخ نیست    شداشتن دست  برای  واجب  ترتیب  همین  به  پا  و 
  . پاهنگام مسح  
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 سرچهارم: مسح 

 مسح سر چقدر است؟ در مقدار واجب و مستحب  : پرسش
حتی اگر با یک انگشت باشد    ؛مقدار واجب آن است که اسم مسح بر آن صدق کند:  پاسخ

 اندازۀ سه انگشت باشد. و مستحب است عرض آن به 

 چه قسمتی باید مسح شود؟: پرسش
 جلوی سر. : پاسخ

 انجام داد؟نیز  توان با آب دیگری  می   یا  ؟شودآیا مسح با همان آب وضو انجام می :  پرسش
ی برای  واجب است مسح با همان رطوبت وضو انجام شود و استفاده از آب جدید :  پاسخ

 نیست. این عمل مجاز  

 ؟کندچه   ها خشک شوداگر آب موجود در دست : پرسش
 کند.وضو را تکرار   ه باشدنداشت  ی وجودها استفاده و اگر رطوبتاز آب ریش یا مژه : پاسخ

 مسح را هم رو به جلو و هم رو به عقب انجام داد؟توان میآیا : پرسش
مسح سر رو به جلو انجام شود )یعنی حرکت دست از باالی سر به سمت  بهتر است  :  پاسخ

موهای نزدیک پیشانی باشد( و مکروه است رو به عقب باشد )یعنی حرکت دست رو به باال و  
 . باشد(سمت باالی سر به 

ـ آیا  کردن بشوید مسح  یجامحل مسح را به یعنی اگر محل مسح را با آب بشوید ـ : پرسش
 ؟ این عمل مجاز است

 . جایز نیست: پاسخ

کفایت  انجام شود  روی پوست هم  اگر  یا    ؟شرط استباشد  که مسح روی مو  اینآیا  :  پرسش
 ؟خواهد کرد

 است. مسح روی موی جلوی سر و بر پوست جایز : پاسخ
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اگر موهای قسمت دیگری از سر را در قسمت جلوی سر جمع و بر آن مسح کند  :  پرسش
  پوشاند که محل مسح را می   هااین   مشابه که بر سر گذاشته یا بر عمامه و    یسیگیا روی کاله 

 ؟ خواهد کردآیا کفایت  مسح کند
 . جایز نیست: پاسخ

 
 دیگر مسائل مربوط به مسح سر: 

ه  توان مسح سر را انجام داد؟ و اگر عذری داشتآیا فقط با کف دست راست می :  پرسش
 ؟ چطور باشد

اگر  :  پاسخ با کف دست راست و چپ جایز است و  مشکلی  کف دو دست  در  مسح سر 
 . دست مسح کندبا پشت تواند می  داشته باشد

به پیشانی برسد و آب دست با آب صورت مخلوط    شدست ،اگر هنگام مسح سر:  پرسش
 ؟رسدای میلطمه وضو  بودنیح صح آیا به  شود،

 .درسضرری نمی : پاسخ

خواهد  آیا مسح بر آن صحیح    ،اگر موی جلوی سر بلند باشد و بر پیشانی بریزد :  پرسش
 ؟ بود

در محدود  پاسخ:  موجود  موی  بر  است   ۀمسح  سر صحیح  تا  ؛  جلوی  اگر  پیشانی  حتی 
 امتداد داشته باشد. 

 کردن شرط است؟از مسح پیش بودن جلوی سر و پاها  آیا خشک  :پرسش
  شرط نیست. : پاسخ
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 پنجم: مسح پاها 

 ؟ شودانجام میمسح پاها در وضو چگونه : پرسش
 ( مسح شود. دو برجستگِی روِی پاها پاها از نوک انگشتان تا دو کعب ) باید : پاسخ

یعنی از دو برجستگِی پا شروع و به انگشتان ختم  ؟  ردکبرعکس مسح    توانمی آیا  :  پرسش
 ؟کرد

 بله جایز است. : پاسخ

 آیا ترتیبی بین دو پا وجود دارد؟ : پرسش
مسح  و  قبل از راست مسح شود  تواند  میو پای چپ  وجود ندارد  ترتیبی بین دو پا  :  پاسخ

 جایز است. نیز زمان دو پا هم

 تکلیف چیست؟  قسمتی از محل مسح قطع شود اگر  : پرسش
 کند. میبر باقیمانده مسح : پاسخ

 تکلیف چیست؟  اگر پا از مفصل قطع شده باشد : پرسش
 شود. مسح پا ساقط می: پاسخ

ل روی پا هم  ئا حتوان بر مییا انجام شود؟ مسح روی پوست پا شرط است که آیا : پرسش
 ؟کردمسح 

ـ  مشابه آنمثل کفش و ـ ل ئبر حامسح  و انجام شود مسح بر پوست پا واجب است : پاسخ
 جایز نیست. 

 ؟شوددر وضو چگونه انجام می مسح پا : پرسش
کف دست بر پا مسح کند و مسح با انگشتان    ۀ با همباید  توانایی  داشتن در صورت  :  پاسخ

از ابتدای  یعنی    ؛کف دست روی پا کشیده شود   ۀواجب نیست هم  .کندکفایت نمی   یی تنهابه 
پایش    ترتیباین  به  کف دست بر سر انگشتان پا بگذارد و کف دست را تا برجستگی پا بکشد و  
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کف دست    کهین بلکه هم  ؛وجه چنین شرطی وجود ندارد هیچ به   ؛ کف دست مسح کند  ۀرا با هم 
  . کندکفایت می بر پا کشیده شود 
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 وضو باب  مسائلی در

 ترتیب  .1

 و چگونه؟  ؟آیا ترتیب بین اعضای وضو واجب است: پرسش
ابتدا صورت، سپس دست راست و بعد از آن دست    ؛ ترتیب در وضو واجب است:  پاسخ

 شود.مسح پاها انجام میانتها سوم مسح سر و در  ۀو در مرحلشسته چپ 

 ؟ خواهد داشتچه حکمی  اگر این ترتیب رعایت نشود: پرسش
چنین  چه از روی عمد  ـ کند  می وضو را تکرار    باشد اگر رطوبت وضو خشک شده  :  پاسخ

که از آن    ییجابه  گرددیبازمباشد اگر رطوبت باقی مانده   لیو   ـفراموشی کرده باشد چه بر اثر  
و سپس دست چپ را شسته باشد و    اگر صورت   مثالعنوان  به آید؛  صحیح به دست میترتیب  

تواند دست راست و سپس دست چپ را بشوید و وضو  می   ،شد رطوبت صورت خشک نشده با
 کند.وضو را تکرار  باشد اگر رطوبت صورت خشک شده  لیرا کامل کند و 

 مواالت .2

 در وضو واجب است چیست؟  که  یمواالتمنظور از پرسش: 
ای به این معناست که بین شستن صورت و دست و مسح سر و پا فاصله   مواالتپاسخ:  

  شست، ؛ بنابراین اگر صورت را  شودواقع ن  ، شودنمی طور ُعرفی به آن یک عمل گفته  که به 
بدون اینکه بخواهد اهمال    کند،شوید و سپس سر و بعد پاهایش را مسح  ببالفاصله دستش را  

  کوتاهی کرده باشد. یا  
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 ها و مسحنت تعداد شس  .3

 چیزی واجب است؟های وضو چه در شستن پرسش: 
ها یک مرتبه است، بار دوم مستحب و بار سوم  در شستن صورت و دست   ، واجبپاسخ:  

 بدعت است.

اگر کسی اعضای وضو را بیش از دو مرتبه بشوید و بعد از آن بفهمد که شستن  پرسش:  
 چه خواهد بود؟   اششدهخواندههای  حکم نماز   شود،بیش از دو مرتبه موجب بطالن وضو می 

 اش صحیح است و نیازی به تکرار نیست.شدهنمازهای خوانده پاسخ: 

 مسح چطور؟ خصوصدر پرسش: 
 در مسح تکرار وجود ندارد. پاسخ: 

 کند. شستنی که در وضو کفایت می  .4

 کند؟در وضو کفایت می  ی چگونه شستنپرسش: 
وضوپاسخ:   شود  گفته  که  استشستنی  شستن  حال  در  به   ؛گیرنده  مقدار    هرچند 

 کردن باشد. مرطوب

 ها داشته باشد تکلیف چیست؟ اگر در دستش انگشتر، حلقه یا نظایر آن پرسش: 
باید آب را به زیر آن برساند و اگر انگشتر بزرگ باشد مستحب است آن را حرکت  پاسخ:  

  دهد. 
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 مربوط به آن جبیره و مانع و مسائل  .5

 منظور از جبیره چیست؟ پرسش: 
زخم، شکستگی یا   ،گیرد و با آنجبیره چیزی است که روی اعضای وضو قرار میپاسخ: 

 شود. نظایر آن پوشانده می

 گیرد؟ بچگونه وضو  ، اگر روی برخی از اعضای وضویش جبیره باشد پرسش:
ریزد تا به پوست برسد در  بیا چند مرتبه آب   دارداگر امکان داشته باشد جبیره را بر پاسخ:  

 خواه جبیره پاک باشد یا نجس. کند؛غیر این صورت روی جبیره مسح  

غسل[    یاهمان طهارت سابق ]وضو    یارا بردارد، آ  یرهاگر عذر برطرف شود و جبپرسش:  
 غسل کند[؟  یا  یرد دوباره طهارت حاصل کند ]وضو بگ  ید با  یا  کند؟ی م یتکفا

 ره طهارت حاصل کند. دوباپاسخ: 

یا لختۀ سیاهی  پرسش:   زخم روی پوست ایجاد  که هنگام بهبودی  اگر خون خشکیده 
آیا تأثیری در صحت وضو    ، شود یا روی برخی از اعضای وضو خونریزی وجود داشته باشدمی

 خواهد داشت؟
زخم یا    وجود دلیل  شده پاک باشد و اگر به های شسته یا مسحواجب است محل پاسخ:  

پوشاند و  ب ای روی آن را  با پارچه  ، پذیر نباشدتطهیر آن امکان  ، روی زخم خشکیده  که  ینخو
 گیرد. بوضوی جبیره 

و خونش بند نیاید   شود  یزخماگر شخصی دست یا عضوی از اعضای وضویش پرسش: 
آب به زیر پارچه یا چیزی که روی زخم گذاشته است    کهوقتی    خصوصبه گیرد؟  بچگونه وضو  

 .کندنفوذ می 
پنبه، پارچه یا پانسمان قرار دهد و اشکالی ندارد که مقداری    ، تواند روی زخممی پاسخ:  

ی مسح کند و واجب  آرامبه را فراتر از زخم را بپوشاند. کافی است با دست مرطوب روی پارچه  
تمام    ، برایش ممکن باشد  که   یا اندازهبه بلکه    شود؛کردن تمام پارچه را شامل  نیست این مسح 
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 اندازۀ توانش.کند مگر بهرا مکلف نمی  کسیچ ه خداوند  ؛کند جهات پارچه را مسح 

ست  مربوط به مانع در وضو  که را  مسائل  برخی    ، جبیره به میان آمد  بحث با توجه به اینکه  
 : کنیمبیان می 

 شود یا خیر؟ شود که چیزی مانع محسوب میچگونه دانسته می طور کلیبه پرسش: 
و واجب   آیدیحساب م  مانع به   ، کند  یری آب به پوست جلوگ  یدنکه از رس  یزیهرچپاسخ:  

 قرار دارد رسانده شود.  یرش که ز  ی آب به پوست ، بدون برداشتنش  یابرطرف شود   یااست 

ـ مانِع وضو محسوب  مثل رنگ یا جوهرچسبد ـ آیا چیزی که به دست انسان میپرسش:  
کنند؟ آیا روغن و مانند آن  فاده میها استیشی که زنآرا لوازمشود؟ همچنین الک ناخن و  می

 شود؟ شود مانع محسوب میمالیده می سروصورتکه به 
به  مانع  د  شوشدن آن میگیرد و باعث رنگی رنگ و جوهر که روی پوست قرار میپاسخ:  

که   استهای رنگی بلکه تنها ذره  شود؛محسوب نمی زیرا ِجرمی روی پوست  آید؛حساب نمی 
 د.گیر پوست قرار می در منافذ 

روی  پرسش:   هستند.  کار  به  مشغول  اتومبیل  مکانیکی  یا  آهنگری  حرفۀ  در  برخی 
یتشان سیاهی آهن، روغن ماشین و امثال آن قرار  فعالهای این افراد با توجه به نوع  دست

 شود؟بودن وضو یا غسل شمرده میمانعی برای صحیح  هاگیرد. آیا این می
میاگپاسخ:   قرار  پوست  روی  که  چیزی  باقی  عنوان[  ]به گیرد  ر  پوست  روی  که  رنگی 

اشکالی  محسوب  ماند  می اگر جرمی محسوب شود    ندارد؛شود  به  اما  که مانع رسیدن آب 
اما اگر    ؛ کردن آن ممکن باشد باید برطرف شود تا آب به پوست برسداگر برطرف  شود، پوست  
  وضو صحیح خواهد بود.  ،کردنش ممکن نباشد با وجود آنبرطرف
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 متولی وضو  .6

 تواند دیگری را وضو دهد؟ آیا کسی میپرسش: 
گیرنده  وضو   یجابه یعنی  ]دیگری را وضو دهد    ،در صورت اختیار جایز نیست کسیپاسخ:  

وضو آب را روی صورتش بریزد و آن را بشوید    نیتمثاًل به   ؛در وضو دخالت مستقیم داشته باشد
 ولی در صورت اضطرار جایز است. [؛و...

 مطهر توسط حمدث.  امسایملس نوشتار قرآن و  .7

او سر زده است]آیا محدث  پرسش:   از  را لمس  می   [ کسی که حدثی  تواند نوشتار قرآن 
 کند؟ 

ـ ولی می   ؛ جایز نیستپاسخ:   ها و امثال  د، حواشی ورقه مثل جلتواند غیر از نوشتار قرآن 
 کند. ـ را لمس آن

شود؟  شامل حرکات هم می  ،برای محدث جایز نیست  لمسشان آیا نوشتاری که  پرسش:  
 شود؟یا فقط حروف را شامل می 

 شود.فقط شامل حروف می پاسخ: 

بدون طهارت جایز نیست   لمسشانکردن آنچه  آیا واجب است کودک را از لمس پرسش:  
 ؟ کردمنع 

 ولی مستحب است.  ؛واجب نیستپاسخ: 

جایی که مراقبت از آن برای نرسیدن نجاست به آن دشوار    ، اگر کسی روی بدنشپرسش:  
  کند و برداشتن آن از بدن نیز سخت باشد  کوبیخال اسم جالله یا یکی از معصومین را  ، باشد

  محدث است   در حالی که دلیل اجتناب از لمس آن  یا به آ  ،حدث اکبر یا اصغر از او سر بزندو  
 ؟ کندفورًا باید طهارت حاصل 

این  کوبیخال پاسخ:   با  بدن  نیست  اسما کردن  در    ؛جایز  باید  باشد  اگر چنین کرده  ولی 
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باید    ،و اگر نجس شود  نجس کنددر غیر این صورت نباید آن را    ؛صورت امکان آن را بردارد
کوبی روی بدنش همیشه طهارت داشته  دلیل لمس خال و بر او واجب نیست به   کندتطهیرش  

 باشد. 

پر، حرزها و دعاها در حکم آیات قرآن و اسامی آیا روایات معصومین، ستارۀ ششپرسش:  
 کردنشان باید طهارت داشت؟و برای لمس  است  معصومین

 داشتن طهارت الزم نیست.  شانبرای لمسپاسخ: 

بسیار      ها از قبیل اسامی انبیا و ائمهها و روزنامه در کتاب   اسماوجود  با مسئلۀ  پرسش:  
بلکه    نیست،   ها اسم خود انبیا و معصومینمنظور از این اسم   در حالی که  ؛شویممواجه می

 شود؟ های طاهر برخورد میها نیز همانند اسم . آیا با این اسم استمنظور اشخاص دیگری 
توانند بدون طهارت لمس  شود؛ یعنی می پاک رفتار نمی   ایاسمها همانند  با آن پاسخ:  

 شوند. 

 احلدث دائم  .8

 الحدث چیست؟منظور از دائم پرسش: 
است؛ یعنی قطرات ادرار    ویرَ یرون ببه    مبتال شود که  الحدث به کسی گفته میدائم پاسخ:  

 شود.یا مدفوع بدون اختیار از او خارج می

 خواند؟ بکند و نماز  چگونه طهارت حاصل   ،کسی که چنین وضعیتی داردپرسش: 
وگرنه عین    ؛کندچنین    ،داشته باشد   یاگر وقت کافی برای خواندن نماز بدون حدثپاسخ:  

ن  و  کند  تجدید وضو  نماز  حین  در  و  برطرف  را  ادامه  نجاست  را  اگر  ماز  و  کند  تمام  تا  دهد 
طهارتبین از باشد  دشوار  برایش  نماز  حین  در  نجاست  عین  کفایتش  حاصلبردن  کردن 

 گیرد(. ب)یعنی فقط وضو   .کندمی
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 های وضو سّنت

 ؟ است چیزهایی وضو چه  و مستحبات هاسنت پرسش: 
وضو:  پاسخ:   آن  را  رفی  ظمستحبات  از  برمیکه  سمت  آب  بگذارد،  دارد  خود  راست 

)مدفوع(    غائطبار و اگر  ها را اگر خواب بود یا ادرار کرده بود یکدست   . ه بگوید و دعا کندلالبسم 
بار   دو  بود  داخلکرده  از  ظرف  قبل  در  و  کردن  مضمضه  . بشویدکردن  دهان  در  آب 

ها  ت خواندن دعا هنگام شستن صورت و دس نیزخواندن دعا و با  بینی همراه نردکاستنشاق 
د و بعد  ی مرد هنگام شستن ساعدهای خود نخست قسمت بیرونی را بشوو مسح سر و پاها.  

د  مُ و اینکه وضو با یک  عکس مرد است    ، برای زن این استحبابو  قسمت داخلی دست را،  
لیتر )  آب 3

4
 انجام شود. ( 

مستحبات گفته شده است. آیا ممکن    گرفتن از جملۀخواندن دعا هنگام وضو پرسش:  
 ؟کنیدهنگام وضو را بیان  بیت است برخی دعاهای منقول از اهل

 : استصورت زیر در وضو به   ذکر و دعای امیرالمؤمنین پاسخ: 
ن  »هنگام مضمضه:    - ت  یا للُّهمَّ ل ق  کْر ک    ی ا لْقاک  و  ا طْل ْق ل سان    ی ْوم    یُحجَّ   یل خداوندا دال »  «ب ذ 

آزاد    یادتذکر و    ی و زبانم را برا فرما    ین به من تلق  کنمیکه با تو مالقات م  یرا روز   مو حجت
 .« گردان
ل   ا لّلُهّم ال»هنگام استنشاق:    - ر ْم ع  لْن  یح  ر  یَّ تُح  نَّة  و  اْجع  ْن   ی الْج  مَّ هار  ی ُشم  م  ها و     یح  و  ر وح 

  خوش و با   یکنندگان آن بو بهشت محروم نساز و مرا از استشمام  یخداوندا مرا از بو »  «یب هاط
 .« طراوت و پاک قرار بده

ْد و ْجه  یه  ت ْسو د  ف   ی ْوم    یو ْجه  ی ْض ا للُّهمَّ ب  »هنگام شستن صورت:    - و    ی ْوم    یالُْوُجوُه و  التُس 

که    ی گردان و روز   ی ت نوراناس  یاه ها س که صورت   ی مرا روز   ی رو   !خداوندا »  « الُْوُجوه  یه  ف  ی ض  ت بْ 
 .«نگردان یاه است س  ینوران هاصورت

نی  ا للُّهمَّ »:  راست  دست   هنگام شستن  - نان    ف ی  الُْخلْد    و    ب ی مینی  ک تابی   ا ْعط    و    ب ی ساری  الْج 
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بْنی سابا    حاس  نام»«  ی سیرا    ح  و  کتاب  و    ۀپروردگارا!  راستم  به دست  قیامت  روز  در  را  اعمالم 
 .«مرا سهل و آسان نما ۀجاودانگی در بهشت را در دست چپم قرار ده و محاسب

نی  ال  ا للّهُمَّ شستن دست چپ: »هنگام    - لْها  ال  و    ب ی ساری  ک تابی   تُْعط  ْغلُول ة    ت ْجع    ُعنُقی   ا لی م 

نْ   ا ُعوذُب ک    و     آن  و  مده   چپم   دست   به   محشر  روز  در  را   اعمالم  نامۀ!  بارالها»   «الن یران    ُمق طَّعات    م 
 .«برمم به تو پناه می جهن  آتش  از و مکن  آویزان گردنم به را 

نی  ا للُّهمَّ »  مسح سر:هنگام   ت ک    غ ش  ْفو ک    و    ب ر کات ک    و    ب ر ْحم    و  برکات  و   رحمت!  خدایا»  « ع 
 .«بگستران  من بر  را   بخشایشت
ل ی  ث ب تْنی  ا للُْهمَّ »  مسح پاها:هنگام   اط    ع  ْل   اال قْدامُ   فیه    ت ز ل    ی ْوم    الِّص  عیی فیام یُرضیک    و اْجع    س 

نّی قدم»«  ع  که  روزی  آن  در  می خدایا!  ثابت   ،لغزدها  صراط  پل  بر  بدار مرا  و    قدم  تالش  و 
 .« کوششم را در آنچه باعث رضایت تو از من است قرار ده

 آیا وضو مکروهاتی هم دارد؟پرسش: 
است:    ها[]این پاسخ:   برای وضو  کمک مکروه  دیگران  از  روی    مثالعنوان  ]به گرفتن 

  . وضو بعد ازشده کردن اعضای شسته خشکنیز و  ، [ هایش آب بریزددست
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 احکام وضو

 وضو:  ابرخی از احکام مرتبط ب 

کند حدثیپرسش:   یقین  آن    اگر شخصی  از  بعد  که  باشد  داشته  زده و شک  او سر  از 
ولی شک دارد که بعد از آن وضو    ؛مثاًل یقین داشته باشد که ادرار کرده]طهارت گرفته یا نه  

 آیا باید طهارت حاصل کند؟  [ گرفته است یا نه
 گیرد. بطهارت پاسخ: 

ولی    ؛ ل کردهکسی که یقین دارد حدثی از او سر زده و نیز یقین دارد طهارت حاص  پرسش:
  ؛ گرفتهیقین دارد وضو   نیزیقین دارد خوابیده و   مثالً ؛  شک دارد کدام را اول انجام داده است

 چه حکمی دارد؟  . ]این مسئله[ولی شک دارد خواب قبل از وضو بوده است یا بعد از آن
 گیرد. بدوباره طهارت  پاسخ: 

ترک کرده )نُشسته یا مسح  اگر یقین داشته باشد که عضوی از اعضای وضو را  پرسش:  
 نکرده است( تکلیفش چیست؟ 

گردد و آن عضو و  باز اگر رطوبت وضو هنوز خشک نشده باشد سراغ همان عضو  پاسخ:  
 گیرد. بوگرنه دوباره وضو  ؛دهدبعد از آن را انجام  

 اگر هنگام وضو در انجام یکی از اعمال طهارت شک کند تکلیفش چیست؟ پرسش: 
 دهد. کند و به طهارتش ادامه تکرار   ، ه استکردانجام آن شک  که دررا عضوی پاسخ: 

 چه حکمی دارد؟ کند اگر بعد از وضو در برخی افعال آن شک پرسش: 
 نیازی به تکرار وضو نیست.پاسخ: 

آیا طهارتش را تکرار    کند، اگر یقین به طهارت داشته باشد ولی در حدث شک  پرسش:  
 کند؟ 

 تکرار نکند. پاسخ: 
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نمازش چه حکمی خواهد    ، سی جایگاه مدفوع یا ادرار را نشوید و نماز بخواند اگر کپرسش:  
 داشت؟

چه این عمل از روی عمد انجام شده باشد، چه از روی فراموشی    ؛کندنماز را تکرار  پاسخ:  
 و چه از روی نادانی. 

خواند  میگیرد و نماز  استحباب دوباره وضو می  نیت به سپس  ،  کسی که وضو داردپرسش:  
کرده است )وضوی  آورد که به عضوی از اعضا در یکی از دو وضو خلل وارد  و بعدًا به یاد می 

 و وضویش چه حکمی خواهد داشت؟  اول یا وضوی دوم( نماز 
 است. نماز و وضویش هر دو صحیح پاسخ: 

 در فرض سؤال قبلی اگر بعد از هر وضو یک نماز خوانده باشد چطور؟  پرسش:
 واند.بخاز اول را دوباره  فقط نمپاسخ: 

بزند )یعنی  ها حدثی از او سر  اگر دو بار طهارت حاصل کند و بعد از یکی از آنپرسش:  
دقیقًا بعد از کدام طهارت از او حدث سر زده است و بعد از    و نداند   بعد از طهارت اول یا دوم(

 هر دو طهارت نماز خوانده باشد حکم نمازش چه خواهد بود؟ 
واند )مثل نماز مغرب  بختعداد رکعات دو نماز مختلف باشد هر دو نماز را دوباره  اگر  پاسخ:  

است«    بر گردنش »آنچه    نیتبه در غیر این صورت )مثاًل نماز ظهر و عصر( یک نماز را    ؛ و عشا(
ه( ال)ما فی   ند. ک ظهر یا عصر ن نیتخواند و ب ذم 

بخواندپرسش:   نماز  و  بگیرد  او    ، اگر طهارت  از  و دوباره طهارت  سپس حدثی  بزند  سر 
یکی از دو   به یاد بیاورد که در انجام واجبی از واجباِت  و پس از آن بگیرد و نماز دیگری بخواند 

 ه است تکلیفش چیست؟ کردِخلل وارد  ، طهارت
 در پاسخ قبلی گفته شد.  که  همان پاسخ: 

ها  را با پنج طهارت بخواند و یقین کند بعد از یکی از طهارت   گانهاگر نمازهای پنج پرسش:  
 تکلیف چیست؟  ،حدثی از او سر زده است
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دوباره  پاسخ:   را  نماز  سه ب سه  نماز  یک  نماز    نیت به رکعتی  خواند:  یک  ی  دورکعتمغرب، 
 «، )ظهر، عصر و عشا(. دارد بر گردنش »آنچه   نیت به رکعتی صبح و یک نماز چهار  نیتبه 

 غسل  .4

 سم است: واجب و مستحب. غسل بر دو قِ 
 کنیم: های واجب و احکامش را بیان می ابتدا غسل 

 ؟ستهاهای واجب کدام غسل پرسش: 
 :استهای واجب شش غسل غسل

 ؛ غسل جنابت  .1
 ؛ حیض  .2
 کند؛ ای که پنبه را آغشته استحاضه  .3
 ؛ نفاس  .4
 ؛دادنشدن بدن و قبل از غسل مس اموات بعد از سرد  .5
 غسل اموات. .6

 ترتیب بیان خواهد شد. هرکدام به ه یل توضیح داده و مسائل مرتبط بتفص به یک که هر 

 اول: غسل جنابت 

  است: سبب جنابت، احکام ُجُنب و چگونگی این غسل.  سرفصلکه شامل سه 
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 سبب جنابت 

 شود؟باعث جنابت می چیزی چه پرسش: 
 جماع )آمیزش جنسی(.جنابت دو سبب دارد: انزال )خروج( منی و پاسخ: 

منی بوده است یا چیز  شده از او   خارج شود که مایِع گاهی بر مکلف مشتبه میپرسش:  
 دیگری؛ در این صورت تکلیف چیست؟

در غیر این صورت اگر    ؛اگر بداند آنچه خارج شده منی بوده است باید غسل کند پاسخ:  
غسل    ، را همراه داشته باشدطور دفعی، سریع و با شهوت خارج شود و سستی جسم  مایع به 

 شده منی بوده است. دهد که مایِع خارج ت نشان میاواجب خواهد بود؛ این عالم

 آیا این عالمت همیشگی و برای تمامی حاالت است؟ پرسش: 
بدنش    ،شدنخارج بیمار، مایعی که با شهوت از او خارج شود و پس از    خصوصدر  پاسخ:  

شدن آن سریع  حتی اگر خارج  ؛غسل واجب است شود وبودنش میسست شود حکم به منی 
 و با پرتاب نباشد. 

 آیا غسل بر او واجب است؟ ، شده همراه با شهوت و پرتاب نباشداگر مایع خارج پرسش: 
 واجب نیست. پاسخ: 

 اگر روی لباس یا بدنش منی بیابد آیا غسل بر او واجب است؟پرسش: 
 اگر این لباس بین او و دیگری مشترک نباشد.  .بلهپاسخ: 

ولی اثری از منی    [؛منی از او خارج شده]اگر بداند در خواب محتلم شده است  پرسش:  
 روی لباسش نبیند آیا باید غسل کند؟ 

 واجب نیست. پاسخ: 

 شدن منی( فقط به مردان اختصاص دارد؟ )یعنی ِامنا = خارج   مسئلهآیا این  پرسش:
 غسل کند.  باید زن هم منی خارج شود اگر از پاسخ: 
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در  خارج پرسش:   منی  خارج   خصوصشدن  است.  مشخص  به  مرد  زن  در  منی  شدن 
 شکلی است؟چه

شود: همراه با لذت جنسی بسیار  شدن منی در زن با دو عالمت دانسته می خارج پاسخ:  
 سمت فرج. شدن مایع به یا لرزش بدن و جاری 

دانسته غسل بر  نمی   در حالی که  ، زن در حالت احتالم خوانده  که  یی نمازها حکم  پرسش:  
 او واجب شده است چیست؟ 

 کند.قضا  پاسخ: 
دوم جنابت )یعنی    سبببه اما مسائل مربوط  ؛  اوِل جنابت بود   سبببه ها مسائل مربوط  این
 زیر است:  قراربه جماع(  

 شود؟ در چه صورتی بعد از جماع غسل واجب میپرسش: 
ختنه پاسخ:   آمیزش و  با زن  جلو  از  برخورد  اگر  با هم  مرد  و  زن  واجب    کند، گاه  غسل 

 حتی اگر زنی که با او آمیزش کرده است ُمرده باشد.  شود؛می

 گاه زن و مرد چیست؟ کردن ختنه منظور از برخورد پرسش: 
اندازۀ آن در فرج  شدن سر آلت مرد )شوهر( یا به ـ واردیطور تقریب بهمنظور از آن ـ پاسخ:  

گاه یعنی تالقی سر آلت مرد که جایگاه متعارف ختنه است  و برخورد دو ختنه  استزن )همسر(  
 با ورودی مهبل زن.

 آیا غسل واجب خواهد بود؟  ،اگر از پشت دخول کند ولی منی خارج نشود پرسش: 
 شود.غسل واجب می پاسخ: 

ها را  عمل آن   که  یکسانمرتکب عمل قوم لوط شود )لعنت خدا بر آنان و    اگرپرسش:  
 شود؟شوند( و منی خارج نشود آیا غسل واجب می مرتکب می
 شود.غسل واجب می  پاسخ: 

 شود؟ آیا غسل واجب می ،اگر با حیوان آمیزش کند و منی خارج نشود  پرسش:
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 شود.هم غسل واجب می باز پاسخ: 

 واجب است؟ بر کافر آیا غسل جنابت پرسش: 
شدن سبب وجوب غسل )یعنی خروج منی و آمیزش جنسی(  در صورت محقق پاسخ:  

اگر    ،ولی در حال کفر  ؛ غسل واجب خواهد بود او صحیح نخواهد بود و  از سوی  انجام آن 
 اسالم بیاورد بر او واجب و صحیح خواهد بود. 

آیا دوباره باید غسل    کند،سپس مرتد شود و سپس توبه   ، اگر شخصی غسل کند پرسش:  
 کند؟ 

 شود. باطل نمی   [سبب ارتدادبه ]غسلش  پاسخ: 

 احکام ُجُنب

 مکروه باشد؟ که بر جنب، حرام یا  هست آیا چیزهایی پرسش: 
 کنم: که بر جنب حرام است بیان می  کارهایی را ابتدا  .بلهپاسخ: 

  است[هایی که دارای سجده واجب  سوره ]چهارگانه    زائمهای عخواندن یکی از سوره   .1
 سجده، نجم و علق. [، الم ]فصلت سجده : حم اند از که عبارت 

 چیست؟  نبها برای ُج حکم خواندن بخشی از این سوره پرسش: 
یکی از    نیت به الله« اگر  حرام است و حتی گفتن »بسم   نیزها  خواندن قسمتی از آن پاسخ:  

 ها باشد. آن سوره
در مبحث وضو توضیح داده   که طورهمان  ،کردن نوشتار قرآن )یعنی حروف آنلمس .2

 یا اسم پیامبر یا وصی باشد.  متعالواسم »الله« سبحان  روی آنشد( یا چیزی که  

 نیز حرام است؟ آیا لمس اسم صدیقۀ طاهره حضرت زهرا پرسش: 
 بله. پاسخ: 

 حتی اگر ننشیند و مکث نکند. ؛  دادن چیزی در آن حرام استنشستن در مساجد و قرار   .3
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 آیا حکم عبور از مسجد نیز به همین صورت است؟ پرسش: 
نیست  کردنعبور پاسخ:   حرام  جنب  بر  مسجد  در    ؛ از  یا    خصوص مگر  مسجدالحرام 

ها چه برسد به اینکه بخواهد در آن   ؛کردن از این دو مسجد حرام استمسجدالنبی که گذر 
 بنشیند یا چیزی قرار دهد. 

 نب شود تکلیفش چیست؟ اگر شخصی در مسجدالحرام یا مسجدالنبی ُج پرسش: 
 کند و سپس خارج شود.  تیمم ابتدا باید  پاسخ: 

 هم در حکم مساجد است؟  آیا مرقد ائمه پرسش: 
 تر است.بیش هم  اجد از مس حرمتشانو   استدر حکم مساجد  .بلهپاسخ: 

 شود؟ محسوب می ای جزو مرقد ائمه طور مشخص چه محدودهبه پرسش: 
  ه یافته باشد که قبر را در برگرفته و اگر آن بنا توسع  حرم، قبر و بنای اولی  ۀمحدودپاسخ:  

از    یافته تر شده باشد نیز مقدار کاهش و اگر کوچک   شودمی حکم  شامل این  شده  مقدار افزوده 
 .شودمی حکم خارج 

ـ در خصوص احکام جنب و  مثل حضرت معصومه ـ زادگان  آیا مرقد امام پرسش:  
 شود؟حایض نیز شامل همین حکم می

 نیست. در حکم مرقد ائمهپاسخ: 
 مربوط به محرمات جنب بود؛ اما مکروهات: مسائل ها این

 بر جنب مکروه است؟ کارهایی چه پرسش: 
آشامیدنپاسخ:   و  خوردن  ؛ خوردن  از  پیش  استنشاق  و  مضمضه  کم   ،اما  شدن باعث 
 .شودکراهت می

نیز مکروه و خواندن بیش از هفتاد آیه    عزائمهای غیر خواندن بیش از هفت آیه از سوره 
 چه بیشتر شود کراهتش هم بیشتر خواهد شد. شدیدتر است و هر کراهتش 

جویندگانش بیش  جنب بخواهد برای بیان و رساندن حق به    مثالعنوان  به اگر  پرسش:  
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ـ  را بخواند  از قرآن  آیه  نیاز  از هفت  آیه  از هفت  برای چنین هدفی خواندن بیش  که معمواًل 
 ست؟ خواندن بیش از هفت آیه پا بر جاهم  کراهت باز ـ آیا است

مکروه نخواهد    ،بیان حق و دعوت به دین خدا بخواند  منظوربه اگر جنب قرآن را  پاسخ:  
 بود. 

 به قرآن نیز برای جنب در حکم خواندن آن است؟ دادنآیا گوش پرسش: 
 به قرآن مکروه نیست.  دادنگوش پاسخ: 

حپرسش:   است؛  عبادت  قرآن  خواندن  که  است  عبادت    کراهت  یمعنا ال  روشن  در 
 چیست؟

 کراهت یعنی بهتر است آن کار ترک گفته شود. پاسخ: 

 دیگری نیز بر جنب مکروه است؟ کارهای چه پرسش: 
  تیممغسل، وضو یا    کهوقتی  کردن کتاب قرآن غیر از نوشتارش، خوابیدن تا  لمس پاسخ:  

 . استکردن مو با حنا( نیز مکروه کردن )یعنی رنگ کند و خضاب 

 چگونگی غسل جنابت 

 ؟ استواجبات غسل جنابت چه چیزهایی پرسش: 
 است: مسئله  پنج پاسخ: 

 ؛ و وقت آن از ابتدای شستن سر است نیت .1
؛ یعنی نیتش را قطع نکند یا قصد نکند که نیتش  داشته باشد   ادامه  تا پایان غسل  نیت   .2

همچنین تردید در    ؛شدن هم داشته باشد اشکالی نخواهد داشترا قطع کند. اگر قصد خنک 
نکرده باشد که آن قطع    نیتغسل را قطع نکرده باشد یا    ،در عمل  که   یزمانکردن غسل تا  تمام 

 ؛ وضو گفته شد خصوص به همان صورت که در   ؛رساند کند ضرری به غسل نمی 
 ؛ی باشدمالروغن اگرچه شبیه    ؛ طوری که به آن شستن بگویند  ؛ پوست بدن شسته شود  .3
جز از این طریق ممکن نیست؛ مثل شستن    که   ییجابهکشیدن  رساندن آب با دست   .4
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 ؛ سر، ریش و امثال آن
شوید و بهتر است بعد از شستن سر،  بو سپس بدن را    کندرعایت ترتیب: از سر شروع    .5

 قسمت راست بدن و سپس قسمت چپ بدن را بشوید. 

 ترتیب واجبی وجود دارد؟  طرف راست و طرف چپ آیا بین شستن پرسش: 
 ترتیب آن واجب نیست. پاسخ: 

در حوض، رودخانه یا نظایر آن غسل    صورت ارتماسیبه اگر فرض کنیم شخصی  پرسش:  
 آیا ترتیب بین سر و بدن واجب خواهد بود؟  کند،

 ]واجب نیست[.  شودترتیب بین سر و بدن ساقط می ، در غسل ارتماسیپاسخ: 

 مستحباتی هم دارد؟  ،آنچه بیان شد مربوط به واجبات غسل بود. آیا غسل پرسش: 
و قبل از شروع غسل    هات شستن دس   هنگاماند از:  مستحبات غسل عبارت  .بلهپاسخ:  

بر بدن   کشیدندست  است؛)شروع غسل( شستن سر ، هنگام آغاز نیتوقت پایان  ؛ کند نیت
کردن ادرار   ؛رسدها میهایی از بدن که معمواًل آب به آنرساندن آب به قسمت  ؛هنگام غسل

آلت و بعد از آن    یشۀ سه بار از مقعد تا ر استبرا و چگونگی آن:  )  نکردقبل از غسل و استبرا 
  ی دهد تا ادرار محکم  سه بار از آن محل تا سر آلت بکشد و بعد از آن سه بار سر آلت را فشار  

ها در ظرفی که از آن غسل  آن  واردکردنقبل از    هادست سه بار شستن    ؛(نماند   یدر آن باق
 با یک صاع )سه لیتر آب(. کردن غسل  ؛استنشاق ؛کردنمضمضه  ؛کندمی

 
 ائل دیگر متعلق به غسل:برخی مس

ببیند و غسل جنابت  پرسش:   لباسش منی  در  نماز    کند اگر شخصی  با همین غسل  و 
بخواند، سپس معلوم شود این لباس برای او نبوده حکم نمازی که بدون وضو خوانده است  

 چیست؟
طهارت باطل و به    ،سبب جنابت باشدکرده باشد که این غسل فقط به   نیتاگر  پاسخ:  
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غسل جنابت، غسل توبه، شکر یا غیره    نیت ولی اگر همراه  ؛ دنبال آن نمازش نیز باطل است
 طهارت و نمازش صحیح خواهد بود.  ،ه باشد کرد

و غسل  اگر ضمن غسل جنابت غسلپرسش:   باشد  واجب  بر مکلف  نیز  دیگری  های 
ا این غسل، غسل جنابت را نیز کفایت  کند آی  نیت های دیگر را  جنابت را در نیتش نیاورد و غسل 

 خواهد کرد؟
بودپاسخ:   خواهد  غسل   ؛ کافی  اگر  که  حتی  دیگری  بوده  نیت های  های  غسل   ، کرده 

 مستحبی بوده باشد. 

 شود؟روید مانعی در غسل محسوب می پشتی که روی پوست میآیا موهای ُپر  پرسش:
 آید.نمی   حساب به مانع پاسخ: 

 کند؟ دوباره غسل باید آیا  ،رطوبت مشکوکی ببیند  ، اگر بعد از غسلپرسش: 
در غیر این صورت    ؛ اگر قبل از غسل ادرار یا استبرا کرده باشد غسلش را تکرار نکندپاسخ:  

 کند. غسل را تکرار 

 آیا چگونگی استبرا از منی همانند استبرا از ادرار است؟ پرسش: 
 به همان صورت است. پاسخ: 

دوباره  باید آیا    ،اگر برخی از اعضای بدنش را بشوید و سپس حدثی از او سر بزندپرسش:  
 بگیرد؟ رساند و پس از آن وضو نیز ببه اتمام را  یا غسل کند؟ غسل 

 کند. غسل را دوباره شروع پاسخ: 

 کند؟ الحدث چگونه غسل دائم پرسش: 
به پاسخ:   چنیاگر  نماید  بدون حدث غسل  تا  دارد  وقت  کافی  این    ؛ کندن  اندازۀ  در غیر 

 گیرد. برساند و برای نماز وضو بصورت غسلش را با حدث به پایان 

 بگیرد یا دیگری او را غسل دهد؟   کمک یگریدتواند برای غسل از آیا جنب میپرسش: 
رفتن از  گجایز نیست دیگری غسلش دهد و کمک   ، اگر خودش بتواند غسل کندپاسخ:  
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است )مثاًل دیگری ظرف آب را برایش بیاورد و او آن را روی خودش    دیگری در غسل مکروه
 بریزد(. 

 *** 

 دوم: حیض 

 : مرتبط استآنچه به حیض، مسائل و احکام آن 

 خون حیض چیست؟ پرسش: 
ه تعلق دارد و کمترین مقدار آن حدی دارد.  یافتنخونی است که به پایان  ، حیضپاسخ:    عد 

 کنید؟ تر میآیا معنای خون حیض را برای ما روشن پرسش: 
یافتن عده ارتباط  بله. در تعریف خون حیض دو قید وجود دارد: قید اول: به پایان پاسخ:  

اش با  رساند و عده اش را با سه مرتبه دیدن خون حیض به پایان میدارد؛ زن آزاد مطلقه عده 
با دو خون    یضخون ح  ترتیباین  به  رسد؛  دیدن سومین خون حیض بعد از طالق به پایان می

قه ارتباط ۀ استحاضه و نفاس که با عد    .کندیم  یدا تفاوت پ  ،ندارد  ی زن مطل 
خون استحاضه یا    در حالی که  ؛ حدی دارد که سه روز است  ، ین مقدار آنکمتر قید دوم:  

که    ؛حتی یک لحظه   ،دبسیار کوتاهی طول بکش  زمانمدتد  توانمی گونه نیست و  نفاس این 
 گونه باشد. تواند این در نفاس می 

 خون حیض چه خصوصیاتی دارد؟ پرسش: 
 شود. غالبًا سیاه، غلیظ و گرم است و با سوزش خارج میپاسخ: 

شدن پردۀ بکارت بعد  گاهی خون حیض با خون بکارت )خونی که معمواًل با پاره پرسش:  
 توان این دو را از هم تشخیص داد؟ شود. چطور میشود( اشتباه گرفته می از زفاف خارج می 

ولی اگر پنبه    ؛صورت حلقوی باشد خون بکارت استیلۀ پنبه؛ اگر خون بهوسبه پاسخ:  
 . استد خون حیض صورت آغشته به خون خارج شوبه 
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بیند. آیا این خون حیض  ـ خون می یسالگ نه یعنی  گاهی دختر پیش از سن بلوغ ـ پرسش:  
 شود؟ محسوب می

 شود. هر خونی که دختر قبل از سن بلوغ ببیند حیض محسوب نمیپاسخ: 

 کمترین و بیشترین مدت حیض چقدر است؟پرسش: 
 ت. کمترین مدت سه روز و بیشترین آن ده روز اسپاسخ: 

سپس یک روز یا بیشتر    ،دو روز خون ببیند   مثالً اگر سه روز پراکنده خون ببیند ـ پرسش:  
 شود؟ ـ آیا حیض محسوب میقطع شود و سپس خون ببیند 

نمیپاسخ:   محسوب  حیض  در  خون  زیرا  حیض  خصوصشود؛  روز    ،خون  سه  وجود 
 .استشرط  ،متوالی

به گمان اینکه حیض بوده    ، ماز را ترک کندکند و ن اگر روز اول خون ببیند و افطار  پرسش:  
کفارۀ افطار  بودن خون برآورده نشود حکمش چیست؟ آیا  است، سپس شرط سه روز متوالی

 عمدی بر او واجب خواهد بود؟ 
 فقط قضای نماز و روزه بر او واجب است.پاسخ: 

 کمترین و بیشترین مدت پاکی بین دو حیض چقدر است؟پرسش: 
 کمترین مدت پاکی ده روز است و بیشترین مدت آن حد مشخصی ندارد. پاسخ:  

 شود؟ آیا حیض محسوب می ، بیندشدن میزن بعد از یائسه  که ی خونپرسش: 
 شود. حیض محسوب نمی پاسخ: 

 شود؟زن چه وقت یائسه میپرسش: 
 شود.می ی یائسه  سالگ پنجاه شی در سن  یقر ی و غیرسالگ شصت شی در سن  یزن قر پاسخ:  

 چه کسی است؟شی یمنظور از زن قر پرسش: 
به کسی گفته میپاسخ:   قریشی  قبیله که  شود  زن  از  یکی  به  پدر  قریش  از طرف  های 

 شده هستند. ـ شناخته مثل علویون و عباسیونمنتسب باشد که در حال حاضر برخی از آنان ـ 
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از پنجاه سال بگذرد و همچنان خون با صفت حیض    قریشیاگر سن زن غیر پرسش:  
 عنوان خون حیض با آن رفتار کند؟ ببیند آیا به 

 شود.هر خونی که بعد از سن یائسگی ببیند حیض محسوب نمی پاسخ: 

 شود؟ آیا خونی که یک زن در طول کمتر از سه روز ببیند حیض محسوب می پرسش:
خواه این زن مبتدئه    ، ون حیض نخواهد بودهر خونی که کمتر از سه روز ببیند خپاسخ:  

 باشد یا دارای عادت. 

ـ بیند و امکان حیض از سه تا ده روز می   ،خونی که زنپرسش:   یعنی  بودنش وجود دارد 
 شود؟ ـ آیا حیض محسوب میشرایط خون حیض را داشته باشد 

 د. ش باو چه متفاوت  یکسان ها دارای صفات چه این خون  ، خون حیض است .بلهپاسخ: 

 شود؟چه موقع یک زن دارای عادت می پرسش: 
اندازۀ  طور دفعی خون ببیند، سپس این خون به شود که به وقتی دارای عادت می پاسخ:  

 بودن قطع شود )ده روز یا بیشتر( و دوباره به همین صورت خون ببیند. حداقل مدت پاک 

گاه باشد؟ آیا بر زن واجب است از زمان حیض پرسش:   شدن و شمارۀ عادتش آ
 بر او واجب است.پاسخ: 

آیا اختالف رنگ در خون حیض نقشی در تعداد روزهای عادت دارد؟ مثاًل هفت  پرسش:  
 ولی چهار روز به یک رنگ و سه روز به رنگ دیگری باشد؟  ،روز خون ببیند 

 عادت زن در فرض این سؤال، هفت روز است. تفاوت رنگ در خون مهم نیست و پاسخ:  

یا وسط روز   هنگامشب؟ مثاًل اگر کندزن حائض چگونه ایام عادتش را محاسبه پرسش: 
 خون ببیند چطور باید محاسبه کند؟

در وسط روز خون ببیند تا وسط روز    مثالعنوان  به ساعت است؛ پس اگر    24  ،روز پاسخ:  
 شود. بعد یک روز محسوب می

 شوند؟ لطفًا توضیح دهید. نان حائض از نظر دیدن خون به چند گروه تقسیم می ز پرسش:  
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 زن حائض هنگام دیدن خون از سه حالت خارج نیست:  .بلهپاسخ: 
 بیند. مبتدئه: برای اولین بار خون می .1
آن عادتش را بشناسد    ۀواسطبه مضطربه: زنی که دارای عدد یا وقت معینی نیست تا    .2

 کرده است.یا عدد و وقت آن را فراموش 
که  شناسد؛  دارای عدد و وقت معین است که با آن عادتش را می   که  یزندارای عادت:    .3

 د:شونیز خود به سه دسته تقسیم می  این گروه
دارای عادت بر اساس عدد و وقت توأمًا؛ یعنی زمان عادتش مشخص )مثاًل عادتش    اول:

 هر ماه است( و تعداد روزهای عادتش هم مشخص است )مثاًل همیشه هفت روز است(.   اول
مشخص  دوم: عادتش  روزهای  یعنی  است؛  عددی  عادت  دارای  آمدنش  وقت   و  فقط 

 .متفاوت است
مشخص  سوم: عادتش  آمدن  وقت  یعنی  است؛  وقتی  عادت  دارای  تعداد    ،فقط  ولی 

 روزهایش متفاوت است. 
که به خواست خدا در مطالب بعدی    اقسام احکام مختص به خودش را دارد یک از این  هر 

 روشن خواهد شد. 
 گردیم به برخی از مسائل دیگر مربوط به حائض: ی بازم

 کند؟ اش را ترک  چه هنگام زِن حائض نماز و روزه پرسش: 
روزه پاسخ:   و  نماز  عادت،  دارای  ترک  زن  خون  دیدن  با  را  هرگاهاش  مبتدئه  زن    کند. 

تا    کنددر غیر این صورت عبادت را ترک ن  ؛ کندعبادتش را ترک    ،اطمینان یافت حائض شده 
باید قضا    ، و اگر در این سه روز روزه گرفته باشد   ؛طور پیوسته خون ببیند سه روز به   کهوقتی  

 چون در ایام حیض روزه گرفته است.  ؛کند

اگر سه روز خون ببیند و سپس قطع شود و قبل از روز دهم دوباره خون ببیند  پرسش:  
 ؟ یستحکمش چ
 تمام این ده روز حیض بوده است.پاسخ: 
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اگر اعتقاد داشته باشد که بعد از سه روز پاک شده است و همسرش با او نزدیکی  پرسش:  
  ،ز دهم دوباره خون ببیند که بر حائض حرام است انجام داده باشد و قبل از رو را  کاری  کند و 

 آیا تکلیفی به عهدۀ خودش و همسرش خواهد بود؟ 
 نه بر عهدۀ خودش و نه بر عهدۀ همسرش تکلیفی نخواهد بود.پاسخ: 

 اگر بیش از ده روز خون ببیند تکلیفش چیست؟ پرسش: 
یم و طبق آن عمل  کرداستحاضه بیان    خصوص که در  مراجعه کند به توضیحاتی پاسخ:  

حکم مختص به    ، مضطربه است؛ هر دستهیا    ا مبتدئه است یا دارای عادت پایدار: زن یکند
 خود را دارد که به خواست خداوند متعال در احکام استحاضه بیان خواهد شد.

از روز دهم دوباره خون ببیند  پرسش:   بعد  ببیند و سپس قطع شود و  اگر سه روز خون 
 چطور؟ 

ـ یک حیض است )زیرا شرط حیض   ، هخونی که از ابتدا تا سه روز دیدپاسخ:   یعنی  بودن 
تواند یک حیض جدید باشد )زیرا  ـ در آن محقق شده است( و خون دوم می سه روز متوالی

 ـ بین دو خون قرار گرفته است(. یعنی ده روز کمترین زمان پاکی ـ 

نیز مبتدئه باشد چه وظیفه   پرسش: از ده روز خون قطع شود و زن  ای خواهد  اگر قبل 
 شت؟دا 

ولی اگر قدری    ؛کند؛ اگر پنبه پاک باشد غسل میبررسی کندباید استبرا و با پنبه  پاسخ:  
 کند تا پاک شود یا ده روز بر او بگذرد. آلود باشد صبر میخون

 اگر زن دارای عادت باشد و قبل از ده روز خونش قطع شود چطور؟ پرسش: 
تمامپاسخ:   از  امتحان  زن دارای عادت بعد  پنبه  با  ایام عادتش  به    .کندشدن  اگر آلوده 

. اگر سه  کندکند تا پاک شود و غسل  ولی اگر آلوده به خون باشد صبر    ؛ کندخون نباشد غسل  
هرچند پنبه   ،کندروز بعد از ایام عادتش همچنان خون ببیند یا پنبه آلوده به خون باشد غسل 

طبق فرض سؤال در روز هشتم غسل    ،اگر عادتش پنج روز باشد   مثالعنوان  به د ) آلود شوخون
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که گرفته است قضا  را  هایی  روزه   ،کند(. اگر تا روز دهم خون ببیند و در همان روز قطع شود
ایام حیض روزه گرفته است  ؛کند ببیند    ؛زیرا در  از روز دهم نیز خون  تا بعد  اگر همچنان  و 
پاکی  ایام  هایش در ایام استحاضه گرفته شده که  زیرا روزه   ؛ته است قضا نداردهایی که گرفروزه 

 نه ایام حیض.  ، شودمحسوب می

؟ و اگر چنین  پنبه استبرا کند یلۀوسبه کردن  آیا واجب است حائض قبل از غسل پرسش:  
 نکند چه حکمی خواهد داشت؟ 

پاک پاسخ:   استبرا کاگر در  باید  باشد  از حیض شک داشته  استبرا کند شدن  اگر  و    ،ند 
پیش از    ، ولی اگر استبرا نکرده باشد  کند؛کردن با همسرش نزدیکی  پیش از غسل   دتوانمی

اگر بدون استبرا غسل  نزدیکی   ،غسل بود.  برایش حرام خواهد  غسلش صحیح    کند، کردن 
حائض بوده    ،با همسرش نزدیکی کند و اگر بعد از غسل مشخص شود که زن  توانداست و می

 . نخواهد بود کدامیچ ه  ۀای بر عهدکفاره  ،است

شود پنبه  زن از خون حیض یا استحاضه یاد می   که برای استبرای معمواًل چیزی  پرسش:  
 کند؟ـ نیز کفایت میی کاغذدستمال مثل است. آیا استفاده از چیز دیگری ـ 

 کند. که غرض با آن حاصل شود کفایت می هرچیزی : پاسخ

رود ای که برای استبرا به کار می آیا نرمی و زبری یا جنس یا رنگ خاصی در پنبه   پرسش:
 شرط است؟
 شرط نیست. پاسخ: 

 قبل از غسل با او نزدیکی کند؟  دتوانآیا همسرش می ، اگر زن پاک شود پرسش:
 . کندهمسرش با او نزدیکی  ، غسل اما مکروه است که قبل از  ،جایز پاسخ: 

نمازش    ، شدنآیا واجب است بعد از پاک   شود، اگر داخل وقت نماز شود و حائض  پرسش:  
 را قضا کند؟ 
در غیر   ؛کندقضا می  ، اندازۀ طهارت و نماز گذشته باشدشدن به وقت به اگر از واردپاسخ: 
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 کند. این صورت الزم نیست قضا 

 وقت نماز پاک شود چطور؟  شدناگر پیش از تمام پرسش: 
خواند و  بنمازش را   ، آوردن یک رکعت وقت داشته باشدجابه اندازۀ طهارت و  اگر به پاسخ:  

 کند.کردن قضا  در صورت کوتاهی 

 برخی مسائل دیگر مربوط به حیض: 

ماه    یقرص مصرف کند تا بتواند روزها   یضاز ح  یریجلوگ  یبرا   تواندی زن م  یاآپرسش:  
عادت   ی مدت در روزها ینا  یکه دارو مصرف کند، اگر ط یو در صورت  یرد؟رمضان را روزه بگ 

 خواهد داشت؟  یچه حکم یندخون بب یکوتاه یار زمان بس روزها مدت  یر و سا
در ایام عادتش    که  یخونمصرف قرص برای جلوگیری از حیض مکروه است؛ اما  پاسخ:  

 اگرچه کم و منقطع باشد.  ،بیند حیض است ی به مدت سه روز یا بیشتر می یعن

 احکام حائض

 ؟ است چیزهاییاحکام متعلق به حائض چه پرسش: 
 اند از: هشت حکم که عبارت پاسخ: 

،  نمازخواندنمثل  شود ـ که داشتن طهارت در آن شرط است بر او حرام می هرچیزی    .1
 حاشیۀ آن مکروه است.کردن ـ ولی حمل قرآن و لمس طواف و لمس نوشتار قرآن 

هنوز حائض است غسل کند( آیا حدثش    در حالی کهاگر طهارت حاصل کند )پرسش:  
 شود؟ برطرف می
 شود. حدثش برطرف نمی پاسخ: 

 اش صحیح نیست. روزه .2
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و در ایام استحاضه روزه    اگر نتواند حیض و استحاضه را از یکدیگر تشخیص دهدپرسش:  
 کفاره بر او واجب خواهد بود؟گمان که حائض است( آیا  نگیرد )با این  

 کفاره بر او واجب نیست. پاسخ: 

 نشستن در مسجد برای حائض جایز نیست و عبور از آن برایش مکروه است. .3

برایش جایز نیست و    [دارای سجدۀ واجب ]های عزائم  خواندن هیچ مقداری از سوره   .4
 های دیگر مکروه است.سوره

 دار را بخواند یا بشنود حکمش چیست؟ اگر )با حکم( مخالفت کند و آیۀ سجده پرسش: 
زیرا داشتن طهارت در آن شرط نیست و    کند؛دار بخواند باید سجده اگر آیۀ سجده پاسخ: 

 باید سجده کند.  همش  در صورت شنیدن

ـ پرسش:   برای زن حائض  یا  همانند جنب آیا  است؟  آیه مکروه  از هفت  بیش  ـ خواندن 
 ؟ استحکمش متفاوت 

چه بیشتر شود کراهتش  حتی خواندن یک آیه نیز برای حائض مکروه است و هرپاسخ:  
 بیشتر خواهد شد. 

شود آیاتی از    جویندگانش مجبور   برایگسترش دعوت حق  جهت  اگر زن حائض  پرسش:  
 ه خواهد بود؟ هم مکروباز قرآن را بخواند آیا 

 بیان حق و دعوت به دین خدا برای حائض مکروه نیست.   منظوربه خواندن قرآن  پاسخ: 

 قرآن همانند حکم خواندنش مکروه است؟ دادن به وشگ آیا حکم  پرسش:
 دادن به قرآن مکروه نیست. گوش پاسخ: 

حائض  چیزیچه پرسش:   زن  وجود    برای  با  قرآن  خواندن  است:  یا    ،کراهتبهتر 
 ؟نخواندن؟ مثاًل اگر هر روز عادت دارد سورۀ یاسین را بخواند چطور 

 بهتر است خواندن قرآن را ترک گوید و به تسبیح و ذکر خداوند سبحان پناه جوید. پاسخ: 



  ................................................................................ 77انتشارات انصار امام مهدی

واند به  تولی می  ؛پاک شود  کهوقتی  بر همسر حائض حرام است با او نزدیکی کند تا    .5
ُبل[  غیر از جلو 

ُ
 از او بهره جوید.  ]ق

گاهی به او نزدیکی کند، عمدًا  اگر همسر حائضپرسش:   چه حکمی خواهد    ،و با داشتن آ
 داشت؟

باید کفاره بدهد و مقدار آن: در ابتدای حیض یک دینار )یعنی یک مثقال طالی  پاسخ:  
 است.  عیار(، در وسط حیض نیم دینار و در آخر حیض ربع دینار  18

 توان اول و وسط و آخر حیض را تشخیص داد؟چطور می پرسش: 
به سه قسمت تقسیم  پاسخ:   را  اگر  روزهای عادت  عادت شش روز    مثالعنوان  به کند. 

انتهای    ، ابتدای حیض، روز سوم و چهارم وسط حیض و دو روز آخر  ، طول بکشد دو روز اول
 کند.ترتیب عمل  ها نیز به همین  حیض خواهد بود و در بقیۀ صورت

 شود؟اگر نزدیکی تکرار شود آیا کفاره نیز تکرار می پرسش: 
 شود کفاره تکرار نمی   ،ی که کفاره یکسان است نزدیکی تکرار شود زمانمدت اگر در  پاسخ:  

  مثال عنوان  به شود؛  ـ در غیر این صورت تکرار می د کنمثاًل در ابتدای حیض دو مرتبه آمیزش  ـ
نیم  واش یک کفاره  ،مرتبه در ابتدای حیض و یک مرتبه در وسط حیض نزدیکی کند اگر یک 

 دینار خواهد شد. 

زن  پرسش:   کند  اشتباهبه اگر  عمل  استحاضه  احکام  به  حیض  روزهای  نظر    ، در  از 
 ها چه حکمی خواهد داشت؟ اگر با همسرش نزدیکی کند آیا باید کفاره بپردازد؟ عبادت 

 چنین کند چیزی بر عهدۀ زن و شوهر نخواهد بود.  اشتباهبه اگر پاسخ: 

محرمات حیض را مرتکب  غیرعمد  صورت  محرمات حائض گفته شد. حال اگر به پرسش:  
 شود چه حکمی خواهد داشت؟ 

دهد  پاسخ:   انجام  فراموشی  یا  سهو  روی  از  را  حیض  محرمات    حساب به   گناهکاراگر 
 نخواهد آمد. 
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با او نزدیکی شده باشد و همسرش نزدش حاضر    ی صورت  دردادن حائض  طالق   .6 که 
 صحیح نیست. [در سفر نباشد]باشد  

 هرگاه حائض پاک شود غسل بر او واجب است. .7

 شود؟ غسل حیض چگونه انجام میپرسش: 
 مانند غسل جنابت و مستحب است قبل و بعد از آن وضو بگیرد.پاسخ: 

 ؟ کندقضا   کردن چه چیزهایی را شدن و غسل بعد از پاک  پرسش:
 ولی قضای نماز الزم نیست.  ؛قضای روزه بر او واجب استپاسخ: 

اندازۀ نماز بنشیند و  مستحب است در وقت هر نمازی وضو بگیرد و در محل نمازش به  .8
 کردن برایش مکروه است.ذکر خداوند متعال را بگوید. خضاب

 موها در روزهای حیض مکروه است؟ کردنآیا رنگ پرسش: 
  مکروه است.  .بلهپاسخ: 
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 سوم: استحاضه 

اقسام استحاضه و احکام آن است که طی پرسش   ، شدههای مطرح این مبحث شامل 
 روشن خواهد شد: 

 اقسام استحاضه و آنچه مربوط به آن است

 خون استحاضه چه خصوصیاتی دارد؟ پرسش: 
 شود.و با سستی خارج می  است )غلیظ نیست(غالبًا زرد، سرد و رقیق پاسخ: 

برای خون حیض هم وجود    ، آیا خصوصیاتی که برای خون استحاضه شمرده شدپرسش:  
 دارد؟

بودن خون در ایام  گاهی خون حیض هم همین خصوصیات را دارد. زرد و کدربله.  پاسخ:  
ا   است  حیض، خون حیض  )یعنی  پاکی  روزهای  در  استحاضه محسوب  و  ستحاضه( خون 

 شود.می

آن ده روز است.    تر گفته شد که کمترین مدت حیض سه روز و بیشتریِن پیش پرسش:  
 بیند چه حکمی دارد؟خونی که یک زن کمتر از سه روز یا بیش از ده روز می 

زن کمتر از سه روز ببیند و در اثر زخم و جراحت نباشد و هر خونی که    که  ی خونهر  پاسخ:  
 از روز دهم به بعد خون استحاضه خواهد بود.  ،بیش از ده روز ببیند 

 خونی که بیش از ایام نفاس )ده روز( یا در ایام بارداری ببیند چه حکمی دارد؟  پرسش:
رای خصوصیات خون حیض نباشد  خونی که بیش از ایام نفاس )ده روز( ببیند و دا پاسخ:  

 . استیا خونی که در ایام بارداری ببیند خون استحاضه 

بیند. در این صورت چه حکمی  خون می   ،گاهی زن بعد از یائسگی یا پیش از بلوغپرسش:  
 خواهد داشت؟
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 خون استحاضه است. پاسخ: 

اش اکی کسانی باشد که حیضش با پاگر بیش از ده روز خون ببیند و از جمله  پرسش:  
 ای دارد؟مخلوط شده است چه وظیفه 

 مضطربه است.یا  یا دارای عادت پایدار  این زن یا مبتدئه استپاسخ: 

 کنیم. حکم زن مبتدئه در فرض سؤال چیست؟ از مبتدئه شروع میپرسش: 
است    یضعالئم خون ح  یدارا اگر  نگرد؛  میآن  صفات  به رنگ خون و  زن مبتدئه  پاسخ:  

به    ؛خواهد بود استحاضه    خون استحاضه باشد   یهشب اگر  و    شودی ممحسوب    یضاو ح  یبرا 
 نباشد.   یشتراست از سه روز کمتر و از ده روز ب یضخون ح یهکه آنچه شب  یشرط

دادن کمتر یا بیشتر شود یا رنگش یکی باشد یا شرط تشخیص   ، زمانمدت اگر    پرسش:
کم  محقق نشود )یعنی تشخیص خون حیض از نظر خصوصیات یا    خون حیض از استحاضه

 تعداد روزها( چه حکمی خواهد داشت؟ بودن یا زیاد 
باشد  کند؛  به عادت زنان فامیل خود نگاه  پاسخ:   اگر عادت ماهانۀ زنان فامیل یکسان 

رار  هفت روز ق  ،مقدار حیض خود را در هر ماه   ،نباشد   یکساناگر    لیو   ؛ کندعمل  ها  مانند آن 
 دهد. 

شده )یعنی اگر بیش از ده روز خون  زن دارای عادت در فرض گفته  خصوص در  پرسش: 
 ببیند( چطور؟ 

 گیرد. بزن دارای عادت، عادتش را حیض و غیر آن را استحاضه در نظر پاسخ: 

عالوه بر عادت، خصوصیات خون هم برایش مشخص    ، اگر زن دارای عادتپرسش:  
ُنه روز اول صفات خون حیض را    در حالی کهاگر دوازده روز خون ببیند    مثالعنوان  بهباشد ـ 

باشد  روز  نیز هفت  عادتش  و  باشد  نداشته  را  حیض  بقیه خصوصیات  و  وظیفه داشته  اش ـ 
 گیرد؟ بچیست و چند روز را حیض در نظر 

  ،شدهگیرد. در مثال گفته نکند و صفات خون را در نظر ودش عمل طبق عادت خپاسخ:  
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 است. عادتش هفت روز و بقیۀ روزها استحاضه 
 شود: برای این حالت مسائل دیگری نیز مطرح می

اگر عادت او از نظر عدد و وقت پایدار باشد و وی عدد را مقدم بر وقت یا مؤخر از  پرسش:  
 وقت؟  یا طبق کند طبق عدد عمل  ، آن بداند

زیرا عادت گاهی زودتر    ؛کنددهد و وقت عادت را رها  عدد قرار    ، مالک را در حیضپاسخ:  
 خواه نداشته نباشد.  ، افتد، خواه خون صفات حیض را داشته باشدیا دیرتر اتفاق می 

چطور خون حیض را از غیر آن    ،اگر قبل از عادت و در وقت عادت خون ببیند پرسش:  
 ؟تشخیص دهد 

عادت  وقت  اگر بیش از ده روز باشد    ؛ حیض است  ،خون ببیند کمتر از ده روز  ر  اگپاسخ:  
 شود.استحاضه محسوب می  ،عادت روزهای حیض و قبل از  

هم همین حکم برقرار خواهد  باز آیا    ،اگر در وقت عادت و بعد از آن خون ببیند پرسش:  
 بود؟ 

اگر کمتر از ده روز خون ببیند حیض است و اگر بیش از ده روز باشد تا روز    .بلهپاسخ:  
 دهم حیض و بعد از آن استحاضه است.

چه حکمی خواهد    ،اگر قبل از عادت، در وقت عادت و بعد از عادت خون ببیندپرسش:  
 داشت؟

اشد وقت  اگر بیش از ده روز ب   ؛ اگر از ده روز بیشتر نشود تمام آن روزها حیض استپاسخ:  
 عادتش حیض و دو طرف )یعنی قبل و بعد از عادت( استحاضه خواهد بود. 

ولی در یک    ؛ اگر عادت زنی در هر ماه یک مرتبه و تعداد روزهایش نیز معین باشدپرسش:  
کمترین یا بیشترین مقدار پاکی  ماه دو مرتبه به تعداد روزهای عادتش خون ببیند و بین این دو  

 ض خواهد بود؟آیا حی  ،فاصله باشد 
 حیض است.  .بلهپاسخ: 
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ببیند پرسش:   خون  عادتش  مقدار  از  بیش  مرتبه  هر  در  زنی  از    ،اگر  را  حیض  چگونه 
 استحاضه تشخیص دهد؟ 

ولی اگر بیشتر    ؛ شودتمام آن روزها حیض محسوب می  ، اگر بیش از ده روز نباشد پاسخ:  
 ه است.از ده روز باشد به مقدار روزهای عادتش حیض و مابقی استحاض 

  ، اگر زنی دارای عادت عددی باشد و بعد از پایان روزهای عادتش ضمِن ده روزپرسش:  
آیا باید حیض در نظر بگیرد و به خصوصیات خون    ، خونش دارای خصوصیات استحاضه باشد

 توجه نکند؟ 
 گیرد. بحیض در نظر  پاسخ: 

بود مربوط به زن دارای عادت و تشخیص حیض از استحاضه اگر بیشتر    یها مسائلاین
 کمتر از ده روز خون ببیند. یا  

 ماند. میباقی  احکام مربوط به مضطربه

بودنش  اگر مضطربه بیش از ده روز خون ببیند و روزهای حیض با روزهای پاک پرسش:  
 ای خواهد داشت؟ مخلوط شود چه وظیفه 

مض پاسخ:   عادتش  که  دقت  زنی  خون  خصوصیات  به  است:  روی  کند طربه  از  اگر  ؛ 
صورت نمازش  در غیر این    ؛کندخصوصیات مطمئن شد که خوِن حیض است عبادتش را ترک  

 مگر اینکه تا سه روز خون ببیند و مطمئن شود حیض است. ، کندرا ترک ن

فرض بیش از ده    ر اگر مضطربه نتواند حیض را از استحاضه تشخیص دهد و بپرسش:  
 وز خون ببیند چه باید بکند؟ ر 

 در این صورت سه حالت وجود دارد: پاسخ: 
 ه است.کردداند ولی وقت را فراموش عدد را می اول:
 داند ولی عدد را فراموش کرده است.وقت را می دوم:
 وقت و عدد هر دو را فراموش کرده است.  سوم:



  ................................................................................ 83انتشارات انصار امام مهدی

اگر عدد را بداند ولی وقت را فراموش کرده باشد چطور حیض را از استحاضه  پرسش:  
 دهد؟تشخیص  

 دهد.از اولین روزی که خون دیده تا ده روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار  پاسخ: 

 کند؟ چه   ،داند ولی عدد را فراموش کرده باشدباگر وقت را  پرسش: 
)مثالً پاسخ:   بداند  را  روز حیض  اولین  روزهای  اگر  تعداد  به  را  از هر ماه( آن  اولین روز   

ها شش  اگر عادت آن مثالعنوان به ـ یکسان باشند  کهدر صورتی   ؛کندهای فامیل کامل  زن
  ، ـ ولی اگر زنان فامیل یکسان نباشند روز باشد عادت او از روز اول ماه تا روز ششم خواهد بود 

 گیرد. بعادتش را هفت روز در نظر 
خرین روز حیض را به یاد داشته باشد )مثاًل روز دهم از هر ماه( روز دهم را مطابق  اگر آ

پایان عادت خود قرار  عادت زن  ـ اگر آن   ،دهدهای فامیل  مثاًل اگر عادت  ها یکسان باشند 
های فامیل در  ـ ولی اگر زندهدهای فامیل شش روز باشد عادتش را از روز چهارم قرار  زن

یعنی عادتش از  دهد؛ ایان روز هفتم عادتش قرار یکسان نباشند روز دهم را پعدد عادت خود  
 .روز سوم شروع شده و روز دهم پایان یافته است 

در   ـ خونی که می  ، هابقیۀ زمان  خصوص اما  از عادت بیند  بعد  قبل و چه  ـ در حکم  چه 
 است.  گرفته که حیض در نظر  کنداستحاضه است و تنها روزۀ روزهایی را قضا 

چه  پرسش:   کند  فراموش  را  عدد  هم  و  وقت  هم  اگر  اینکه  ماند؛  باقی  صورت  یک 
 ای دارد؟ وظیفه

اگر   ؛ اگر عددشان یکسان باشد ،دهددر هر ماه به تعداد زنان فامیلش حیض قرار  پاسخ:  
است و در شبهه قرار دارد هفت روز را حیض قرار    مضطربه  که   یزماندر عدد مختلف باشند تا  

  دهد. 
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 احکام مستحاضه

 زن مستحاضه از نظر طهارت و عبادت چه حکمی دارد؟ پرسش: 
 خون استحاضه سه حالت دارد:پاسخ: 

 خون در پنبه نفوذ نکند )یعنی پنبه پر از خون نشود(.  .1
 شود.ولی از آن جاری نمی  کندخون در پنبه نفوذ می  .2
 شود.کند و از آن جاری می خون به داخل پنبه نفوذ می .3

 ؟است  ها متفاوتیک از این حالت آیا وضعیت با توجه به هر پرسش: 
 دو کار بر او واجب است: ،در حالت اول .بلهپاسخ: 

 کند. برای هر نماز باید پنبه را تعویض  اول:
 نمازها را با هم نخواند(.  کهدر صورتی  کند )وضو  برای هر نماز تجدید  دوم:

 ظهر و عصر( را با یک وضو بخواند؟  تواند دو نماز )مثالً آیا میپرسش: 
 تواند چنین کند. می  .بلهپاسخ: 

  ، خارج نشده  ، اگر برای نماز ظهر وضو بگیرد و بداند خون  مثال، عنوان  به حال  پرسش:  
 کند؟یت می اول کفااره وضو بگیرد یا همان وضوی آیا واجب است برای نماز عصر نیز دوب

 کند.گرفتن واجب نیست و وضوی اول کفایت می وضودوباره پاسخ: 

ـ نماز ظهر و عصر را با یک وضو با  مثال عنوان  به در این حالت اگر مستحاضه ـ پرسش:  
همان یک وضو کفایت    همباز   خون از او خارج شده است ،حتی اگر بداند بین نماز    ؛هم بخواند
 ؟خواهد کرد
کند و اگر بعد از وضو  کفایت میدو نماز را با هم بخواند یک وضو    کهدر صورتی  پاسخ:  

ـ  شود  خارج  استحاضه  ظهرخون  نماز  در  بین    ، چه  چه  و  عصر  ایجاد  هاآن چه  مشکلی  ـ 
 کند.نمی 
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نفوذ می پرسش:   به پنبه  از آن جار در حالت دوم )یعنی خون  شود( چه  ی نمیکند ولی 
 چیزهایی بر او واجب است؟

 بر او واجب است:  مسئلهدو پاسخ: 
عنوان محافظ روی  به   که   یزی چای که روی پنبه است )برای هر نماز پنبه و پارچه   اول:

 کند. شود تا از عبور خون از آن جلوگیری کند( را تعویض  پنبه گذاشته می
 نمازها تنها وضو کفایت خواهد کرد.   ولی برای بقیۀ  ؛ کندبرای نماز صبح غسل   دوم:

 ؟ اکتفا کند تواند به یک وضودر این حالت آیا در صورت جمع بین دو نماز می پرسش: 
 تواند به یک وضو بسنده کند. در صورت خواندن دو نماز با یکدیگر می پاسخ: 

کم را داشته باشد؛ سپس هنگام ظهر،    ۀ اگر نماز صبح را بخواند و حالت استحاضپرسش:  
ماند تا نماز صبح فردا برسد و  بیا منتظر    واجب است غسل کند؟  یااستحاضه متوسط شود آ

 ؟ کندغسل 
و اگر    کندبلکه باید برای نماز صبح غسل    ؛در این حالت غسل بر او واجب نیست پاسخ:  

امکانغسل یا  باشد  برایش دشوار  نماز صبح  برای  نبا کردن  روز که    ،شدپذیر  از  در هر زمان 
 هرچند بهتر است قبل از نماز واجب غسل کند. ؛کندتواند، غسل  می

 آیا همراه آن باید وضو نیز بگیرد؟  ،اگر برای نماز صبح غسل کند پرسش: 
کند برای ادای نماز صبح کافی خواهد بود و واجب  غسلی که برای نماز صبح میپاسخ:  

 نیست دوباره وضو بگیرد. 

بر    چیزیچه در حالت سوم )یعنی خون پنبه را آغشته کند و از آن جاری شود(  پرسش:  
 مستحاضه واجب است؟ 

دهد:  بدو غسل دیگر هم انجام   ،که در حالت دوم بیان شد  ایمسئله عالوه بر دو پاسخ: 
ها را نیز با هم  خواند و غسل برای مغرب و عشا که آن بغسل برای نماز ظهر و عصر که با هم  

 زیر را نیز انجام دهد: مسائل  خواند و باید ب
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 ند. کعوض  که روی پنبه است برای هر نمازرا  ی ا پارچه پنبه و  اول:
: غسل اول برای نماز صبح، غسل دوم برای نماز ظهر و عصر  کندسه مرتبه غسل  دوم:

 و غسل سوم برای نماز مغرب و عشا.

تواند جدا  در این حالت آیا با هم خواندن دو نماز با یک غسل واجب است؟ یا می پرسش:  
  ، جدا بخواند  کهدر صورتی  از هم نیز بخواند؟ و اگر جدا بخواند آیا باید پنج غسل انجام بدهد؟ و  

آیا برای نماز عصر هم باید دوباره    ، ثاًل اگر برای نماز ظهر غسل کند و خونی از او خارج نشودم
 غسل کند؟ 
ولی اگر جدا بخواند باید برای هر نماز یک    ؛ با هم خواندن دو نماز واجب نیستپاسخ:  

  واجب نیست برای نماز بعدی  ،خونی از او خارج نشود  ،غسل انجام دهد؛ اما اگر بعد از غسل
 کند. دوباره غسل 

 تواند نماز بخواند و روزه بگیرد؟ آیا می کند، اگر مستحاضه به این وظایف عمل  پرسش:
اش صحیح  بودن را دارد و نماز و روزه عمل کند حکم پاک   وظایف اگر به این    . بلهپاسخ:  
کوتاهی کند )یعنی کوتاهی در وظایفی که بر    هاولی اگر در انجام هرکدام از آن  ؛خواهد بود

هایی که با توجه به  مثل تعویض پنبه و پارچۀ روی آن، تجدید وضو یا غسل  ،اش استعهده 
ها  اش است( نمازش صحیح نخواهد بود و اگر در انجام یکی از غسل نوع استحاضه بر عهده 

 ر صحت روزه ندارند. تأثیری د  مسائل اش نیز صحیح نیست و سایر روزه   کند،کوتاهی 

های استحاضه آمده است »برای هر نماز باید پنبه را تعویض  و در انتها: در حالت پرسش:  
 ؟ کندنیز باید آن را برای هر نماز تعویض  ، خونی در پنبه نبیند کهدر صورتی  آیا  .«کند

 . نیستتعویض آن الزم  ،اگر خونی در پنبه نبیند پاسخ: 
 ***  
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 چهارم: نفاس 

نفاسی است   ،بینند زنان می   که  ییهاخون   از جمله  از    خون  بعد  و    حمل هستوضع که 
 زیر است: قراربه متعلق به آن   احکام

 نفاس چیست؟ پرسش: 
 شود. )پس از تولد نوزاد( نفاس گفته می حمل وضع به خون پاسخ: 

ی دارد؟ کمتر  ، آیا مدت آنپرسش:   ین و بیشترین حد 
ی    شینکمتر پاسخ:   بیشترین مدت آن ده    لیو   ؛ ممکن است یک لحظه باشدندارد و  حد 

 روز است. 

 شود؟ببیند نفاس محسوب می حمل وضعآیا خونی که پیش از پرسش: 
 پاک است.  . خیرپاسخ: 

شروع نفاس از    ، ها دیرتر از دیگری باشدقلو باردار باشد و تولد یکی از آناگر دو پرسش:  
 خواهد بود؟  زمانیچه

ازپاسخ:   میحمل  وضع   نفاس  شروع  هنگام    ؛شوداول  از  نفاس  روزهای  تعداد  ولی 
 شود.دوم محاسبه می حمل وضع

 و خونی نبیند آیا نفاس دارد؟  حمل کند وضع اگر پرسش: 
 نفاس ندارد. پاسخ: 

کندوضعاگر  پرسش:   نبیند  حمل  خونی  ببیند   سپس  ،و  خون  دهم  روز  نفاس    ،در  آیا 
 شود؟ محسوب می

 شود. محسوب می نفاس پاسخ: 

سپس پاک شود، سپس در روز دهم یا قبل از    ، خون ببیندحمل  وضع اگر بعد از  پرسش:  
 آن خون ببیند چطور؟ 
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 شود. نفاس محسوب می ، از خون اولی که دیده است تا زمان دیدن خون دومپاسخ: 

دهد که این خون  ب چگونه تشخیص  ، اگر خون بعد از روز دهم ادامه داشته باشدپرسش: 
 اس است و بر چه اساسی حکم خواهد شد؟نف

باشدپاسخ:   داشته  را  استحاضه  خون  این  است  استحاضه    ، اگر خصوصیات  غیر  در  و 
. اگر دارای عادت عددی باشد به تعداد روزهایش حیض و در  شودمحسوب میصورت حیض  

روزهای حیض زن تعداد  به  این صورت  را  غیر  روز  یا هفت  بود  فامیلش حیض خواهد  های 
کند و بعد از آن را استحاضه  . اگر خون ادامه پیدا کرد سه روز اول را وارسی  دهدض قرار  حی

 دهد.قرار  

 آیا ممکن است بیشتر توضیح دهید؟  .جواب فوق برایم روشن نشدپرسش: 
ـ ادامه داشته  که روزهای نفاس استمعنای آن: اگر خون نفاس تا بعد از روز دهم ـ پاسخ:  

اگر اوصاف استحاضه    ؛ کندشود توجه  که بعد از روز دهم از او خارج می   باشد به اوصاف خونی
 را داشت در حکم استحاضه است و در غیر این صورت حیض خواهد بود. 

دارای  حمل  وضع بود: اگر قبل از    خواهد   به این صورتحال اگر حیض باشد احکامش  
را استحاضه    بعد از آنشمارد و  باکنون هم به تعداد همان روزها حیض    ، عادت عددی باشد

های  به تعداد روزهای زن   ، دارای عادت عددی نبودهحمل  وضع کند. اگر پیش از  محسوب  
  ،های فامیل در تعداد روزهای حیض متفاوت باشندفامیلش حیض محسوب کند و اگر زن 

  ، که بیان شد خون همچنان ادامه داشتین مدتی گیرد. اگر بعد از ا بهفت روز را حیض در نظر  
بلکه سه روز اوِل بعد از نفاس روزهای وارسی و   ؛شودبعد از نفاس اصاًل حیض محسوب نمی 

 بقیۀ روزها استحاضه محسوب خواهد شد. 
عادتش پنج روز بوده باشد و پس    یاگر زنکنم:  شدن مطلب بیان میتر مثالی برای روشن 

ه تا  فرزندش  والدت  بباز  خون  روز  روز    یند،جده  در  و  است  نفاس  اول  روز  به    یازدهمده 
  ، یضح   یا دهد که خون استحاضه است    یص اگر نتوانست تشخ  ؛ کند خون دقت    یاتخصوص

را ح  روزهادهدقرار    یض ابتدا آن  تعداد  از  بعد  اگر  روز( خون متوقف شد  ی .  )پنج    ، عادتش 
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  شودیم  یده فهم ـ  به همین صورت است   که در مثال ما ـ   یافتاگر ادامه    یول  ؛ بوده است  یض ح
با   یضکه ح و  را قضا کند  یدنبوده  روزهابه   ، اعمالش  ا   یزدهو دوازده و س  یازده  یجز    یام که 
 . است یض ح یام بوده و حکمش همان حکم ا  یوارس

 مکروه است؟ چیزهاییچه چیزهایی بر زن زائو حرام و چه پرسش: 
 است برای زائو هم به همان صورت است.  آنچه برای حائض حرام و مکروهپاسخ: 

 دادن زن زائو صحیح است؟آیا طالق پرسش: 
 صحیح نیست. پاسخ: 

 ؟ کندزائو چگونه غسل  پرسش: 
 کند. همانند حائض غسل  پاسخ: 
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 پنجم: احکام اموات 

  .5 نماز؛  . 4  کردن؛کفن  . 3  دادن؛غسل   . 2  احتضار؛  .1احکام اموات بر پنج قسم است:  
 دفن. 

 احتضار

 برای محتضر واجب است؟  سائلیچه مپرسش: 
یعنی به پشت بخوابانند و صورت و کف    کنند؛ واجب است محتضر را رو به قبله  پاسخ:  

 قرار دهند.سمت قبله  پاهایش را به 

 آیا این کار بر همه واجب است؟پرسش: 
از بقیه  یت واجب است؛ یعنی اگر شخصی این واجب را انجام دهد  مقدار کفابه  پاسخ:  

 ساقط خواهد شد. 

 ی دارد؟مستحباتآیا احتضار پرسش: 
خواندن  و    و مهدیین  و امامان  و اقرار به پیامبر   شهادتین مستحب است  پاسخ:  

سبحان اللّه رب  الّساموات    یم، العظ   ی  ال إله إاّل الله العل  یم،الکر   یمُ ال إله إاّل اللّه الحل)  کلمات فرج 

بع و رب  االرض نّ الّسبع و ما ف  ین  السَّ (  ینممُد ل لّه رّب العال  ح  و ال  یم و رّب العرش  العظ  ینُهنّ و ما ب  یه 
و بزرگ، منزه    بلندمرتبهخدایی نیست جز خدای بردبار و بزرگوار، خدایی نیست جز خدای  )

در    آنچه  هرگانه و  های هفت و پروردگار زمین گانه  های هفت است خداوند، پروردگار آسمان 
پروردگار   ،هاست و پروردگار عرش بزرگ و ستایش مخصوص خداوند بین آن آنچه  هر ها و  آن

نزد  شب باشد  مرگش در و اگر  ش منتقل گردد به محل نماز شود،   تلقین به او(  جهانیان است
او قرآن بخواند.  یچراغاو   برای  دهانش    چشمان و  ُمرد،  که  هنگامی  گذاشته شود و کسی 

  د. نپوشانب را    ای اوو با پارچه صورت کشیده قرار دهند  کنار بدنش به هایش را  دست   و   سته شودب
را  هر  ت  زودتر می  او و دفن  کنندتجهیز  چه  بر  نماز  برای غسل، کفن،  کردنش شتاب  )یعنی 
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 کنند(. 

 حال مستحب است؟ آیا شتاب در تجهیز و انجام کارهای مربوط به میت در همه پرسش:  
های مرگ را در  باید وارسی کنند و نشانه   ، اگر وضعیت مرده نامشخص باشد   . خیرپاسخ:  

 کنند. پردازند وگرنه سه روز صبر  باو ببینند و اگر مشخص شد که مرده است به تجهیزش  

 ؟ستا  چیزهایی مکروهات محتضر چه پرسش: 
یا زن حائض نزد او حاضر  ُجُنب  مکروه است روی شکمش آهن قرار دهند و اینکه  پاسخ:  

  .شود
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 دادن غسل

 دادن میت بر همه واجب است؟ آیا غسل پرسش: 
از دیگران   را انجام دهد،به مقدار کفایت واجب است؛ یعنی اگر شخصی این واجب  پاسخ:  
بر او نیز واجب   نمازخواندنکردن، دفن و و به همین ترتیب دیگر واجبات کفن   شود ساقط می

 است.کفایی 

 دادن میت اولویت دارند؟ چه کسانی برای غسل پرسش: 
 دادن نیز اولویت دارد. بردن از او اولویت داشته باشد در غسل کسی که در ارث پاسخ: 

اولویت  پرسش:   ارث[  مثل طبقاتآیا  پدر،   ارث است؟   ]و درجات  و  با وجود پسر    یعنی 
شوند؟ و اگر میت دختر یا برادری داشته باشد چه کسی مقدم  بر برادر یا عمو مقدم می   ها[]آن
 شود؟می

برادر    سکهر پاسخ:   از  اولویت دارد و دختر سزاوارتر  نیز  بر میت  اولویت دارد  در میراث 
 است.

 دادن میت سزاوارتر است؟کسی برای غسلمرد و زن باشند چه   ،اگر اولیای میتپرسش:  
 مردان بر زنان اولویت دارند.پاسخ: 

 اگر میت یک زن )دارای همسر( باشد چه کسی به او سزاوارتر است؟ پرسش: 
 شوهر در تمام احکام نسبت به هر شخص دیگری اولویت دارد.پاسخ: 

 هد؟ تواند میت مسلمان را غسل دآیا کافر میپرسش: 
 تواند میت مسلمان را با دو شرط غسل دهد: کافر میپاسخ: 

 غسل دهد. را که او   اگر مرد مسلمانی نباشد .1
 زن مسلمان محرم )یعنی محرم به میت( موجود نباشد.  .2

 آیا زن کافر جایز است زن مسلمان را غسل دهد؟ پرسش: 
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 با دو شرط جایز است: پاسخ: 
 را غسل دهد. او  کهاگر زن مسلمانی نباشد  .1
 مرد مسلمان محرم )یعنی مردی که ازدواجش با این زن حرام باشد( موجود نباشد.  .2

 که از محارمش است غسل دهد؟ را تواند زنی آیا مرد می پرسش: 
برای مرد محرم جایز است او را غسل    ، اگر زن مسلمانی نباشد تا او را غسل دهد پاسخ:  

تا    هادهد و اگر بخواهد او را غسل دهد باید از پشت لباس غسل دهد و تنها صورت و دست 
 . کندتواند عریان کف و روی پاها را می  مچ و

 تواند مردی از محارمش را غسل دهد؟ آیا زن میپرسش: 
جایز است او را غسل دهد و  برای زنی که محرم اوست    ، اگر مرد مسلمانی نباشدپاسخ:  
کند )از ناف تا  پاها از زیر زانو را آشکار  نیزبخواهد او را غسل دهد باالی ناف و   کهدر صورتی 

 پوشاند(. بزانوی میت را  

 تواند غسلش دهد؟ آیا می  ، اگر میت زن باشد و محرم مرد نیز نباشدپرسش: 
ر اینکه میت کمتر از سه سال  مگ   ، تواند زن نامحرم را غسل دهدهیچ مردی نمی پاسخ:  

 غسلش دهد.  کند واش داشته باشد که در این صورت برهنه 

 تواند غسلش دهد؟ آیا آن زن می  ،اگر میت مرد باشد و محرم زن نباشد پرسش: 
تواند  تواند پسر زیر پنج سال را غسل دهد که در این صورت میزن نامحرم فقط می پاسخ:  

 غسلش دهد.   کند واش برهنه 

 شود؟ آیا غسل داده    ،شهادتین را گفته ولی اعتقاد به حق نداشته باشد   ، اگر میت:  پرسش
شهادتین را اظهار کند ولی اعتقاد به حق نداشته باشد جایز است غسل    هرکس پاسخ:  

 ها.مگر خوارج، ُغالت و ناصبی ؛ شودداده 

 شود؟ آیا شهید باید غسل داده شود؟ و چه کسی شهید محسوب میپرسش: 
و  شود نیازی به غسل  و در آوردگاه جنگ کشته می  همراه امام  که  یدیشهپاسخ:  
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 شود.ندارد و بر او نماز خوانده می  کفن

دادنش لمس کند باید  شدن و قبل از غسل کسی میتی را بعد از سرد دانیم اگر  می پرسش:  
 ؟ کردن شهید نیز باید غسل کرددر صورت لمس   . آیاکندغسل 

 کسی که شهیدی را لمس کرده است واجب نیست. غسل مس  میت برای  پاسخ: 

ی کشته شدهسبب جاری ـ به مثالعنوان  به دادن میتی که ـآیا غسلپرسش:     ، شدن حد 
 واجب است؟

کشته پاسخ:   از  میقبل  امر  از    کند غسل  که  شود  شدن  بعد  داده    ، شدنکشتهو  غسل 
 شود.نمی 

 دادنشان واجب است؟آیا غسل  ،اگر بعضی از اعضای میت پیدا شود پرسش: 
کفن یی پیدا شود غسل داده،  تنهابه بخشی از این اعضا باشد یا سینه    ، اگر سینهپاسخ:  

  ،وان باشد ولی اگر سینه نباشد و آن اعضا شامل استخ  ؛ شودشده، نماز بر آن خوانده و دفن  
دفن    و ای پیچیده  در پارچه   ، شود و اگر استخوان نباشد دفن    و   ای پیچیده در پارچه ،  غسل داده

 شود.

 شود؟ شده غسل داده میآیا جنین سقط پرسش: 
اگر روح در جنین دمیده شده باشد یا چهار ماه یا بیشتر از آن گذشته باشد غسل  پاسخ:  

در    ، نباشد  ]جنین دمیده نشده[   ولی اگر روح در آن  ؛ شوددفن    وای پیچیده  داده، در پارچه 
 شود.دفن   و ای پیچیده شده پارچه 

محرمی موجود نباشد و    دادن میت، مرد مسلمان یا زن مسلماِن اگر برای غسل پرسش:  
 ؟ دهد تواند میت را غسل ـ می کافرچه مسلمان و چه  آیا زن نامحرم ـ  ، کافری هم نباشدمرد 

از پشت لباسی که از ناف تا زانوی    ، مسلمان  زن کافر به او نزدیک نشود. زن نامحرِم پاسخ:  
 کند. ه، دفنش  کردکافور حنوط ریزد و با  بمیت را پوشانده است بر بدنش آب 

مسلمان، زن مسلمان، مرد مسلمان محرم و زن    دادن زن میِت اگر برای غسل پرسش:  
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 تواند غسلش دهد؟ ـ می کافرمسلمان و چه   چهکافر موجود نباشد، آیا مرد نامحرم ـ 
دو  دهد؛ به این صورت که آب را فقط روی صورت،  مرد نامحرِم مسلمان غسلش  پاسخ:  

 نماید. دفنش  کند و کافور حنوطش و با  بریزد  آب ، دست تا مچ و دو پا تا مچ

 ؟است  چیزهایی شود و واجباتش چه غسل چگونه انجام می پرسش: 
ابتدا با پاسخ:     ؛وده شود دز   ت از بدن می  )مثل ادرار، منی یا خون(    هرگونه نجاستید  در 

بعد    کنند،ت آغاز  از سر می  غسل داده شود؛ برای شستن  در  مخلوط با ِس   ت با آِب می  سپس  
ت را  سمت چپ بدن    و سپس سمت راست   در آب مخلوط  که  کمترین مقدار سدر    . بشویندمی 

  مخلوط با کافور   با آِب میت را    ،از آنآب سدر گفت. بعد  به آن    بتوان  ی است کهقدر به شود  می
 معمولیسوم با آب    مرتبۀ.  دهندغسل  کیفیت )یعنی بتوان آن را آب کافور نامید(  به همان  

ت را غسلـ شود برای جنابت غسل می که  طورهمان  ـ  . دهند  می 

ب واجب فقط بین  آیا رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ واجب است؟ یا ترتیپرسش:  
 سر و بدن است؟ 

 فقط ترتیب بین سر و بدن واجب است.پاسخ: 

 دادن میت واجب است یا مستحب؟ وضو پرسش: 
 دادن میت مستحب است و واجب نیست. وضو پاسخ: 

 گانه جایز است؟های سه از غسل  کمترکردن به آیا بسنده پرسش: 
مگر اینکه ضرورتی وجود    ؛ جایز نیست  گانه های سه از غسل  کمتر کردن به  بسنده پاسخ:  

 داشته باشد )مثل نبودن آب(. 

 ؟ کردیافت نشود چه باید   و کافوراگر سدر پرسش: 
است(  پاسخ:   نشده  مخلوط  چیزی  با  )که  معمولی  آب  داده  با  مرتبه  غسل  سه  و  شود 

 دادن بهتر است. غسل

بدنش وجود  شدن پوست میت از  دادن میت احتمال کنده اگر در صورت غسل پرسش:  
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 ـ حکم چیست؟ مثل میتی که پوستش سوخته یا روی پوستش آبله داشته باشد داشته باشد ـ 
تواند با آب غسل کند  ای که نمیکه انسان زنده   طورهمان    ؛ دهند  تیممبا خاک  پاسخ:  

 کند. چنین می

 های غسل چیست؟سنت پرسش: 
ت را  اند از:  های غسل عبارت سنت پاسخ:   ه چوبی از درخت  تخت  روی مستحب است می 

برای    د.هنغسل دبان باشد( آسمان سایهو )زیر سقفی که میان او در سایه   ورو به قبله  ،ساج
ت  آب   تا آب به آن بریزدغسل می  توالت مکروه چاه  آب غسل به  ریختن    . گودالی حفر کنند 

قسمت    کردن آن ازس و خارج لبا  شکافتنفاضالب اشکالی ندارد.    اما فرستادنش به  ؛است
بدن  نرم  ستر   ، پایین  و  ت  می  است.  ی  آرامبه   ش انگشتانکردن  عورت  همچنین  نیز مستحب 

ت را با کف سدر   ، مستحب است قبل از غسل   ، کردن آب و سدرکه هنگام مخلوط   یکف)  سر می 
ت  و  ایستد(  ی و م  شودیآن جمع م  یرو  یا صابون بدون عطر شسته    1شنان اُ با سدر و  فرج می 

  نیمۀ مستحب است غسل را از    .بشویند قبل از غسل  را    شنیز مستحب است دستان   و   شود
سه بار بر  در دو غسل اول  .  دنبشوی سه بار  در هر غسل  و هر عضو را    د نکن   شروع  سر   راسِت 

ت دست کشیده شود  اینکه  ،  شکم می  ت، مگر  باشد  می  باردار  دهنده سمت راست  غسل.  زن 
ت را بعد از  سپس    ؛های خود را بشویددستادن  دغسل   بار  هر  با   و  ت قرار بگیردمی   بدن می 

 .ای خشک کنداتمام غسل با پارچه 

 دادن میت مکروه است؟ در غسل  کارهایی چه پرسش: 
ناخن پاسخ:   بنشاند،  را  میت  قرار دهد،  پای خود  بین دو  را  میت  است  را    هایش مکروه 

بچیند و موهایش را شانه کند. مکروه است میتی را غسل دهد که مخالف حق است و اگر  
 مجبور شد به شیوۀ خودشان او را غسل دهد. 

 
 )مترجم(. نوعی گیاه. 1
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 کردن میت کفن 

 کردن میت واجب است؟ کفندر   مسائلیچه پرسش: 
 : ِمئزر، قمیص و ِازار. د واجب است میت در سه تکه کفن شوپاسخ: 

 پوشاند؟ چه مقدار از بدن میت را می یک از سه تکههر پرسش: 
های کفن  همۀ تکه   ،فقط در مجموع  ؛بلندی یا ضخامت شرط نیست  ، کفن میتدر  پاسخ:  

 های کفن بلند و ضخیم باشد. یک از تکه د و بهتر است هربدن را بپوشانباید 

 کنند؟ کفن میدر حالت اضطرار چگونه میت را  پرسش: 
 که کفن کافی خواهد بود. در صورت وجود اضطرار یک تپاسخ: 

 کردن با حریر جایز است؟ کفنآیا  پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

 کردن واجب است؟کفندیگری در   مسائلچه پرسش: 
زانوها و  گانۀ سجده )یعنی پیشانی، دو  های هفتواجب است محل پاسخ:   کف دست، 

ت ُمحرِ   ؛کافی کافور مالیده شود   قدر به انگشتان شست پا(   یا عمره    م در احرام حجمگر اینکه می 
 .کردرا به او نزدیک در این صورت نباید کافور که  باشد

 آیا کافور مقدار مشخصی دارد؟ پرسش: 
است    یک درهم و بهتر آن  کافورنیکو در  کمترین مقدار  پذیر باشد؛  که امکان  هرقدر پاسخ:  
 .استدرهم  سومیک  ترین مقدار کافور سیزده و کامل باشد و  چهار درهم 

 کافور یافت نشود چه؟ در صورت ضرورت اگر  پرسش: 
 شود. بدون کافور دفن  پاسخ: 

بو( میت  یلۀ ذریره )گیاهی خوش وسبه توان با چیز دیگری به غیر از کافور یا  آیا می پرسش:  
 ؟کردبو را خوش
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 جایز نیست. پاسخ: 

 کردن میت چیست؟ های کفن سنت پرسش: 
ت قبل از    ۀدهندمستحب است غسلاند از:  کردن میت عبارت های کفن سنت پاسخ:   می 

نوعی  ) ۀ عبری  حبر یک    ردبه کفن مَ   بگیرد.   وضو یا کند)غسل مس میت(  غسل    ،کردنکفن
ت را  که ] بلند  یمانی  ۀپارچ برای    همچنین ؛ کند د اضافهکه زربافت نباش ( [پوشاند می کاماًل  می 

د  تقریبًا یک وجب باش آن عرض و  نیم  که طول آن سه ذراع وقرار دهد ای ها پارچه بستن ران
بندند( ببندد و بعد  )میان کمر و جایی که کمربند را میاز باالی مثانه و دو طرف آن را محکم 

اگر  م بپیچد و  های او محک مابقی پارچه را دور ران   ، باسن میت مقداری پنبه میان  دادن  از قرار 
ت را می    .قرار دهد  پنبه  مقداری تواند در مقعد او نیز می ، دهداحتمال خروج چیزی از مقعد می 

که پارچه را دور سر    یا گونه به   د؛رد افزوعنوان سربند و عمامه به کفن مَ ای را به توان پارچهمی
 روی سینه قرار دهند.  کنند و رد از زیر چانه دو طرف آن را بعد   ،پیچند ب

و یک نمط )پارچۀ بزرگ سرتاسری  هایش  پستان   برای بستن  ایتوان به کفن زن پارچه می
 . کردتوان برای زن روبند اضافه می  نیز   عمامه یجابه  و  رداضافه کگانه( روی قطعات سه 

ت  ]و لفافه    [پیراهن]و قمیص  روی حبره    و  کفن از پنبه باشد مستحب است   که دور می 
باشد.    . ه شودریخت   [گیاه معطر]  ذریره  [شودچیده می پی آن  زیر  قمیص  و  لفافه  روی  حبره 

ت ونوشتن نام     یباالی ۀقطع]و ِازار    قمیص و   حبرهروی  بر   اقرار کرده  شهادتین اینکه او به    می 
ساقدادن  قرار   و   [کفن است.   ۀ دو  مستحب  او  همراه  مهدیین  نخل  و  ائمه  نام  و    اگر 

ۀ او مسلمان به شمار  واسطبه که را و صاحبش  است  تعدادشان را از ابتدا تا انتها بنویسد خوب 
از اهل جاهلیت  می این نوشته ن آید و  تربت یست ذکر کند، و  با  و در صورت    حسین   ها 

  استفاده شود. دیگری    ۀپارچ  حبره از   داشتن در صورت ن نوشته شود.    انگشتبا    ،نبودنموجود
  [هنگام بستن ]  د. نباید بندهای کفنننکفن ریسمان و بند درست ک  برای بستن کفن از خودِ 

ت دو شاخ  آغشته شود.   با آب دهان از درخت سدر و اگر نبود دو    اگر نبود  نخل و  ۀ همراه می 
  سبز دیگری قرار دهند؛   اگر نبود از درختو    [ یعنی یکی سدر و دیگری نخل]متفاوت    ۀشاخ
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ه شاخه را به یک    ،ردهین صورت که در سمت راست مُ ا   هب طوری که با پوست    ؛دنبچسبان َترقو 
ت تماس داشته باشد و دیگری     [ کفن  ی باالی  ۀ قطع]  ازار  در سمت چپ بین پیراهن و را  بدن می 

  هایشاز محل سجده   کافور   ماندۀی باق  و  رد کنند کافور را با دست ُخ د. مستحب است  ن دهقرار  
ت    ۀ بر سین  حنوط را   از   بعد راست و  طرف  قسمت چپ لفافه را به د. مستحب است  نقرار دهمی 

 بپیچند. چپ  طرفسمت راستش را به 

عنوان یکی از مستحبات وارد شده است. حال  روی کفن به جوشن  نوشتن دعای  پرسش:  
 دعا برای میت چیست؟ بهتر است با قلم معمولی نوشته شود یا با زعفران؟ و تأثیر 

نوشتن دعای جوشن با زعفران بهتر و نوشتن آن با جوهر سیاه مکروه است. میت  پاسخ: 
 بیند. با دعا و نماز منفعت می که  طورهمان   ؛شودمند می ۀ این دعا بهره واسطبه 

 کردن چیست؟مکروهاِت کفن پرسش: 
جوهر  با    ؛ آستین درست شود  آماده، کفِن  برای    ؛ کفن از کتان باشد  مکروه است: پاسخ:  

 د. نبریزگوش و چشم مرده کافور   درو اینکه د  ن بنویسمشکی چیزی روی کفن 

 به چه دلیل فرمودید »کفِن آماده«؟ پرسش: 
ـ پاسخ:   پیراهن خودش  اهی  ـ گمثال عنوان  بهزیرا  با  در حالی  و    شودکفن میمیت  این 

  به داشتن  کراهتدر این صورت کراهتی وجود نخواهد داشت.    است که پیراهن آستین دارد؛
دارد اختصاص  و  که    کفنی  باشد  نداشته  ابتدا آستین  از  برایش آستین درست    بعداً آن کفن 

 کنند. 

 کردن:از جمله سایر مسائل مربوط به کفن

 ؟کرد یدباکردن نجاستی از میت خارج شود چه  کفناگر بعد از  پرسش: 
مگر اینکه بعد   ؛ کفن میت سرایت کند باید با آب تطهیر شود ه بدن یا  اگر نجاست بپاسخ: 

 شود. دادنش در قبر باشد که در این صورت آن قسمت )از کفن( بریده میاز قرار 
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 تهیۀ کفن میت زن بر عهدۀ چه کسی است؟ پرسش: 
همسرش است اگر توانایی مالی داشته باشد و الزم    تهیه کفن میت زن بر عهدۀپاسخ:  

 نیست فراتر از مقدار واجب اقدام کند. 

 کفن میت مرد بر عهدۀ چه کسی است؟پرسش: 
وصیتپاسخ:   و  بدهی  پرداخت  از  قبل  و  اموالش  اصل  از  مرد  میت  تهیه  کفن  هایش 

 شود.می

 حکم چیست؟  تهیه کرد آن کفناگر میت مالی نداشته باشد تا بتوان با  پرسش:
 و عریان دفنش نکنند.  کنند بر مسلمانان واجب است کفنی برایش تهیه پاسخ: 

  آیا تهیۀ سدر و کافور وکنند،  اگر میت هیچ مالی نداشته باشد تا با آن تجهیزش  پرسش:  
 نیز همانند کفن بر عهدۀ مسلمانان خواهد بود؟ غیره 

 مستحب است و واجب نیست.پاسخ: 

 از بدن میت بیفتد وظیفه چیست؟  اگر مو یا چیزیپرسش: 
 واجب است همراه میت در کفنش قرار داده شود. پاسخ: 

بیان تمام احکام اموات در یک بخش و تسهیل در دسترسی، مسائل مربوط به    منظوربه 
احکام نورانی  )که واجب چهارم از احکام اموات است( از کتاب نماز از مجموعۀ »  نماز میت

 کنم.می « را در اینجا نقل اسالم
 

 مسائل مربوط به نماز میت: 

 مناز بر میت 

 ندن نماز برای چه میتی واجب است؟ ا خو پرسش: 
شش سال داشته و  که    کودکیبرای هر میتی که شهادتین را بیان کرده باشد یا  پاسخ:  
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 حکم اسالم بر او جاری باشد، چه مرد باشد و چه زن، آزاده باشد یا بنده. 

که سقط شده باشد  کودکی که به شش سال نرسیده یا جنینیآیا خواندن نماز بر  پرسش:  
 واجب است؟

. نماز میت برای  مستحب است  ،که به شش سال نرسیده کودکی  خواندن نماز برای  پاسخ:  
 شود.قط شده هرچند روح در او دمیده باشد خوانده نمی که س جنینی 

 کسی برای خواندن نماز بر میت سزاوارتر است؟ چه پرسش: 
ها در میراث هستند.  آن  سزاوارتریِن   ، خواندن بر میتافراد برای نماز  سزاوارتریِن پاسخ:  

ست. برادر تنی بر برادر ناتنی  هاز جد و برادر و عمو    فرزند سزاوارتر  نیزیت دارد و  وپدر بر پسر اول
  هایش )از نزدیکانش از طرف پدر( فامیل اولویت دارد و شوهر نسبت به همسرش سزاوارتر از  

 مثل پدر، برادر و دیگران. ؛ حتی اگر از نزدیکان باشند ؛است

 خواند؟ بکسی نماز  چه اگر چند نفر اولیای میت باشند  پرسش: 
 خواندن سزاوارتر از زن و آزاده سزاوارتر از بنده است.ر نماز مرد د پاسخ: 

 خواندن بر میت اولویت دارد؟ آیا ولی  میت به هر وضعیتی که باشد برای نماز پرسش: 
را به   ، شودولی  مقدم نمی پاسخ:   امامت  طور کامل داشته باشد )مثل  مگر اینکه شرایط 

ایمان، حالل  بلوغ، عقل، مزادهعدالت،  ـ رد بودن،  نمازگزاران مرد وجود داشته  بودن  در  اگر 
یم(؛ در غیر این  کردـ و دیگر شرایطی که در بخش شرایط امامت برای نماز جماعت بیان  باشد 

 صورت دیگری مقدم خواهد بود. 

 اگر اولیای میت در شروط با یکدیگر برابر باشند تکلیف چیست؟پرسش: 
 شود.ها مقدم می آن ها و سپس با تقواتریِن آن تریِن فقیه پاسخ: 

 اگر کسی غیر از اولیای میت بخواهد نماز بخواند چطور؟ پرسش: 
مگر اینکه از او    ، کسی بر اولیای میت مقدم شود  ، خواندنجایز نیست برای نماز پاسخ:  
ت شرایط    ولی  چه    ، اجازه بگیرد ف  ؛نداشته باشدامامت را داشته باشد یا  می  بودن در  البته مکل 
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ت شرط  خصوص  است )تا بتواند دیگری را مقدم کند(. ولی  می 

 اگر امام معصوم بخواهد بر میتی نماز بگزارد چطور؟ پرسش: 
 امام معصوم برای خواندن نماز بر میت بر همۀ افراد اولویت دارد.پاسخ: 

شدن  اگر ولی  بخواهد شخص دیگری را برای نماز مقدم کند چه کسی برای مقدمپرسش:  
 ست؟سزاوارتر ا 

ت او    ولی  شرایط امامت را دارا باشد و  اگر  ـ   فرد هاشمی پاسخ:   دیگران  بر    ـرا برگزیند می 
 اولویت دارد.

 تواند برای نماز میت امام شود؟ آیا زن میپرسش: 
  ،ها بایستد ها را بر عهده بگیرد و مکروه است جلوتر از آنتواند امامت زنزن میپاسخ:  

 ایستد. ها میو در صف آن  کناربلکه در  

نماز    پرسش: میت  بر  بخواهند  و  باشند  برهنه  علتی  به  بنا  نمازگزاران  کنیم  فرض  اگر 
 خوانند؟ ب بگزارند چگونه نماز 

تواند برای کسانی که عریان هستند امامت کند و مکروه است جلوتر از  برهنه میپاسخ:  
 ایستد. بدر یک صف  هاآن  کناربلکه   ، ها بایستدآن

اگر کسی غیر از زن و شخص برهنه بخواهد برای نماز میت امامت جماعت را  پرسش:  
 ایستد؟ بکجا  بر عهده بگیرد  

حتی اگر    ؛ایستداگر )امام( زن یا شخص برهنه نباشد جلوتر از صف جماعت می پاسخ:  
 مأموم یک نفر باشد. 

 د؟ ایستنب کجا ها به مرد اقتدا کنند  اگر زنپرسش: 
سر  ها پشتمام جماعت مردها باشند زن یستند. اگر پشت ا باسر امام جماعت  پشت پاسخ:  

 ایستند. بمردها 

 ها در صف جماعت بایستد؟تواند کنار آن زن حائضی باشد آیا می  ،هااگر بین زن پرسش:  
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 صورت جداگانه بایستد.ها به مستحب است جدا از صف آنپاسخ: 

 شود؟چگونه خوانده می نماز میت پرسش: 
 بلکه مستحب است.  ، ها واجب نیستکردن بین آنپنج تکبیر دارد و دعا پاسخ: 

 بعد از هر تکبیر بهتر است چه دعایی گفته شود؟ پرسش: 
روایت    امام صادق از    ( سلمهام  )از مادرش    مهاجر   بن   آنچه محمد بهتر است  پاسخ:  
نماز می بر می    هنگامی کهبر  پیام:  ایشان فرمودد که  خوانده شو کرده است     تکبیر  خواندتی 

 ،کردفرستاد و دعا می میدرود    انبیا   بر  و  گفتمی   تکبیر  داد، سپسمی  شهادت  و  گفتمی
برای مرده    گفت ومی چهارم را  تکبیر    سپس  کرد،می   دعا ن  امن ؤگفت و برای م تکبیر می   سپس

 شد.خارج می نماز از حالت گفت و را می پنجم ، سپس تکبیر کردمی  دعا

 شود؟اگر میت منافق باشد بعد از تکبیر چهارم چه دعایی گفته  پرسش: 
  نمازگزار به چهار تکبیر بسنده و نماز را تمام کند یا بعد از تکبیر چهارم او را نفرین پاسخ:  

 گوید و نماز را تمام کند. بکند و تکبیر پنجم را  

 ؟ چیزهایی استچه نماز میت   اتواجبپرسش: 
 دادن سر میت در سمت راست نمازگزار. بودن و قرار قبله روبه واجب: نیت، پاسخ: 

 آیا داشتن طهارت در نماز میت شرط است؟ پرسش: 
 طهارت در نماز میت شرط نیست. پاسخ: 

 آیا داشتن فاصلۀ زیاد از جنازه جایز است؟ پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

 کردن میت بر او نماز خواند؟و کفندادن ل توان پیش از غسآیا میپرسش: 
کردنش جایز نیست و اگر میت کفن  کفندادن و  خواندن بر میت پیش از غسل نماز پاسخ:  

 بخوانند. پوشانند و بر او نماز بعورتش را   بگذارند،قبر نداشته باشد او را در 
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 های نماز میت چیست؟سنت پرسش: 
ِت َمرد، مقابِل اینکه  های نماز میت:  سنت پاسخ:   ِت   وسط بدن او و  امام برای می   برای می 

ت    دو  اگر.  بایستد  سینۀ او  مقابل  زن، روی    پیِش   را   با هم باشند مرد  [زن  یک  و  مرد  یک]می 
طوری که وسط بدن مرد و سینۀ زن در یک    ؛ و نزدیک به او و بعد از آن زن را قرار دهند   امام

تا امام بتواند هم  ت    یک  اگری دارد بایستد.  فضیلت بیشتر که    مان در محلی زراستا باشد  می 
 دهند. از زن قرار  او را بعد باشد  کودک
در  و د درآورَ  کفش خود را از پا  .طهارت داشته باشد گزاراست که نماز ها این ت ن  ُس جمله  از

ت   برایتکبیر چهارم   مستحب است بعد از  برد.بخود را باال    های دست   ها تکبیر   تکبیر و سایر    می 
  حال درخور    بود  مستضعفین  از  و اگرکند  نفرینش    باشد  منافق  اگر  و  کند   دعا  باشد  مؤمن  اگر

کس که در والیت او  ت نداند دعا کند که وی را با آن می  بارۀ  را در  حقیقت   اگر  اما  ؛کند   دعا  او
  و   پدرش   حال   صالح   باعث  کودک   این اگر کودک باشد دعا کند که  و    کند  محشوراست    ه بود

برداشته    جنازه   تا   محلش بایستد   نمازگزار از نماز فارغ شد در   هنگامی کهباشد.   او  کنندۀ شفاعت
 را در محلی که برای این کار است بخوانند. ت نماز می  شود. 

 توان در مسجد برای میت نماز خواند؟ آیا میپرسش: 
 است. جایز پاسخ: 

 توان دو بار برای میت نماز خواند؟ آیا میپرسش: 
 خواندن برای یک میت مکروه است.دو بار نماز پاسخ: 

 نماز میت:   ادیگر مسائل مرتبط ب 

 ؟ تکلیفش چیست ، پیونددبکسی که در وسط نماز به امام پرسش: 
بقیۀ تکبیرها    ، کند و وقتی امام جماعت نمازش را تمام کرداز امام جماعت پیروی پاسخ:  

 گوید و نماز را تمام کند. بهم سرپشت   [بدون اینکه دعایی بین تکبیرها بخواند ]را 

شدن نمازش جنازه را حرکت دهند  اگر کسی دیر به نماز میت برسد و قبل از تمام پرسش:  



  ............................................................................... 105انتشارات انصار امام مهدی

چطور؟ مثاًل در تکبیر چهارم به امام بپیوندد و بعد از تکبیر پنجم میت را دفن    کنندیا دفن  
 ؟کندمانده چیست و چطور نمازش را تمام  ی باقوظیفۀ این شخص در قبال سه تکبیر  ؛ نندک

 گذاشته باشند. دهد حتی اگر میت را داخل قبر  نمازش را ادامه  پاسخ: 

کند؟ یا  اگر مأموم در یک تکبیر یا بیشتر از امام سبقت بگیرد آیا نمازش را کامل پرسش:  
 دهد؟ عت ادامه گردد و به همراه امام جماباز 

 کند.دوباره آن را همراه امام تکرار  پاسخ: 

 ای نماز خوانده نشود چه حکمی خواهد داشت؟اگر بر جنازه پرسش: 
بعد از مدتی بسیار؛    اگرچه  ؛ ی که ممکن باشد بر قبر او نماز خواندزمان  هر توان در  می پاسخ:  

 شود. و نماز بر مؤمن ترک نمی 

 آیا نماز میت وقت معینی دارد؟ پرسش: 
مگر زمانی که وقت نماز واجب    است،تمام اوقات برای خواندن نماز میت مناسب  پاسخ:  

ت   برای  که  اگر بترسندتنگ شده باشد.     کافی  دارای وقت   واجب  و نماز آید ـ   پیش   مشکلی  می 
م  نماز بر م ـباشد  ت را مقد   کنند. ی 

آیا آن نماز قطع    ، اگر قسمتی از نماز بر میتی خوانده شود و میت دیگری را بیاورندپرسش:  
 شود؟ دوباره برای هر دو میت با هم نماز خوانده   وشود 

آن نماز را که برای    تواندتواند بر هر دو میت دوباره نماز بخواند و می اختیار دارد؛ می پاسخ:  
 تمام کند و برای میت دوم دوباره نماز بخواند.   دهد ومیت اول شروع کرده است ادامه  

 کردن میت( تدفین )دفن 

پیش از بیان واجبات تدفین مایلم بدانم آیا مقدمات مستحبی هم قبل از تدفین  پرسش:  
 وجود دارد؟ 
دارد که همگی مستحب  پاسخ:   پشت    گانکنند ع یتشی له:  از جم  است؛ تدفین مقدماتی 



 جلد اول   ،احکام شریعت در قالب پرسش و پاسخ  ......................................................... 106

چهارسو بلند    ازچهار نفر  را  جنازه    ؛)جلوتر از آن حرکت نکنند(  د نحرکت کن  کنار آن  جنازه یا
تا به    دور بزنند سپس از پشتش    ؛د نجلوی جنازه را بگیر سمت راست  ابتدا  ای که  گونه به   ، کنند

به طوری که نفر اول، سمت    ؛ گیرندبد. ]یعنی چهار نفر، چهار طرف جنازه را  نسمت چپ برس
راست و جلو باشد و به ترتیب مکانشان تعویض شود و نفر اول به پشت و سمت راست بیاید و  

 . عقب و سمت چپ و در آخر، جلو و سمت چپ[ همین طور 
در  پرسش:   مردها  است. حال حکم  ییع تشدانستیم شرکت  جنازه  ییع تشجنازه مستحب 

 ها چیست؟ توسط زن 
مگر اینکه جنازه متعلق به نبی یا وصی یا مؤمنی باشد که توسط نبی   ؛ مکروه استپاسخ: 

همچنین مستحب است که زن    است؛ یا وصی تزکیه شده باشد که در این صورت مستحب  
 خارج شود که نبی یا وصی برای تشییع او خارج شده است.  ایجنازه ییع تش برای 

 آیا مقدماِت مستحب دیگری هم دارد؟ پرسش: 
و کسی که   کنندمن با خبر  ؤاز مرگ م را  ن  امنؤمسایر  از جمله مستحبات تدفین:  پاسخ:  

سپاس خداوند را که  »  «مخرت  واد الُ ن السّ لنی م  م یجع  ل    یذه الّ لّ ل    مدُ الح  »بگوید:    یند بی جنازه را م
ت    .«قرار نداد  )مردگان(  سیاهی نابودشده  ومرا جز یین  سمت پا  ،مرد را هنگام رسیدن به قبرمی 

و جنازه را در سه مرحله وارد قبر کنند.  در جانب قبله بگذارند  بر زمین بگذارند و زن را  پای قبر 
دهد  ازه را در قبر قرار می کسی که جنو    و زن را از عرض بدن کنند  مرد را از سمت سر وارد قبر  

 هایش را باز کند. و دکمه  باشدبرهنه و سر برهنه پا 

 گذارد آیا باید از خویشان او باشد یا از سایر مؤمنان؟ که میت را در قبر می کسیپرسش: 
زن باشد که همسر    مگر اینکه میت  ، مکروه است خویشان میت متولی این کار شوندپاسخ:  

 گذارند. بیا محارمش او را در قبر 

 دفن وجود دارد؟ از  آیا مستحب دیگری نیز پیش پرسش: 
 کنند. میت به قبر دعا   واردکردنمستحب است هنگام پاسخ: 



  ............................................................................... 107انتشارات انصار امام مهدی

آنچه گفته شد مربوط به پیش از دفن بود. حال مایلیم بدانیم واجبات دفن چه  پرسش:  
 شود؟ را شامل می مسائلی

 ، جنازه را در زمین پنهان کنند. امکانواجبات دفن: در صورت پاسخ: 

ـ پرسش:   نشود  یافت  برای دفن میت  زمینی  ـ  کندکشتی سفر می  بامثل کسی که  اگر 
 چطور؟ 

به این صورت که    ؛ ندازندبی د جنازه را در دریا  ن سی نداشته باشاگر به خشکی دستر پاسخ:  
)ظرفی سنگین مثل یک    سربستهکنند یا وی را داخل صندوقی  چیز سنگینی به او متصل  

در غیر این صورت وقتی    ؛ کنندکوزۀ بزرگ که روی آب شناور نشود( یا چیزی شبیه آن مخفی  
 شود. به خشکی رسیدند دفن  

 دیگری واجب است؟  مسائل کردن جنازه زیر زمین چه ن عالوه بر دف پرسش: 
باشد که توسط    یرمسلمانیغمگر اینکه زن  ؛باید میت را به پهلوی راست بخوابانند پاسخ: 

 شود.مسلمان حامله شده است که در این صورت پشت به قبله خوابانده  

 شود؟ را شامل می چیزهایی ها واجبات دفن بود. مستحبات دفن چه این پرسش: 
او    ۀ تا شاند یک انسان یا  اندازۀ قمستحب است که عمق قبر به مستحبات دفن:  پاسخ:  

در جهت    یکوچک   ۀکنده شود، سپس حفر   ین زم یعنی)   دنی قبله قرار دهسو به لحد را باشد و  
، سپس پشت  شوددر آن قرار داده    یت شود و م  یجاد ا   یردرا در بربگ   یت که م  یمقدار قبله، به 

  جزبه د )کفن را از طرف سر و پاهایش باز کن های  گره  ؛ گردد(و حفره کامل  شود  آن ساخته  
دعا  برایش  و  دهد  تلقین  قرار دهد، او را    از تربت امام حسین مقداری  وسط آن( و همراه او  

ت را با خشتسپس    1؛ دکن ت از از    . بگیردل  و گِ بندد  ب ِگلی    روی لحد می  قبر    سمت پاهای می 

 
میت را در قبر قرار دادی بگو:    هنگامی که»روایت شده است که فرمودند:    قابوجعفر امام صاداز زراره از    -1
ة رسولالله و فی سبیلبسم "   ، الکرسی را بخوان و با دستت به شانۀ راست او بزن و بگو ای فالنی، و آیة"اللهالله و علی مل 

ًا و ِباإلسالِم دینًا و "بگو  ٍد رسواًل و ِبَعلیٍّ إماماً َرضیُت بالله رب   « .و امام زمانش را نام ببر "ِبُمحم 
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إنا لله  »  بگویند یزند  رمیدر قبر    ها خاک را پشت دست   با  در حالی کهحاضرین  و    خارج شود
و خاک اطراف قبر  باال بیاورند  ارتفاع چهار انگشت از سطح زمین    قبر را به  .«وإنا إلیه راجعون

  از دربیاورند )و آن را مانند کوهان شتر یا به شکل دیگری درنیاورند(.  چهارگوش    صورترا به 
ت شروع به آب سمت سر   اگر چیزی از آب باقی  قبر را آب بریزند و    دورتادور د و  ن ریختن کنمی 

ت بعد   ولی  و  ؛د نطلب رحمت کنمرده  ای و بر د ن بگذار بر قبر  . دست دنبریز ماند بر وسط قبر   می 
 . دهدتلقین او را صدا دوباره بلندترین با   ،از رفتن مردم از کنار قبر 

د؟ قبرهای طبقاتی که  چه حکمی دار قبرهای طبقاتی که اکنون مرسوم است  پرسش:  
متر یا بیشتر  اندازۀ نیم قبرها به ساختن بنای  شود؟ و بلند ها دفن میبیش از یک جنازه در آن

 چه حکمی دارد؟ 
بردن بنای قبرها  اما مکروه است و باال  ،کردن میت در قبرهای طبقاتی جایزدفن پاسخ:  
 است.نیز مکروه 

 و اما مکروهات دفن چیست؟پرسش: 
نوعی چوب مخصوص که در این زمان،  )  قبر را با ساج مکروه است:  ]این مسائل[  پاسخ:  

ت هنگام دفن بر جنازه    ؛ضرورتصورت  مگر در    دننفرش ک(  گویندمی اج  سبه آن   نزدیکان می 
و  در یک قبر  صورت طبقاتی(  )به کاری و دفن دو مرده  تجدید بنای قبر و گچ  ؛بریزندخاک  
از    انتقال شهر  مرده  به  استشهری  مکروه  از    ، دیگر  یکی  به    . یارتگاهیز   یشهرها مگر 

 . نیز مکروه استکردن یا عبور از روی قبر تکیه 

 برخی دیگر از احکام مربوط به دفن میت: 

 جایز است؟  شکردن جنازه بعد از دفنجاآیا نبش قبر یا جابه پرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

 هایش دفن شود؟ آیا شهید با لباس پرسش: 
ـ ولی زره و باشد و چه نباشد   آلودچه خونـهای خودش دفن شود  شهید با لباس پاسخ:  
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آن  نظایر  و  جدا  پالتو  او  از  نمی شو ها  فرقی  و  با  کند  د  شهید  یا    کشته   اسلحه که  باشد  شده 
 . ی دیگرصورتبه 

 شود؟هایش دفن  وانه باشد آیا با لباس کودک یا دی  ،اگر شهید پرسش: 
 .شهید شوند حکم بالغ عاقل را خواهند داشت ،اگر کودک و دیوانه پاسخ: 

  کودک یول ،میردمیرد یا مادر میکه نوزاد در شکم مادر می  افتدگاهی اتفاق می پرسش: 
 تکلیف چیست؟باره  اینماند. در زنده می 

ولی  اگر زن باردار بمیرد  .  کرد  خارج  و  جدا او را    یدبا   یرددر شکم مادر بم  یناگر جنپاسخ:  
محل شکاف    ،جنینکردن  از خارج باید سمت چپ شکم زن را شکافت و بعد  جنین زنده باشد  

 . دوخته شود

 : رواج داردکه بین مردم مسائل مربوط به مراسم بعد از دفن میت 

 شود؟ زمانی انجام میگفتن به خویشاوندان میت چه حکمی دارد؟ و چه تسلیت پرسش: 
جایز است و    بعد از آنچه  قبل از تدفین و  و چه    گفتن[ مستحبتعزیه ]یا تسلیت پاسخ:  

 او را ببیند.  عزا مقدار آن این است که صاحب کمترین

که برای  است    اموری از جمله    ، شودنماز وحشت در اولین شبی که میت دفن میپرسش:  
این نماز را یک یا دو    تواند. اگر نداند که میت مرده یا دفن شده است آیا میاستمیت سودمند  

 شب پس از وفات وی بخواند؟ 
جایگزین صدقه یا  ـ ولی اگر خدا بخواهدـ  شودمند می جایز است و میت از آن بهرهپاسخ: 

 . شودنمینماز شب اول 

 دریدن در عزای میت چیست؟ حکم جامه  پرسش:
  لباس برای غیر از پدر و برادر جایز نیست.  کردندریدن و پارهپاسخ: 
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 پوشیدن لباس سیاه برای میت چه حکمی دارد؟ پرسش: 
 اشکالی ندارد. پاسخ: 

اثر لطمه خوانی و لطمه آیا نوحه پرسش:   اگر در    ،زدنزدن در عزای میت جایز است؟ و 
 مشابه دیگری مثل خراش در آن ایجاد شود چطور؟  مسائل صورت قرمز شود یا 

زیان و آسیبی  اگر  ـسبب آن  صورت به   یا  ینهشدن سو قرمز   ،زدنو لطمهسرایی  نوحه   پاسخ: 
همسرش    یا مرد در مرگ پسر    ینکه ا   خاص مثل اعمال  از    ی اما بعض   ؛ ندارد  یاشکال  ـنرساند 

اشکال دارد    ،ند را بکَ   یشو موهابخراشد  ناخن  با  زن صورتش را    ینکه و ا   را پاره کند  یراهنشپ
اره بدهد  ید ها را انجام دهد با که آن  یو کس که تفصیل آن در کتاب »احکام نورانی اسالم«    کف 

 .آمده است

 است  یاز ها ن که به آن یت احکام مربوط به جسد م

ـ پرسش:   بدن میت  بیمارستانتشریح  از  بسیاری  امروزه در  کشورهای مختلف    هایکه 
 ـ چه حکمی دارد؟ رواج دارد

مؤمِن پاسخ:   نیست  تشریح جسد  جایز  احتمال وجود    ؛مرده  اینکه  بیماری    ُجرممگر  یا 
 خاصی را بدهند که عموم مؤمنان را تهدید کند. 

دیگر  مسائل  یادگیری یا تشخیص علت مرگ و    منظوربهحکم تشریح بدن میت  پرسش:  
 ها چیست؟ نظیر آن 

گرفته باشند  بدون اینکه قباًل از او اجازه   ، یادگیری منظوربه  فقط یح بدن میت  تشر پاسخ: 
 جایز نیست. 

آیا اهدا یا فروش عضوی از اعضای بدن میت از سوی ولی  او به شخص زنده  پرسش:  
 جایز است؟ 
پدر، مادر، پسر    ،اگر ولی  مؤمن  ، جایز است  ی آنفروش آن جایز نیست ولی اهدا پاسخ:  
 ت باشد. یا دختر می  
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یا فروش عضوی از اعضای بدن انسان زنده به انسان زندۀ دیگر جایز  پرسش:   آیا اهدا 
 است؟

 ولی اهدای آن جایز است.  ؛ فروختن جایز نیستپاسخ: 

 های مستحب غسل

غسل  دربارۀ  که  مطالبی  غسلتمامی  به  مربوط  شد  بیان  اینجا  تا  مثل    هایها  واجب 
احکام آن و  نفاس و میت  استحاضه،  به غسلجنابت، حیض،  این مبحث  در  بود.  های  ها 

 مستحب خواهیم پرداخت. 

 د؟ شوهایی را شامل میچه غسلهای مستحب غسل پرسش: 
خاص، هشت غسل  های  ؛ از جمله سی غسل: هفده غسل برای زمان استبسیار  پاسخ:  

 ]ی خاص[ است. هابرای اعمال و پنج غسل برای مکان

 کدام نوع است؟غسل جمعه از  پرسش: 
 . است غسل روز جمعه، برای زمانی ]خاص[ مستحب پاسخ: 

 زمانی است؟چه غسل جمعه وقت پرسش: 
تر باشد  هرچه به زوال نزدیک   و  [ اذان ظهر]خورشید  وقت آن از طلوع فجر تا زوال  پاسخ:  

تا  یا    را انجام داد  غسلنیز این  روز پنجشنبه   ،ترس از نداشتن آب  دلیلبهتوان  بهتر است. می 
 . جا آوردشنبه به را قضای آن و  معه انجام آن را به تأخیر انداختبعد از زوال ج

اذان  از  و نصف دیگر آن بعد    [اذان]اگر نیمی از غسل روز جمعه پیش از زوال  پرسش:  
 د؟ ی وضو نیز محسوب خواهد شجابه آیا   ،انجام شود 
ند و وضعیت غسل جمعه هم به همین  ککفایت میی وضو نیز جابه ها تمام غسل پاسخ: 

دلیل  به ـ حتی انجام آن در روز پنجشنبه ـ آن  از  بعدچه    ،چه پیش از زوال باشدصورت است ـ 
 کند. ی وضو کفایت میجابه ـ یا قضای آن در روز شنبه هم  ترس از نداشتن آب 
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 ؟ کندتواند غسل جمعه می آیا زن حائض پرسش: 
برای یاد خدا و نشستن در محل نماز    که   طور همان    ؛ گیردتواند و پاداش میمی   . بلهپاسخ:  

 کند.خود پاداش دریافت می 

از  پرسش:   یکی  مشخص    است مستحب    []خاصزمانی  برای    که  ییهاغسلوضعیت 
 ؟ استی یهاها چه غسل ماند شانزده غسل دیگر. آنمی  ؛شد

شب هفدهم و نوزدهم و    ، ماه  ۀ شب نیم  ، شب اولشش غسل در ماه رمضان:  پاسخ:  
شب نیمۀ ماه    ،روز عرفه و قربان،  روز عید فطر    شب عید فطر.و    ماه  سومویکم و بیست وبیست 

 . هفتم ماه رجب، شب نیمۀ شعبان، روز عید غدیر، روز مباهله و روز َترِوَیهورجب، روز بیست 

هایی  چه غسل   شودمستحب میکه برای عملی خاص  ای  گانه های هشت غسل پرسش:  
 ؟است

کسوف  کسی که در خواندن نماز    ؛ و ائمه   غسل زیارت پیامبر   ؛غسل احرامپاسخ:  
  ؛کفرغسل توبه از فسق یا    ؛ کند غسل  بهتر است  هنگام قضای آن    ، کرده  کوتاهی)و آیات(  

 .[طلب باران]نماز استخاره و نماز استسقا  ؛نماز حاجت 

هایی  غسل د چه  شومستحب می  که برای مکانی خاص  ایگانههای پنج غسل پرسش:  
 ؟است

 شدن به حرم، مسجدالحرام و کعبه، مدینه و مسجدالنبی. غسل وارد پاسخ: 

 شود؟ای که گفته شد چه مواقعی انجام می گانه های سه غسل پرسش: 
قبل از انجام آن عمل    است، برای عمل یا مکانی خاص مستحب    که   ییهاغسل پاسخ:  

  است،برای زمانی خاص مستحب    که  ییهاغسل د و  شوشدن به آن مکان انجام میوارد یا  
 د. شوزمان انجام میشدن به آن بعد از وارد

 د حکم چیست؟ اگر چند غسل با هم مستحب باشپرسش: 
 کند. یقربت کفایت م قصدبه تنها یک غسل پاسخ: 
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 های مستحبی دیگری هم وجود دارد؟ آیا غسل  پرسش:
به   قصدبه که عمدًا    کسی  .بلهپاسخ:   برود  آویخته دارتماشای  روز  شدن کسی  از سه  بعد 

 نوزاد نیز مستحب است. دادنغسل  . کندمستحب است غسل 

 د؟ دهی کار وضو را هم انجام میهای مستحب آیا این غسل پرسش: 
 ند.کوضو نیز کفایت می  ی جابه ها : تمامی غسل پاسخ

 ذکر مستحبی وارد شده است؟  ، آیا برای حین انجام غسل یا بعد از آنپرسش: 
  لهم صّل الّ »  : اسم خداوند را یاد کند و بگویدآن    از  بعد  است هنگام غسل و   بهترپاسخ:  
  ک و الّش  و کّ ن الشّ قلبی م   ر ه  ط   اهرین وبین الطّ یّ ین الطّ الهدیّ  و ةئّ األ  دآل محمّ   د وعلی محمّ 

درود فرست بر محمد و خاندانش ائمه و مهدیین پاک و طاهر؛ و   ، بارالها»  «الخبائث و ة لمالظ  
 .« ها پاک فرماقبلم را از شک و شرک و تاریکی و پلیدی 

 غسل توبه 

کند. آیا این  کس به دعوت مبارک یمانی ایمان بیاورد غسل توبه میدانیم هر میپرسش:  
 غسل برای او واجب است یا مستحب؟ 

 . کندواجب است غسل توبه   ،بیاورد ی که به حق ایمان هرکسبر پاسخ: 

 نیز واجب است؟ امورآیا غسل توبه برای سایر پرسش: 
 توان آن را انجام داد. ی میزمان  هرمستحب است و در پاسخ: 

 شود؟غسل توبه به چه صورت انجام می پرسش: 
  مانند غسل جنابت است.پاسخ: 
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 کند؟آیا غسل توبه برای وضو نیز کفایت می پرسش: 
 کند.کفایت می   .بلهپاسخ: 

ماند تا پاک  بکند؟ یا منتظر  غسل توبه    ، آوردن به حقآیا زن حائض بعد از ایمانپرسش:  
 ؟ کندشود و بعد غسل 

از پاک می پاسخ:   را تکرار کند  شدنتواند غسل توبه کند و بهتر است بعد  یعنی    ؛ نیز آن 
 . کندتوبه هم ب  نیت همراه غسل حیض 

 آوردن غسل توبه نکرده باشد چیست؟ های کسی که بعد از ایمانحکم عبادت پرسش: 
 شود.ولی غسل توبه از او ساقط نمی ؛هایش صحیح استعبادت پاسخ: 

 *** 



3 

 طهارت با خاک 

 : است. این مبحث شامل چهار محور تیممطهارت با خاک یعنی  

 صحیح است تیممجاهایی که  .1

 صحیح خواهد بود؟  تیممچه هنگام  پرسش: 
 دسترسی به آن یا هنگام ترس و پرهیز از آب.بودن  ناممکندر صورت نبودن آب یا  پاسخ:  

اما معنای  پرسش:     بودنناممکن معنای نبودن آب و وجود ترس و پرهیز روشن است؛ 
 دسترسی به آب روشن نیست. 

آوردنش ممکن نیست؛ مثاًل آب به بهای باالیی  دست ولی به  ، یعنی آب وجود داردپاسخ:  
 طوری که امکان خریدن آن برایش فراهم نباشد.  ؛ فروخته شود 

برای یافتن آب    تیمم یا بر او واجب است قبل از  آ  ،آب وجود ندارد  که   ییجا در  پرسش:  
 کند؟  وجوجست

این حالت جستپاسخ:   است.  در  واجب  یافتن آب  برای  در  وجو  باشد  اگر زمین هموار 
از  هر  متر چهار جهتیک  هزار  کیلومتر]  ،  ناه و    [ یک  زمین  باشدماگر  و    وار  کوه  دارای  یا 
  رود. بدنبال آب پانصد متر به وبلندی باشد یپست
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 ؟ کندوجو باید جست  ،یابد آیا در صورت داشتن گمان به اینکه آب نمی پرسش: 
 . کندوجو واجب است جست  ،اگر به نبودن آب یقین نداردپاسخ: 

  تیمموجوی آب کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و نماز بخواند حکم اگر در جست پرسش: 
 و نمازش چیست؟ 

 و نمازش صحیح است. تیممولی  ،ام انجام دادهعملی حر  معصیت کرده و پاسخ: 

نمی پرسش:   یافت  طهارت  برای  آبی  برای  یاشود  گاهی  ولی  دارد  وجود  ناچیزی    آب 
 ی نیست. آیا بین این دو حالت فرقی در حکم وجود دارد؟طهارت کاف
 بین این دو حالت هیچ فرقی در حکم نیست. پاسخ: 

دسترسی به آب اگر آب با بهایی فروخته شود که پولش   بودن ناممکن در صورت پرسش:  
 ؟ تکلیفش چیست  را ندارد

یا قیمتش به   که  یکسپاسخ:   ندارد  را  بابت خریدش  اندازهپول خریدن آب  ای است که 
 است.  تیمماش آب ندارد؛ یعنی وظیفه  کهمانند کسی است   ،بیند آسیب می 

 خریدنش واجب خواهد بود؟  اگر بهای خرید آب آسیبی به او نرساند آیا پرسش: 
استپاسخ:   واجب  و    ؛خریدنش  شود  فروخته  متعارفش  قیمت  از  بیش  بهای  با  اگرچه 
کنند نیز به همین ترتیب است؛ یعنی  ابزاری که با آن آب را استخراج می   خصوص وضعیت در  

ه و با  باید آن را تهی  ،برابر قیمت متعارفش فروخته شود و توان خرید آن را داشته باشد   چند  اگر
 . کند آن آب استخراج 

 شود چیست؟ جایز می  تیممبا وجود آن  که  یترسمنظور از پرسش: 
فرقیترس  دلیلبه   تیممبودن  جایز   درپاسخ:   درنده  ،  حیوان  یا  دزد  از  ترس  یا    میان 

خوردن پوست  شدن و ترک پاره   یا همچنین ترس از بیماری شدید    ؛وجود نداردمال    شدننابود 
 .کندرا مجاز می  تیمم  ، سبب سرمای شدید آبو التهاب آن به 

برای نوشیدن همراه داشته باشد و در صورت استفاده از  آب    یمقدار فقط  اگر  پرسش:  
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 کند؟  تیمم تواند می  ،ماندن بترسدآب برای طهارت از تشنه 
 . کند تیممتواند می  .بلهپاسخ: 

 بر آن جایز است تیممآنچه  .2

 شود؟ چیزهایی انجام میبر چه   تیممپرسش: 
 . شودکه اسم زمین بر آن اطالق هرچیزی بر پاسخ: 

و تبدیل به خاک و سپس بر آن    کوبید؟ یا باید آن را  کرد  تیمم توان بر سنگ  آیا می پرسش:  
 ؟ کرد تیمم

 . تیمم کردتوان بر سنگ سخت میپاسخ: 

 قطرات آب بر آن ریخته شده باشد جایز است؟  که  یخاکبر  تیمم آیا پرسش: 
 شود الزم نیست خشک باشد.می  تیممجایز است. آنچه بر آن پاسخ: 

 گچ جایز است؟ و بر نوره  تیمم آیا پرسش: 
 جایز است.  .بلهپاسخ: 

 با خاک قبر چه حکمی دارد؟   تیممپرسش: 
 با آن جایز است.  تیممپاسخ: 

 شده جایز است؟  تیمم آن  با خاکی که قباًل با  تیمم آیا پرسش: 
 جایز است. پاسخ: 

 ـ چیست؟ شنان و آرد مثل اُ شده ـ گیاهان پودر بر معادن، خاکستر یا   تیمم حکم  پرسش: 
 ها جایز نیست. با این  تیممپاسخ: 

 با خاک غصبی و نجس جایز است؟  تیمم آیا پرسش: 
 صحیح نیست. پاسخ: 
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 است؟ یز جا  یقبر ِگل رق یمم ت  یا آپرسش: 
 جایز نیست.  یقِگل رقدر صورت وجود خاک، تیمم بر پاسخ: 

 با آن جایز خواهد بود؟ تیمم اگر خاک با فلز مخلوط باشد آیا پاسخ: 
در غیر این صورت    ؛با آن جایز است  تیمم گفته شود    اگر طوری باشد که به آن خاک پاسخ:  

 جایز نخواهد بود. 

 چه حکمی دارد؟  شنزارزار و  بر زمین شوره   تیممپرسش: 
 مکروه است.پاسخ: 

 بر چه خاکی مستحب است؟   تیممپرسش: 
 ها مستحب است. ها و تپه بر بلندی  تیممپاسخ: 

 اگر خاک نبود تکلیف چیست؟پرسش: 
یا غبار یال  در صورت نبودن خاک میپاسخ:   توان بر غبار لباس یا خاک زیر زین اسب 

 . کرد تیمم ان بر لجن تو می ها ینا و در صورت نبود  کرد تیمم اسب 

 بر کاشی که غباری روی آن وجود ندارد جایز است؟ تیمم آیا پرسش: 
 در صورت اضطرار جایز است.پاسخ: 

 تیمم چگونگی  .3

 کردن صحیح و در چه صورتی صحیح نیست؟ تیمم در چه صورتی پرسش: 
بودن وقت  و در صورت تنگ  صحیح نیست تیمم [نماز] وقت  بهشدن پیش از وارد پاسخ:  

مثل بیماری که  صحیح است و در صورت داشتن وقت کافی اگر از طهارت با آب ناامید باشد ـ 
 . کند تیممتواند  ـ میآب برایش ضرر دارد 

 واجب است؟  تیمم در   مسائلیچه پرسش: 
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را قطع نکند    تیمم)یعنی اعمال    و تداوم آن تا پایان انجام عمل   نیتواجبات تیمم:  پاسخ:  
از  ها را  سپس دست   ،گذاردبها را بر زمین  یعنی دست   ؛ترتیبو    ؛ نکند که قطع کند(  نیت یا  

پیشانیمحل رویش مو  بر صورت    نوک تا    ی  بر زمین  دوباره دست سپس    کشد،ببینی  را  ها 
 ها را با خاک مسح کند. پشت دست  بگذارد و

 ی غسل؟ جابه ست یا  وضو یجابه   که تیممکند  نیتشرط است  تیممآیا در پرسش: 
 شرط است.  .بلهپاسخ: 

 کیفیت خاصی دارد؟  تیمم ها در  آیا مسح دست پرسش: 
 . کندتواند مسح به هر شکل که بخواهد میپاسخ: 

 بدل از غسل و بدل از وضو واجب است؟   تیمم ها بر زمین در  آیا زدن دو بار دست پرسش:  
  ،بدل از وضو و بدل از غسل دو بار دست را بر زمین بزند   تیممواجب است در   .بلهپاسخ:  

 ها.یک مرتبه برای صورت و مرتبۀ دوم برای مسح پشت دست 

 کند؟   تیممکف دست کسی قطع شده باشد چگونه اگر دو  پرسش: 
 کند.شود و فقط صورت را مسح  ها ساقط میمسح دست پاسخ: 

 کند؟   تیممد چگونه  کف دستش قطع شده باشاگر کسی قسمتی از  پرسش: 
 .کندبقیۀ کف دست را مسح  پاسخ: 

 د؟ کامل مسح شو طوربه  د بایدشومسح می تیمم آیا اعضایی که در پرسش: 
 باطل است. تیممواجب است و اگر مقداری از آن را مسح نکند  .بلهپاسخ: 

 بعد از زدن بر زمین چه حکمی دارد؟  هاتکاندن دست پرسش: 
 مستحب است. پاسخ: 

 واجب است؟ تیمم آوردن انگشتر یا وارسی برای نبودن مانع در هنگام آیا بیرونپرسش: 
برای  بیرون پاسخ:   وارسی  و  انگشتر  هنگام    نبودنآوردن  در  کوچک  واجب   تیمم مانع 
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 نیست. 

پاک پرسش:   اعضای  آیا  از    ـهاست د  و کف یعنی صورت  ـ   تیمم بودن  واجب    تیمم قبل 
 است؟

 واجب است. تیمم بودن اعضای پاک پاسخ: 

 ؟ استش صحیح تیممآیا  روی بدنش نجاست باشدکند که  تیمم اگر در حالی  پرسش: 
.  استمثل وضو که اگر بدنش نجس باشد وضویش صحیح    ؛ش صحیح استتیممپاسخ:  

 نیست.   مدنظروقت شرط است که این مطلب در طهارت با آب    بودنتنگ   تیمم،بودن  در مجاز 

 تیمماحکام  .4

 کند؟ـ تکرار  چه در وطن و چه در سفر نماز بخواند آیا نمازش را ـ   تیمماگر کسی با  پرسش:  
 تکرار نکند، چه در سفر باشد و چه در وطن. پاسخ: 

د و نماز بخواند  وجو کوتاهی کنواجب است؟ و اگر در جست   ، وجوی آبآیا جست پرسش:  
 حکمش چیست؟ 

سپس    ، کوتاهی کند و نماز بخواندواجب است و اگر    ،وجو برای یافتن آب جست پاسخ:  
 . کندتکرار ه، نماز را کردآب را در توشۀ خود یا همراهانش بیابد با آن طهارت 

باشد و  پرسش:   نداشته  چیزی که    ،بودن در مکانی نجسزندانی   دلیلبه اگر کسی آب 
 تکلیفش چیست؟  نیابد،  کند  تیمم بتواند با آن 
کردن در وقت نماز بر او واجب  شود و دعا آوردن و قضای نماز از او ساقط می جابه پاسخ:  
 خواهد بود. 

 ؟ چیستاش اگر پیش از نماز، حین نماز یا بعد از نماز آب بیابد وظیفه پرسش: 
واند و اگر بعد از  بخنماز  کند و  آب طهارت    اگر پیش از شروع نماز آب بیابد با آن پاسخ:  

اگر می  بیابد  آب  نماز  بین  در  اگر  و  بود  نخواهد  واجب  نماز  تکرار  بیابد  آب  بدون  نماز  تواند 
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در غیر این صورت    ؛ کند و نماز را ادامه دهدچنین می  کند،کردن نماز با آن آب طهارت  قطع
 کند.  نمازش را تمام   تیممبا همان 

دهد؟ یا  نمازش را ادامه    ـ حداقل یک رکعت، مثال عنوان  به کردن ـاز کامل   آیا بعدپرسش:  
 ؟ کنددهد و تکمیل  نمازش را ادامه شروع نماز،   مجردبه 

 گفته باشد. االحرامتکبیرةحتی اگر تنها  ؛ نمازش را تکمیل کندپاسخ: 

با آب و  نیاز به طهارت دار آیا در خصوص اعمالی که  پرسش:   بین طهارت  با  د  طهارت 
 خاک تفاوتی وجود دارد؟ 

  تیممبرای کسی که    ،که برای کسی که با آب طهارت حاصل کرده   سائلی تمام مپاسخ:  
می مباح  نیز  است  و  کرده  در مسجد  نشستن  قرآن،  لمس حروف  نماز،  خواندن  مثل  شود؛ 

 تواند انجام دهد. می گیرندهیا وضو  کننده شخص غسل  که  یگرید اعمال 

آِب  اگر میت،  پرسش:   و  باشند  با هم حاضر  و جنبی  فقط    ، برای طهارت   الزممحدث 
 ها باشد چه کسی مقدم خواهد بود؟ اندازۀ یک نفر از آن به 

ولی   ؛به او اختصاص خواهد داشت فقطآن آب  ،ها مالک آب باشد اگر یکی از آنپاسخ: 
ها  که به آنشخص دیگری باشد    از آِن اگر هر سه مالک آب باشند یا مالکی نداشته باشد یا  

 بهتر است به میت اختصاص داده شود.  ،بخشیده 

  تیمم اگر آب بیابد و بعد آن را از دست بدهد آیا دوباره باید    [هکرد  تیمم کسی که  ]پرسش:  
 ؟ کند

دوباره آب را    ینکهبعدازا شود و  ش باطل می تیمم ، کرده با یافتن آب  تیمم کسی که  پاسخ:  
 . کند تیمم از دست داد باید دوباره 

 شود؟شدن وقت نماز باطل می با تمام  تیمم آیا پرسش: 
حدثی از او سر نزند یا    هنگامی کهشود تا  شدن وقت نماز باطل نمی با تمام   تیمم پاسخ:  

 شود.باطل می   تیممآبی نیابد؛ اگر حدثی از او سر بزند یا آبی بیابد 



 جلد اول   ،احکام شریعت در قالب پرسش و پاسخ  ......................................................... 122

باید    ، و سپس حدثی از او سر بزند   کند بدل از غسل    تیمم   ، نباگر ُج پرسش:   آیا دوباره 
 ؟ استچیزی بدل از چه   کرد تیممکند؟ و اگر دوباره  تیمم

بگیردپاسخ:   نتواند وضو  و  بزند  سر  او  از  کوچک  انجام    تیمم  ، اگر حدث  وضو  از  بدل 
 دهد.می

تواند جایگزین  می  تیمم زیان در صورت استفاده از آب،   نداشتن آیا با وجود آب و پرسش:  
 های مستحبی شود؟ غسل

 تواند جایگزین شود. نمیپاسخ: 

  ، نتواند غسل کند  مانند آن،بیماری یا    سبببه اگر غسلی بر مکلف واجب شود و  پرسش:  
برای نمازها   تیممگیرد؟ یا همان بکند و برای بقیۀ نمازها وضو   تیمم برای اولین مرتبه باید  آیا 

 کند؟کفایت می 
بدل    تیمم عذرش باقی است این    که   ی زمانه است و تا  کردبدل از غسل    تیمم وی  پاسخ:  

تواند باید وضو  اگر می ، حدث اصغر از او سر بزند تیمم، اما اگر بعد از   ؛ کندیت میغسل کفااز 
 کند. بدل از وضو   تیمم بگیرد و در غیر این صورت  

و وقت نماز مغرب و عشا    کند   تیمم برای نماز ظهر و عصر    عذری   سبب به اگر  پرسش:  
تواند به همان  ؟ یا میکند  تیمم آیا باید دوباره    ، هنوز از او حدثی سر نزده باشد   در حالی که برسد  
 ؟ کندبسنده  اشقبلی   تیمم

 . کندبسنده   شسابق تیممتواند به همان  عذر باقی است می که  یزمانتا پاسخ: 

بدل از غسل    تیمم با گمان اینکه وقت تنگ بوده و فرصت غسل نداشته است  پرسش:  
شود هنوز وقت باقی مانده است. آیا باید غسل کرده، نمازش  ولی بعد از نماز متوجه می  ؛کندمی

 ؟ کندرا تکرار 
 کند. غسل کرده، نمازش را تکرار  پاسخ: 

نتواند   طوری کهبه   ،داگر شخصی در برخی از اعضای بدنش بیماری داشته باش پرسش:  
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کند؟ یعنی عضوی  طور انتخابی تطهیر  ؟ یا به کند  تیمم تواند  آیا می   ، ها را بشوید یا مسح کندآن
 . کند تیممکه بیمار است  را  بشوید و عضوی   ، تواندکه میرا 

 . کندطور انتخابی تطهیر تواند به کند و نمی  تیمم تواند  میپاسخ: 

روشن است که داشتن طهارت در نماز میت مستحب است. اگر با وجود آب و  پرسش:  
 کند آیا این کار مستحب است؟  تیممبخواهد  ،داشتن توانایی برای طهارت با آب

آب  تیمم پاسخ:   با وجود  میت  نماز  است  نیت به   ، برای  جایز  برای سایر    ؛ استحباب  ولی 
 نمازها جایز نیست. 

 *** 



4 

 ها جناسات و احکام آن

 :استدو محور   در ،مبحث نجاسات 

 انواع جناسات .1

  . 7؛  سگ   . 6  خون؛   .5  مردار؛   . 4  منی؛  . 3  مدفوع؛   .2  ادرار؛   . 1:  استنجاسات بر ده نوع  
 کافر.  .10 ؛ جو(فقاع )آب  .9 ؛ هاکنندهمست  . 8 خوک؛

 ادرار و مدفوع 

 ؟استشود که ادرار و مدفوع نجس با چه شرایطی حکم می پرسش: 
مدفوعپاسخ:   و  حرام  ادرار  باشد  که  یگوشتهر  داشته  جهنده  در    خون  خون  )یعنی 

  ـمانند شیر و پلنگ ـ   گوشت باشد حرام  ذاتاً فرقی ندارد که    ؛ نجس استهایش روان باشد(  رگ
طور  و مرغ که خوردنش به   خوارحیوان نجاست مانند  بر او عارض شده باشد؛  صفت  اینکه این  یا  

با این شرایط    حرام است و   ،ولی اگر عادت به خوردن نجاست داشته باشد   ؛ عادی حالل است
 . آن نیز نجس خواهد بودفضله و ادرار 

 چیست؟ ، منظور از داشتن خون جهنده پرسش: 
و جهندگی از آن   هایش جریان داشته باشد و هنگام ذبح با فشاریعنی خون در رگ پاسخ: 
 خارج شود. 
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 ادرار و مدفوع حیوانی که خون جهنده ندارد چه حکمی دارد؟پرسش: 
 پاک است. پاسخ: 

شتر  پرسش:   عرق  شده،  جنب  حرام  از  که  کسی  عرق  چهارپایان،  االغ،  قاطر،  ادرار 
 خوار، میمون و فضلۀ مرغ چه حکمی دارد؟ نجاست 

 است.مکروه پاسخ: 

شود و از نظر ترکیبات شیمیایی شامل  ها تولید میآزمایشگاه  در که  ادرار مصنوعی  پرسش:  
 شود؟ بودنش داده میآیا حکم به نجس ، عناصری است که در ادرار طبیعی نیز وجود دارد

 شود. نجس محسوب نمی پاسخ: 

 منی 

 پرسش: آیا منی هر حیوانی نجس است؟
باشد و چه    گوشتحالل چه    ، منی هر حیوانی که خون جهنده دارد نجس استپاسخ:  

منی حیوانی که خون جهنده ندارد )مثل    انسان، گوسفندان و گاوها(؛ اما )مثل    گوشتحرام
 ماهی و مار( پاک است. 

 مردار

 چه مرداری نجس است؟ پرسش: 
 که خون جهنده دارند نجس است.  فقط مردار حیواناتی پاسخ: 

بپرسش:   دارد  جهنده  خون  که  حیوانی  اعضای  از  عضوی  چه  اگر  حکمش  شود  ریده 
 خواهد بود؟ 
چه    ، شودشدن از بدن نیز نجس میشود با جدا هر عضوی که با مرگ نجس می پاسخ:  

 حیوان زنده باشد و چه مرده. 
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ـ چه حکمی  مثل استخوان و مو اعضای بدون روح حیوانی که خون جهنده دارد ـ پرسش:  
 دارد؟

مردار ذاتًا نجس باشد، مثل سگ،    ینکه بدون روح مردار، پاک است؛ مگر ا   ی اعضا پاسخ:  
 کافر. خوک و  

 حکم مردار انسان چیست؟پرسش: 
 نجس است. پاسخ: 

 واجب است؟  ،برای کسی که میت را لمس کرده آیا غسل پرسش: 
واجب   کندشدن بدنش لمس غسل بر کسی که میتی را قبل از غسل و بعد از سرد پاسخ: 
 خواهد بود. 

شدن بدن میت آن را با بدن مرطوب لمس  دادن و بعد از سرد اگر قبل از غسل پرسش:  
 شود؟کند آیا نجس می 

 شود.نجس می   .بلهپاسخ: 

شدن غسل لمس کند آیا نجس خواهد  دهندۀ جنازه را قبل از تمام اگر کسی غسل پرسش:  
 شد؟

 شود.نجس نمی پاسخ: 

 شود؟ آیا غسل واجب می ، س کندکه استخوان دارد لمرا ای از جنازه اگر تکهپرسش: 
 شود.غسل واجب می پاسخ: 

آیا نجس    کندندارد لمس    را که استخوانای از میت  و اگر با دست مرطوبش تکهپرسش:  
 شود؟می

 شوید. بفقط دستش را پاسخ: 

 کند؟ باید بچه  کردلمس که خون جهنده دارد را انسان  اگر مردار غیر پرسش: 
 شوید. بدستش را پاسخ: 
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از نظر    ،گوشتی از اطراف ناخن یا جاهای دیگر جدا شوداگر از انسان زنده تکه پرسش:  
 بودن چه حکمی خواهد داشت؟ نجس یا پاک 

گوشت کوچک که در  های  شود، مثل پوست و قطعه آنچه از انسان زنده جدا میپاسخ:  
 است. پاک  شوداثر جراحت و سوختگی و تاول، یا از اطراف انگشتان یا لب جدا می 

حیوانات  پرسش:   برخی  روغن  از  پایان:  در  متنجس   گوشتحرامو  صنعت    در   1یا 
رود استفاده  کار میه برای زیبایی پوست و بدن و مو ب  که  یشیآرا   لوازمسازی و برخی  صابون 

؟ یا الزم است حتمًا  شودها داده میبودن استفاده از آنبودن و مجاز شود. آیا حکم به پاک می
 ها مطمئن شویم؟ ه، از طهارت آن کرد بررسی

 ها تغییر کرده باشد. مگر اینکه ترکیبات آن ،شودها نمیبودن آن حکم به پاک پاسخ: 

 خون 

 چه خونی نجس است؟ پرسش: 
و خون حیوانی که خون جهنده    استجهنده دارد نجس  خون  خون هر حیوانی که  پاسخ:  

 ـ پاک است. مثال آنمثل ماهی و ا ندارد ـ 

یا شبیه به رنگ پوست  آیا خونی که روی زخم خشک میپرسش:   شود )چه سیاه شود 
 باشد( نجس است؟ 

ولی اگر استحاله شود و رنگش    ؛ ه شود نجس استخشک و رنگش سیااگر خون  پاسخ:  
 شبیه رنگ پوست شود پاک خواهد بود.  کند وتغییر 

 است چه حکمی دارد؟گوش و بینی خونی که داخل دهان،  پرسش: 
  ؛نجس است  شودهای خونی خارج می از رگ ریزی  خونخونی که در اثر جراحت یا  پاسخ:  

توان گوش یا بینی باشد و بلعیدن خونی که در دهان است جایز نیست. میحتی اگر در دهان،  
 

 است. )مترجم( نجاست به آن برخورد کرده ینکه ع یئیش. 1
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مانده از خون  ی که اثر باق  ایگونه انداختن خون از دهان به یرون)با بدهان را با آب یا بدون آب  
 .استبینی نیز به همین صورت  خصوص و در  کرد یرشود( تطهمحو در آب دهان 

کنند. آیا  تفکیک و جداسازی می   را ـ  مثل خون ـ   اتگاهی برخی از اجزای نجاسپرسش:  
 د یا نجس؟ شومحسوب میاین اجزا پاک  ،هنگام جداسازی 

 نجس نیست. پاسخ: 

 کند چیست؟اهدا می  انیا ناصبی به مسلم حکم خونی که کافر پرسش: 
 اشکالی در این کار وجود ندارد.پاسخ: 

 خونی که در تخم است چه حکمی دارد؟ پرسش: 
 خوِن موجود در تخم اگر متعلق به حیوانی باشد که خون جهنده دارد نجس است. پاسخ:  

 درمان جایز است؟  منظوربه   ،ذبح شرعی شده که  یوانیحآیا خوردن خوِن  پرسش:
 جایز نیست. پاسخ: 

 سگ و خوک 

 نجس است؟  آیا فقط بدن سگ و خوکپرسش: 
 هم جسم و هم آب دهان سگ و خوک نجس است. پاسخ: 

جفتپرسش:   دیگری  حیوان  با  سگی  بچۀ اگر  آیا  شود  باردار  حیوان  آن  و  کند    گیری 
 آمده نجس خواهد بود؟ دنیا به 

؛ اگر اسم سگ بر آن  شودآمده چه اسمی اطالق مینیا دباید ببینیم بر این بچۀ به پاسخ: 
 . است پاک   ،در غیر این صورت و  نجس  ،اطالق شود 

 حیوانات دیگر غیر از سگ و خوک چه حکمی دارند؟ پرسش: 
 نجس نیستند. پاسخ: 
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 ؟ اندپاک   مارمولکآیا روباه، خرگوش، موش و پرسش: 
در آن افتاده باشد    مارمولکموش، موش صحرایی یا    که  یلی قل؛ ولی آب  اندبله پاک پاسخ:  

، عقرب یا  مارمولکدر آن    که   یلیقلآب    از  همچنین   ؛برای آشامیدن یا طهارت استفاده نشود
 نباید برای آشامیدن و طهارت استفاده شود.  ،مار مرده باشد 

 جایز است؟  ، تهیه شده   1العین نجس از موی حیوان  که یمسواکآیا استفاده از  پرسش:
اما استفاده از مسواکی که از آن درست شده    ؛نجس استالعین  نجس   موی حیوانپاسخ:  

 .کردولی بعد از استفاده از آن باید دهان را تطهیر  ؛است اشکالی ندارد

کردن که برای پر موادی    نیز دهندۀ دندان مصنوعی و  یلتشک آیا تحقیق از مواد  پرسش:  
بیگانه  ی  از کشورهادانیم اغلب این مواد  ست؟ با توجه به اینکه می رود واجب ا دندان به کار می 

 د.شووارد می
اما امروزه   ؛واجب است  مصرفشانبودن  و جایز   نبودنتحقیق و اطمینان از نجسپاسخ:  

 شود اشکالی ندارند.موادی که در بیشتر کشورها به این منظور تهیه می 

 ها کننده مست

 ها چیست؟کننده مست حکم پرسش: 
 . استنجس پاسخ: 

 ؟استـ نجس مثل حشیش و دیگر مواد مخدر های جامد ـ کنندهآیا مست پرسش: 
 .استاگرچه حرام  نجس نیست؛ پاسخ: 

 های نجس و حرام است؟کننده آیا تریاک از جمله مستپرسش: 
روی اختیار  حرام است و مصرف آن از    ،ی چه مایع باشد و چه جامد ا کننده مست هر  پاسخ:  

 
 )مترجم( آن باشد. چیزی که نجاست، ذاتِی  .1
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ها برای مصارف پزشکی یا صنعتی جایز  ولی استفاده از آن  ؛شدن( جایز نیست مست  منظور به )
با توجه  بودن آن د. حرام و نجسع باش حتی اگر مای  ،است و در این صورت نجس نیست ها 

 سازندۀ آن است که به چه منظوری تهیه کرده است. نیت 

 چه حکمی دارد؟ ،مست نکند  اگر عصارۀ انگور جوشانده شود ولیپرسش: 
 پاک خواهد شد.  ،آن تبخیر شود  دوسوم نجس است ولی اگر بجوشد تا پاسخ: 

 از آن چیست؟ دوسومحکم بخار عصارۀ انگور هنگام جوشیدن و پیش از تبخیر  پرسش: 
 بخار آن پاک است. پاسخ: 

 مقداری الکل وجود دارد چه حکمی دارند؟  هاعطرهایی که در آن پرسش: 
پاک    ، کنندهمستعنوان  اگر الکل برای کاربردهای صنعتی ساخته شده باشد نه به پاسخ:  

 کردن وجود ندارد. ی ضدعفونبردن آن در عطر، ِکِرم یا کاراست و اشکالی در به 

ده یا  ی ساخته ش کنندگمست   نیتاگر شک داشته باشیم به اینکه یک الکل با    پرسش:
 برای اهداف پزشکی و صنعتی، آیا امتناع از آن واجب خواهد بود؟ 

 شود.پاک است و حکم به نجاستش نمی  ،داشتندر صورت شک پاسخ: 

»اسبیرتوی« پرسش:   آن    1حکم  از  که  خارجی  یا  رنگ عراقی  استفاده  کردن  در  چوب 
 چیست؟  شودمی

الکلپاسخ:   پاک  تمام  معصیت    است، ها  اهل  که  الکلی  معمول به مگر    منظوربه   طور 
 کنند. کنندگی استفاده می مست

که در آن مقداری الکل وجود داشته  کند  اگر پزشک برای بیمار دارویی تجویز  پرسش:  
 باشد آیا مصرف آن جایز است؟ 

ۀ اهل  استفاد  منظوربه در دارو وجود دارد    که  یالکلنباشد و    کنندهمستاگر آن دارو  پاسخ:  

 
 نوعی الکل. )مترجم( . 1
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 کنندگی ساخته نشده باشد مصرفش جایز خواهد بود.فسق برای مست 

 د چیست؟]مادۀ[ مخدر زیادی دار حکم برخی از داروها که  پرسش: 
مدت معینی مصرف  برای  که به مقدار و  اگر پزشک برای بیمار تجویز کرده باشد  پاسخ:  

 . ها جایز استمصرف آن  ،کند

 فقاع )آب جو( 

 چیست؟ فقاع پرسش: 
 شود و حرام و نجس است.نوعی نوشیدنی است که از جو گرفته می پاسخ: 

 شعیر که امروزه در کشورهای اسالمی مرسوم است چیست؟ الحکم ماء پرسش:
نوشیدنش جایز  پاسخ:   از تخمیر جو بگیرند  را قبل  را خیسانده و سپس آب آن  اگر جو 

تنه  ؛است و  نیست  جایز  آن  نوشیدن  شود  تخمیر  اگر  در  ولی  که  توجیه  این  با  کشورهای  ا 
 بودنش حکم داد. توان به حالل شود نمیاسالمی تهیه می 

 کافر 

 شود؟ی گفته میکسچه به دقیقًا کافر ، بودنساز نظر حکم نجپرسش: 
وجود خدا را انکار کند )نه اینکه  هرکس   بودن:  قاعدۀ شناخت کافر از نظر نجس پاسخ:  
توز نسبت به یکی از  عنوان ناصبی و دشمن کینه داشته باشد(، و به ـ  ال ادریدانم ـ موضع نمی 

  ؛ ـ شناخته شود ائمه یا مهدیون هستند   ۀ دلیل اینکه شیعبهها ـ ائمه، یا مهدیون، یا شیعیان آن 
همین  به   و  مردمان،  دیگر  نیستند  خودِی طور  نجس  تأثخود  تحت  تنها  قرار    یرو  نجاست 

ها با رطوبت  شود؛ و طبیعتًا هر چیزی هم که آنن حکم میشا، و به طهارت ظاهری گیرندیم
پاک  به  نیز حکم  باشند  کرده  لمس  سرایت  می قابل  پاک   ؛شودبودنش  به  نیز حکم  بودن  و 

از غذای آن  از اصل و  ها می خوردن  یا  باشد  نیاز به تذکیۀ شرعی داشته  شود مگر آنچه که 
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 خوردنش حرام بوده باشد.  اساس
 *** 

 احکام جناسات .2

 در ادامه شرح احکام نجاسات خواهد آمد: 

 تطهیر بدن و لباس

 شود؟ بردن نجاست از لباس، بدن و ظروف واجب میبین از  زمانیچه  پرسش:
واردبین از پاسخ:   و  طواف  نماز،  برای  بدن  و  لباس  از  نجاست  و  بردن  مسجد  به  شدن 

 .است ها واجب هنگام استفاده از آن ، کردن نجاست از ظروفبرطرف

در چیزی که طهارتش شرط شده باشد    پوشی[اغماض ]چشم آیا نجاسِت قابل پرسش:  
 ـ وجود دارد؟ مثل نماز ـ

ـ  آیدنمی بند  خون زخمی که  ـ مانند  نباشد  آن ممکن    از اجتناب    آنچه در لباس و بدن،  پاسخ:  
 همچنین    ؛بخشیده شده است زیاد باشدحتی اگر 

ُ
متر  کمتر از یک سانتی   یخون   ۀطر لک اگر ق

ولی تطهیر    ؛ الزم نیست  تطهیرش  گانۀ حیض، نفاس، استحاضه( های سه )غیر از خون   باشد 
 . باشدپراکنده  و چه شده چه در یک جا جمع خون بیش از این مقدار واجب است، 

قابل پرسش:   خون  از  منظور  بآیا  مقدارش  که  دایرهه اغماضی  یک  اندازۀ  قطر  به  ای 
 شود؟ ها را شامل میمتر است همۀ خون سانتی 

گانه )حیض، استحاضه و نفاس( باشد شامل  های سه که جزو یکی از خونرا  خونی  پاسخ:  
 . [نظر کردتوان صرفها نمیاز این خون ]شود نمی 

نماز پرسش:   که  است  مثل    خواندنبدیهی  چیزهایی  اگر  نیست.  جایز  نجس  لباس  در 
محسوب  ]پوششی  ها نماز خواند  آن  باتوان  یی نمیتنها به که  ها  کمربند و جوراب و نظایر آن
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 د داشت؟ خواهد آیا همین حکم را نجس باش  [دشونمی 
 د نیز جایز است.شود اگر نجس باشمحسوب نمی پوشش    که  یلباسخواندن در  نماز پاسخ:  

نمازش صحیح    ، انگاری کندنمازگزار در تطهیر لباس نجس یا بدنش سهل اگر  پرسش:  
 است یا باطل؟ 

دانسته  ولی اگر نمی   کند؛باید نمازش را تکرار کند و اگر وقتش گذشته باشد قضا  پاسخ:  
 تکرار نماز بر او واجب نخواهد بود.  ، که لباسش نجس بوده است و بعد از نماز بفهمد

 ؟تکلیفش چیستاگر حین نماز متوجه نجاستی در لباسش شود پرسش: 
در پاسخ:   را  لباس  بتواند  که  ،د آورَ اگر  حالی  چنین    در  باشد  پوشیده  اگر  عورتش  و  کند 

 . کندنمازش را تکرار   ، نتوانست

آنپرسش:   از  یکی  و  باشد  داشته  لباس  دو  نمازگزار  نمی اگر  ولی  باشد  نجس  داند  ها 
 خواند؟ ب نماز ونه  چگ  ، نجس است یککدام

 خواند.ببا هر لباس یک بار نماز  پاسخ: 

 خواند؟ بها پاک باشد چطور نماز اگر چندین لباس نجس و یکی از آن پرسش: 
مگر اینکه وقت تنگ باشد که در این صورت عریان    ، خواندببا هرکدام یک بار نماز  پاسخ:  

 خواند. ب نماز 

 لباس دیگری نداشته باشد چطور؟  ، اگر غیر از لباس نجسپرسش: 
خواند و  بواجب است لباس نجس را دربیاورد و اگر لباس دیگری ندارد عریان نماز  پاسخ:  
خواند و نمازش را نیز  بخواندن برایش ممکن نباشد با همان لباس نجس نماز  نماز اگر عریان 

 تکرار نکند. 

اگر فقط یک لباساز نوزادی مراقبت می  که  یزنپرسش:   باشد وظیفه   کند  اش  داشته 
 چیست؟

باید هر روز یک مرتبه آن را بشوید و اگر این کار را قبل از نماز ظهر انجام دهد بهتر  پاسخ:  
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 تا نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا را با لباس پاک بخواند.  ؛است

ادرار و مدفوع  ]دهد و فرزندان بسیاری دارد و لباسش از نجاست  زنی که شیر میپرسش:  
 ای بر عهده دارد؟ نماز خواندن و طهارت لباسش چه وظیفه  خصوص  در امان نیست در  [نوزاد

نماز کردتطهیر پاسخ:   برای  نجس  لباس  نجس ن  در  اگر  و  است  واجب  بودن  خواندن 
ریختن    شیرخوار )پسر( گذارد. برای تطهیِر ادراِر  ببنا را بر طهارت    ،لباسش شک داشته باشد 

روزها در همان لباس نماز    ،تنها یک لباس داشته باشد   کند. اگرآب روی لباس کفایت می 
 شوید. بها آن را از ادرار شیرخوار خواند و شب ب

 کند؟   یرشلباس را نداند چطور تطه یر غ یا نجاست در لباس   یاگر جا  پرسش:
که احتمال    را   یی هرجا  ، ولی اگر نداند   ؛ کشدباگر جای نجاست را بداند همان را آب  پاسخ:  

 شوید.ب  ،نجاست بر آن باشد  دهدمی

 که با ادرار نجس شده است چند مرتبه باید بشوید؟ را لباسی پرسش: 
شوید و اگر عین نجاست برطرف  بلباس و بدنی که با ادرار نجس شده را دو مرتبه پاسخ:  

 کند.کفایت می   جاری شده باشد یک مرتبه با آب

انسانپرسش:   لباس مرطوِب  خ  یا   کافربا    ،اگر  یا  باشد چگونه  وک  سگ  داشته  تماس 
 شود؟می تطهیر 

ولی اگر لباس خشک باشد مستحب است    ؛ واجب است محل تماس شسته شودپاسخ:  
 شود. بدن مرطوب، شسته می خصوص روی محل تماس آب پاشیده شود. در 

 آیا هنگام تطهیر از نجاسات فشردن لباس واجب است؟ پرسش: 
که آب  مگر ادرار شیرخوار    ، نجس هنگام تطهیر باید فشرده شوند  هایتمام لباس پاسخ: 

 کند. ریختن روی آن کفایت می 

ها باید لباس را برای تطهیر فشرد؟ و چند مرتبه؟ و آیا دست   زمانیچه   طور کلیبه و  پرسش:  
 شوند؟ هنگام فشردن نجس می 
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عدد  جاست باشد.  بردن عین نبین ای برای از فشردن زمانی واجب است که وسیله پاسخ: 
گاهی چند مرتبه باید    کند وگاهی یک مرتبه کفایت می   ؛مشخصی برای فشردن وجود ندارد

این عمل   در حین  تطهیر    ؛شوددست متنجس می فشرد.  پایان  تا  از همان دست  اگر  ولی 
 استفاده شود دست نیز پاک خواهد شد. 

د نیز کافی خواهد بود؟ یا  هنگام فشردن لباس اگر این کار را داخل آب انجام دهپرسش:  
 و فشرد؟ کرد باید آن را از آب خارج 

 کند. کفایت مینیز   دادن در آب انجام شوداگر این فشار پاسخ: 

  هاآب بر آن  در حالی کهها با حرکت ماشین لباسشویی و بدون فشردن و  آیا لباس پرسش:  
 د؟شوباز است و جریان دارد پاک می 

 کند و نیازی به شستن با دست نیست. چرخش ماشین لباسشویی کفایت می پاسخ: 

ماند  ها بر جای میـ بعد از شستن لباسمثل خون یا مدفوع ـ که از نجاست    رنگیپرسش:  
 چه حکمی دارد؟ 

 پاک است. پاسخ: 

 تطهیر فرش

یم،  اگر بخواهیم لباس یا فرش یا امثال آن را از ادرار و چیزهای نجس دیگر بشویپرسش:  
 با آب جاری یا با آب قلیل چند مرتبه باید شسته شوند؟ 

رود و مرتبۀ  شود؛ مرتبۀ اول عین نجاست از بین می با آب قلیل دو بار شسته میپاسخ:  
رفتن اوصاف  بین توان به ریختن آب روی عین نجاست تا از شود. با آب جاری میدوم تطهیر می
 که در این صورت پاک خواهد شد.   کردکردن آب بر آن بسنده نجاست و غلبه 

 شود؟اگر فرش به زمین چسبیده باشد چگونه تطهیر  پرسش: 
شود: یک بار شستن عین  که قباًل بیان شد دو بار با آب قلیل شسته می   طور همان  پاسخ:  
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با ادرار نجس شده باشد و   بار دوم شستن تطهیر. اگر فرض کنیم فرشی ثابت و  نجاست و 
آب، آن    که  ی طور ریزیم  ابتدا روی محل نجاست آب می  ، یمکن   یرش تطه  بخواهیم با آب قلیل 

. مرتبۀ دوم  کنیمیرد و بعد آب را همراه نجاست با پارچه یا اسفنجی جمع میبربگ محل را در  
آن محل    ترتیباین  به  ریزیم و با پارچه یا اسفنجی جمع کنیم و  نیز به همین صورت آب می 

 پاک خواهد شد. 
با آب جاری می تا غلبهاما  نجاست  به ریختن آب روی محل  اوصاف  توان  بر  کردن آب 

 . کردنجاست بسنده 
 .استنحوۀ تطهیر کف خانه با آب جاری یا قلیل نیز به همین صورت 

توان با آب قلیل یا آب  ـ را چگونه می ها و امثال آنمثل دربثابت منزل ـ  یاشیا پرسش:  
 ؟ کردجاری تطهیر 

  .شودیغالب شود آن موضع پاک م  آنخصوصیات  بر نجاست و    ی گر آب جار ا پاسخ:  
و آن  ریخت  را بر آن    یآب جار   توانی م  ،یآن با آب جار شبیه    ا یپنجره    ایکردن در  پاک برای  

و اگر آب بر نجاست و اوصاف   ؛شده روی در مکان نجس مثالعنوان به   ؛تا پاک شود سایید  را 
در  موضعی روی  کردن  پاک  خصوص در  اما  ؛  ستپاک ا  ریزدیکه فروم  ی آب  ، کند  دا یآن غلبه پ 

بریم تا پر از  می   ابتدا اسفنجی را در آب پاک فرو  ، لیبا آب قل   ، استپنجره که نجس شده    ای
سپس بار دیگر    .شودکشیم تا عین نجاست رفع  سپس آن را روی موضع نجس می   ،آب شود

کشیم که این  کنیم و بار دیگر بر روی موضع می آن را پر از آب می  ، اسفنج را با آب پاک شسته
 . آن موضع پاک شده است ، مرتبه همان شستن تطهیر است و پس از انجام این کار

ـ آیا  مثل لباس، غذا و امثال آن را نجس کند متعلق به دیگری ـ   یاگر کسی اشیاپرسش:  
 ت به او اطالع دهد؟ واجب اس

 واجب است به او اطالع دهد.پاسخ: 

ها رفتن روی فرش، آن شوند با راه های نجس خارج میآیا حشراتی که از مکان پرسش:  
 کنند؟ را نجس می 
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صورتی منتقل شود که با چشم دیده  مگر اینکه نجاست به   ؛کننداشیا را نجس نمی پاسخ:  
 شود.

با  اگر چیزی با نجاست برخورد کند نجس میپرسش:   شود. حال آیا اگر شیء دیگری 
شیء اول تماس حاصل کند این شیء نیز نجس خواهد شد؟ و به همین ترتیب شیء سوم با  

 شیء دوم و...؟ 
  نکهیمگر ا   ؛شودی با برخورد با آن نجس نم  یگر ید  زیچ  یول   ؛است  نجس،  ستنج  مُ پاسخ:  

نجس آن    اوصاف عتوسط    [ متنجس]شده  شیء  تغ   نی اوصاف  باشد    ر یینجاست    ا یکرده 
س    یآن رو خصوصیات  از    ی ک ی  ا ینجاست    ن یعیا    باشد   دا ینجاست در آن پ   باشد. موجود  متنج 

 ها:اما احکام خوردنی؛ آنچه بیان شد مربوط به بدن، لباس و فرش بود

خل برنج یا  ـ دا مثل فضلۀ موش اگر برخی بقایای حیوانی که خون جهنده دارد ـ پرسش:  
 شود؟پیدا شد به چه صورت تطهیر    یدیگر  ۀشدپخته مادۀ 

شود پاسخ:   برطرف  نجاست  ابتدا  دارد  امکان  اثرات    ؛اگر  تا  شست  باید  را  برنج  سپس 
 سپس باید آن را آب کشید تا پاک شود.  ؛ماندۀ عین نجاست از بین برودی باق

 اگر پیش از طبخ در برنج یا چیز دیگر نجاستی دیده شود آیا باید تطهیر شود؟ پرسش: 
 اگر در خوردنی نجاستی دیده شود واجب است تطهیر شود. پاسخ: 

 آب غساله

 شود )غساله( نجس است؟نجاست شسته می   ،آیا آبی که با آنپرسش: 
باشد و چه    چه در شستن اول  ، شود نجس استنجاست شسته می   ،آبی که با آنپاسخ:  

است   صورتی  در  این  نباشد.  یا  باشد  نجاست  به  آلوده  چه  دوم،  شستن  شیء  در  روی  که 
شده از نجاست پاک شده  شسته   [شیء]اگر  اما    ؛مانده باشدنجاست باقی  عین  شده  شسته

 هم حکم به همین صورت است. فوظر  خصوصخواهد بود. در آن پاک  ۀغسال ، باشد
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حتی اگر عین یا    کرد؛توان تطهیر  این سخن به آن معناست که با آب غساله نمی پرسش:  
 گانۀ نجاست در آن مشخص نباشد؟ یکی از اوصاف سه 

 .کردتوان با آن تطهیر  نمی   .بلهپاسخ: 

تطهیر نجاست به بدن انسان یا لباس و چیزهای    حکم قطرات آبی که هنگامپرسش:  
 چیست؟ کند نزدیک به آن برخورد می  دیگرِ 

نمیپاسخ:   آبی که    ، کندنجس  اینکه عین نجاست در  وجود    کندبرخورد می با آن  مگر 
ولی با    ؛ نجس است  ،باشد یا خصوصیات نجاست را به خود گرفته باشد. آب متنجسداشته  

مگر اینکه خصوصیات عین نجاست را به خود بگیرد    ؛کندتماس به چیز دیگر آن را نجس نمی
 شخص باشد.یا عین نجاست در آن م

 )غیر از آب(  هاکننده کپاسایر 

 ؟ استچیزهایی ی دیگر غیر از آب چه هاکننده پاک پرسش: 
 خورشید، آتش و زمین. پاسخ: 

 کند؟ آیا خورشید چیزی را پاک میپرسش: 
را از زمین و دیوارها خشک کند محل نجاست    اگر خورشید ادرار و دیگر نجاساتپاسخ:  

 پاک خواهد شد. 

زمین  پرسش:   به  آن  انعکاس  و  بتابد  آن  به  دیگر شبیه  یا چیز  آینه  به  نور خورشید  اگر 
شود؟ و اگر خورشید  آیا حکم به طهارت آن می  ،شده برسد و محل نجاست را خشک کندنجس 

 ز به همین صورت خواهد بود؟ نی کند از پشت پنجره بر نجاست بتابد و آن را خشک 
  کنندهپاک هم  باز   ، اگر نور خورشید توسط آینه منعکس شود یا از پشت پنجره بتابدپاسخ:  

  است.
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 کند؟ چیزهای دیگری را پاک میخورشید چه پرسش: 
جابه هرچیزی  پاسخ:   ساختمانجاکه  و  گیاهان  مثل  نباشد  ممکن    شرطبه   ،هاکردنش 

آب ریخته شود و سپس   ،ها زدوده شده باشد و بهتر است روی ادرار اینکه عین نجاست از آن 
 . کندخورشید آن را خشک و پاک 

لباس پرسش:   شستهمعمواًل  میهای  پهن  طناب  روی  را  آیا  شده  شود.  خشک  تا  کنند 
ثابت محسوب می از چیزهای  در صورت نجس طناب  که  تطهیر    شدنشود  نور خورشید  با 

 ؟ کردشود؟ یا باید طناب را نیز با آب تطهیر می
شود  ثابت محسوب نمی   یرود جزو اشیا کار می  کردن لباس به طنابی که برای پهن پاسخ:  

 تا با نور خورشید تطهیر شود. 

 کند؟ آتش چگونه تطهیر می پرسش: 
کند؛ مثاًل  پاک می  [کسترشدن به خا یل تبد ]شده را با استحاله  آتش اشیای نجس پاسخ:  

 اش پاک خواهد بود. مانده یباقخاکستر  ، کاغذ نجس بسوزداگر 

 د؟ کنچیزی را پاک میآیا خاک و زمین نیز پرسش: 
های  توان قسمتبا زمین میکند و  کفش و پاپوش را پاک میخاک، کف پا و زیر  پاسخ:  

 پاک کرد. دیگر زمین را 

 ها حکم پوست

 استفاده از پوست جایز است؟آیا پرسش: 
مگر حیوانی که خودش    ، استفاده از هیچ قسمتی از پوست حیوانات جایز نیستپاسخ:  

 شده باشد.  [ ذبح شرعی]صورت شرعی تذکیه پاک بوده و به 

 تذکیه شده باشد استفاده از پوستش چه حکمی دارد؟  گوشتحراماگر حیوان پرسش: 
مگر اینکه    ،شده اجتناب شود تذکیه   گوشِت حراممستحب است از پوست حیوان  پاسخ:  
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 پوستش دباغی شده باشد. 

مثل  پرسش:   خارجی  چرمی  دیگر  سا  ، کیفوسایل  چیزهای  و  کفش  از  عت،  که 
 د؟چه حکمی دار  شدن پوستش اطالعی نداریم بودن حیوان و دباغی تذکیه 

 شود. ها نمیبودن آنحکم به تذکیه پاسخ: 

با آنوارداتی از  های  آیا چرمپرسش:   هایی  ها لباس کشورهای بیگانه )غیرمسلمان( که 
از    که  آنجا  از؟ و  استشود پاک  کمربند تهیه میدیگری مثل کفش یا    وسایلمثل جلیقه و  

 چیست؟  غیر آن یدنشان در نماز وپوش ها اطالعی نداریم حکم بودن آن تذکیه 
صورت ینکه اطالع حاصل کنیم به مگر ا   ، شودها نمی حکم به تذکیه و طهارت آنپاسخ: 

 است. شرعی تذکیه شده 

هایی تهیه  ها از پوست شود که روکش آندر برخی منازل از مبلمانی استفاده میپرسش:  
آن  اصلشانکه  شود  می روی  نشستن  حکم  نیست.  چیست؟  مشخص  صورتی  ها   کهدر 

 ها تماس پیدا کنیم چه حکمی خواهد داشت؟صورت مرطوب با آنبه 
از پوست مردار باشد نجس استخ:  پاس از آن ولی می   ؛ اگر  ها استفاده کرد و روی  توان 

 ها تماس پیدا کند نجس خواهد شد. اما اگر چیز مرطوبی با آن   ؛ها نشست و اشکالی ندارندآن

 احکام ظروف 

 شود: احکام ظروفی که برای خوردن و آشامیدن و... استفاده می 

 آشامیدن در ظروف طال و نقره جایز است؟ آیا خوردن و پرسش: 
 مجاز نیست. پاسخ: 

 ها برای غیر از خوردن و آشامیدن جایز است؟آیا استفاده از آنپرسش: 
 جایز نیست. پاسخ: 

یا استفاده از آنخوردن و آشامیدن در ظروف نقرهپرسش:   ها در غیر از خوردن و  کوب 
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 آشامیدن چه حکمی دارد؟ 
 ها مکروه ولی در غیر از خوردن و آشامیدن جایز است. در آن خوردن و آشامیدن پاسخ: 

 شود چه حکمی دارد؟ ظروفی که از سایر معادن تهیه می پرسش: 
استفاده از ظروف غیر از طال و نقره از انواع معادن و جواهرات حتی اگر قیمت  پاسخ:  

 ها بسیار زیاد باشد اشکالی ندارد.آن

ار  شده توسطه استفاد ظروفپرسش:   چه حکمی دارد؟ کف 
گاه باشیم.  بودنش مگر اینکه از نجساست، پاک پاسخ:   آ

 ؟ کردتوان از ظرف شراب استفاده آیا میپرسش: 
د بعد از شستن اشکال  مالی شده باشستفاده از ظروف شراب اگر قیراندود یا روغن ا پاسخ:  

مکروه   ،اندود نشدهروغن که  ای شراب  سرامیکی و شیشه  ،اما استفاده از ظروف چوبی   ؛ندارد
 است.

 ؟کردکه توسط سگ لیسیده شده است چگونه باید تطهیر را ظرفی پرسش: 
 .شودی میمالخاک شود که مرتبۀ اول ظرفی که سگ لیسیده سه بار شسته می پاسخ: 

 شود؟ظرفی که با شراب و موش مرده نجس شده باشد چگونه تطهیر می  پرسش:
 شود و هفت مرتبه شستن بهتر است.سه بار با آب شسته می پاسخ: 

از سگ، شراب و  سه   مسائل از    و غیرپرسش:   با چیز دیگری غیر  گانۀ فوق )ظرفی که 
 ؟شودشسته می موش مرده نجس شده است( چگونه 

شود؛ یعنی یک مرتبه برای  کردن عین نجاست یک مرتبه شسته میبعد از برطرف پاسخ:  
ه  و بهتر است سه بار شست  ؛شود و بار دیگر برای تطهیربردن عین نجاست شسته میبین از

 شود.
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پرسش و پاسخ از احکام شریعت خداوند   بر اساسپایان نوشتن کتاب احکام طهارت    این
 ؛انداین احکام را روشن ساخته  احمدالحسناست که یمانی آل محمد امام 

 : و نهایت دعای ما اینکه
 ؛ آن پروردگار جهانیان است ،خداوند سپاس و ستایش تنها از آِن 

 ! باد امامان و مهدیین  ،بر محمد و آل محمدتام و تمام خداوند وصلوات سالم و 
 


