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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه

 تعریف
 رد.دوایی که روی زخم و مانند آن میی گذارنید جبییره نیام دا    همچنین را می بندند و  گیشیئی که با آن زخم و شکست -

 1(اهلل مکارم آیت، آیت اهلل سیستانی )حضرت امام، امام خامنه ای،

 جنس
 2دارد؟ چه حکمیحیوان حرام گوشت برای جبیره   یا اجاا استفاده از پارچه ابریشمی یا طال

 مکارم(آیت اهلل  سیستانی،آیت اهلل  ،امام خامنه ای ،ره )حضرت امام .برای وضو و غسل و جبیره ای مانعی ندارد -

 اجمالیحکم 
ی میوارد  ندن آب باشید در بعضی  میانعی از رسیا   ،به طور اجمال باید گفت در صورتی که در اعضای وضو و غسل مکلف -

 3.که احکام آن در ادامه به تفصیل خواهد آمد وضوی جبیره ای می باشد ی او انجام غسل یاوظیفه

 رضرترس و گمان به 
 4زمان ترس و یا گمان ضرر چیست؟  حکم رفع جبیره در

ه چه احتمال خوب شدن هم باشد و اگر کشف شود قبال خیوب شید   تا زمانی که ترس ضرر باشد حکم جبیره هست اگر -

)حضیرت    .برطرف کنید   را ندارد واجب است جبیره .اعاده عمل واجب نیست و اگر گمان خوب شدن دارد و ترس ضرر

 اهلل سیستانی( آیت ،امام

احتمال خوب شدن هست و   تا زمانی که ترس ضرر باشد حکم جبیره هست اگرچه احتمال خوب شدن هم باشد ولی اگر -

شقت هم ندارد واجب است باز کرده و مشاهده کند و اگر کشف شود قیبال خیوب   باز کردن جبیره برایش ضرر ندارد و م

. برطرف کنید  رایره شده به احتیاط واجب عمل اعاده شود و اگر گمان خوب شدن دارد و ترس ضررندارد واجب است جب

 (  اهلل مکارم آیت)
                                                                                 

 .امام خامنه ای سایت لیدر اصطالحات فقهییرهجب یالمسائل مراجع احکام وضو  یحرساله توض ینیامام خم.  1

امام خامنه ای سیایت    17احکام جبائر م  1وه الوئثقی ج ؛آیت اهلل مکارم عر17احکام جبائر م  1؛ آیت اهلل سیستانی عروه الوثقی ج 17احکام جبائر م  1,  امام  خمینی العروه الوثقی ج 2 
 375رساله جامع آقا سیستانی م؛در جزوه 7استفتا شماره  1310/13/16تاریخ استفتاء:     505870ادمین و ضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: 

 

 ، احکام الجبائر.1. عروه الوثقی، ج 3

 18احکام جبائر م  1؛  آیت اهلل مکارم  العروه الوثقی ج18احکام جبائر م ؛ 1؛ آیت اهلل سیستانی العروه الوثقی ج18م جبائر م احکا 1امام خمینی العروه الوثقی ج  0
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 مبیح صلوة یا رافع حدث؟ جبیره
از او برطمر  ممی   همم  ندن نماز می دهد یا اینکه حدث را آیا عمل جبیره ای فقط به مکلف اجازه ی خوا

 1کند؟

 (اهلل مکارم آیتاهلل سیستانی و  آیت ،خامنه ای امام ،)حضرت امام .باشدنیز می حدث فع ارای جبیره عمل  -

 تکرار غسل بعد از برطر  شدن عذر

غسمل   دوباره ستالزم ابرای انجام عبادات یا شخصی که غسل جبیره کرده بعد از برطر  شدن عذر آ

 2؟معمولی انجام دهد

 (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی ،امام خامنه ایره،  حضرت امام) .خیر الزم نیست -

 رفع عذر  از جبیره ای بعد  طهارتحکم اعاده 

 3های بعدی را خواند؟ان با همان وضوی جبیره قبلی نمازبعد از برطر  شدن عذر آیا می تو

 )حضرت امام، امام خامنه ای( .را با همان وضو بخواندمی تواند نمازهای بعدی  -

در مواردی که وظیفه او هم وضوی جبیره و هم تیمّم است، پس  البته .را با همان وضو بخواند یبعد یتواند نمازها یم -

گیرد و از برطرف شدن عذر و بهبودی، وضوی او کافی نیست و باید برای کارهایی که انجام آن نیاز به وضو دارد، وضو ب

 اهلل سیستانی( آیت). ای نیز جاری استاین مسأله در مورد غسل جبیره

اعاده ندارد، مگر اینکه قبل از پایان وقت نماز عذر برطرف شود در اینجا  هدخوان اىو یا غسل جبیرهنمازهایى را که با وض -

 0اهلل مکارم( آیت) بنا بر احتیاط واجب، نماز را اعاده کنند.

 

 

 

                                                                                 

احکام جبائر م  1ج  یالوثق تانیالعروهیسجزوه . آیت اهلل س 30استفتاء  شماره   551811شماره استفتاء:  ینادم یتسا ی؛  امام خامنه ا 25احکام جبائر م  1ج  یالعروه الوثق ینیامام خم.  1
 25احکام جبائر م  1ج  ی, آیت اهلل مکارم العروه الوثق25

:  ییری کید رهگ و استفتاء از آیت اهلل مکارم،  311و386؛ توضیح المسائل جامع مجزوه 30و استفتاء شماره  551811حضرت امام استفتات  امام خامنه ای سایت ادمین  شماره استفتاء   2
1111101111 

 
 یسیتانی جزوه آییت اهلل س 25استفتاء شماره  5352شماره استفتاء:   ینادم یتسا  یامام خامنه ا 300م1المسائل ج  یحو رساله توض یرهجب یوضو 13ج ا م  یهالوس یرحضرت امام تحر.  3

 358المسائل م یح؛آیت اهلل مکارم توض 386م 1رساله توضیح  المسائل جامع ج 

 الوضوء للصلوات اآلتیة . )اگر چه ایشان در عروه فتوا دارند : بل الظاهر وجوبه حینئذٍ، لعدم إطالق فی األدلّة یدلّ على جواز البدار له، کما أنّه یجب علیه358رساله ایشان  0
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 در موارد مختلف معذوریت وظیفه مکلف
بعضیی از  ماننید   یگیر یت دابیه جهی  است و یا اینکه  زخم، دمل و شکستگیمعذوریت رساندن آب به اعضا یا به جهت وجود 

 دامه به تقسیمات آن اشاره می شود:می باشد که در او یا موانع دیگر  یپوست بیماری های

 شکستگی، جراحت، دمل* 

 :1های مذکوراگر یکی از آسیب

 در اعضای شستن باشدالف( 

 روی آن باز است -1

   آب ضرر ندارد

 2اهلل مکارم( آیت ،اهلل سیستانی آیتامام خامنه ای،  ،)حضرت امام .باید طبق معمول وضو بگیرد (و محل پاک است) -

 3آب ضرر دارد

ت که دست تیر بیر آن بکشید و بعید     اسدست تر ضرر ندارد، بهتر کشیدن  اگرآن را بشوید کافی است. ولی اگر اطراف  -

پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر را روی پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمی 

زخم بگذارد و دست بشوید و بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکی روی  (از باال به پایین)شود آب کشید، باید اطراف زخم را 

ر هر صورت تیمم الزم نیسیت.  و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست شستن اطراف زخم کافی است و د دتر روی آن بکش

 (ره )حضرت امام

ضرر ندارد، دست تیر بیر آن    باید اطراف آن را بشوید، و احتیاط آن است که اگر کشیدن دست تر بر آندر فرض مذکور  -

 (ایامام خامنه) بکشد.

بشوید، و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دست تیر بیر آن    (از باال به پائین)ل را باید اطراف زخم یا دم در این صورت -

و امیا در   و دسیت تیر را روی پارچیه نییز بکشید      ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد، و بعد پارچه پیاکی روی آن بگیذارد  

 اهلل سیستانی( آیت) شکستگی الزم است تیمم بنماید.

اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد باید دست تر بر خود آن نیز بکشد و اگر  و اطراف آن را بشوید، باید در این فرض -

 اهلل مکارم( آیتبگذارد و دست تر روى آن بکشد. )ضرر دارد مستحبّ است پارچة پاکى روى آن 

                                                                                 

 فصل فی الحکام الجبائر   1لجبائر؛ابه اهلل مکارم  العرو ه الو تقی ج فصل فی الحکام ا 1فصل فی الحکام الجبائر؛ امام خمینی  العرو ه الو تقی ج  1امام خمینی  العرو ه الو تقی ج  1

 323؛ ایه اهلل سیستانی توضیح المسائل م 305؛  ابه اهلل مکارم توضیح المسائل م 320: امام خمینی رساله توضیح  المسائل م2

 306،ایه اهلل مکارم توضیح المسائل م320،ایه اهلل سیستانی رساله توضیح المسائل م 135س . ؛ امام خامنه ای اجوبه االستفتائات325: امام خمینی رساله توضیح  المسائل م 3
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 روی آن بسته است -2

 و مشقت هم ندارد: باز کردن ممکن است

 ضرر ندارد آب( الف

 . 1(ایه اهلل مکارم ،ایه اهلل سیستانی ،)حضرت امام. بگیرد ی معمولیوباید روی آن را باز کند و وض -

 2ضرر داردآب ب( 

 ( ره کشیدن دست تر ضرر ندارد، واجب است دست تر روی آن بکشد. )حضرت امام اگر -

 (اهلل سیستانی تیآ) ح نماید.روی جبیره را مس باحتیاط واج هو برا که ممکن است از اطراف شسته  باید مقداری -

بگیذارد و دسیت تیر روى آن    مستحبّ است پارچیة پیاکى روى آن   و اطراف زخم یا شکستگى را بشوید کافی است  اگر -

 (اهلل مکارم تیآبکشد. )

 باز کردن ممکن نیست

 3 :ب ممکنآپاك است و رساندن  محلو  ندارد ب ضررآولی  (الف

  اهلل سیستانی( آیت ره، )حضرت امام و عادی وضو بگیرد. باید آب را به روی زخم برساند -

ممکین  بدون زحمت و مشیقت  رساندن آب به روی زخم  ولی اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است نکته:

  ، باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند.باشد

جبیره نجس است یا  اطراف زخم یا شکستگى را بشوید و احتیاط مستحبّ آن است که روى جبیره را نیز مسح کند و اگر -

 اهلل مکارم( آیت) شود روى آن دست تر بکشد، پارچه پاکى را بر آن ببندد و دست تر روى آن بکشد.نمى

 4:ستعضو نجس قابل تطهیر نی و یاضرر دارد آسیب دیده  عضو ب برایآاگر  ب( 

 ( مام خامنه ای، ا)حضرت امام. جبیره پاک است روی آن را مسح کندباید اطراف زخم را بشوید واگر  -

شستن جبیره به جای  شستن اطراف جبیره بدون مسح بر جبیره و یا و باید اطراف ان را شسته و روی جبیره را مسح کند -

  اهلل سیستانی( آیت). مسح آن به احتیاط واجب کافی نیست

  مکارم( )ایه اهلل .اطراف ان را بشوید کافی است احتیاط مستحب ان است که روی جبیره را نیز مسح کند -

 به آنها اشاره شده است. 5در توضیح ضرر در کالم آیت اهلل سیستانی موجود است که در پاورقی یمهم مطالب نکته:

                                                                                 

 308؛ ایه اهلل مکارم توضیح المسائل م 326؛ایه اهلل سیستانی توضیح المسائل م  327: ، امام خمینی رساله توضیح المسائل م1

 327؛ ابه اهلل سیستانی توضیح المسائل م 06 3وضیح المسائل م؛ ایه اهلل مکارم ت328امام خمینی رساله توضیح المسائل   م  2
 328؛ ابه اهلل سیستانی توضیح المسائل م 308؛ ایه اهلل  مکارم توضیح المسائل م321امام خمینی رساله توضیح المسائل م  3

جزوه .ایه اهلل  مکارم العروه الوثقی فصیل فیی احکیام الجبیائر و      38استفتاء شماره    821183؛  امام خامنه ای سایت ادمین  شماره استفتاء: 321امام خمینی رساله توضیح المسائل م  0

 360و363م  1و رساله توضبح المسائل جامع ج 113؛ ابه اهلل سیستانی منهاج الصالحین ج ا احکام جبائر قبل م 308توضیح المسائل م 

بیاز کیردن    ایی ضیرر داشیته    دهیی د بیقسمت آسی  یکه آب برا شودیانجام م یدر موارد رهیجب یوضو-1  سیستانی.نکات مهم در توضیح ضرر در بحث وضوی جبیره در فتوای اهلل.  5
آن گچ گرفته شیده   یکه رو یمحلّ، ضرر نداشته باشد مثل شکستگ یفوق العاده باشد، هرچند آب برا یهمراه با سخت ایگذاشته شده، مضرّ بوده  دهیکه بر قسمت صدمه د یارهیجب
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 :1جبیره نجس استخود ج( 

مثال دوایی است که به دست می چسبد، پارچه پاکی را به  اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن را دست تر کشید، -

حساب شود، روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست احتیاط واجیب   طوری که جزء جبیره

 )حضرت امام( . آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید

ای که کامالً باید آن را شسته یا عوض نمود یا اینکه چیز پاکی مانند پارچه یا پالستیک روی جبیره نجس بست به گونه -

 (اهلل سیستانی آیت) .اال اطراف ان شسته شود کافی است و عرفاً جزء آن حساب آید و به جبیره چسبیده

احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکى به نحوی که جیزء   شود روى آن دست تر بکشد،اگر جبیره نجس است یا نمى -

ط مستحب ان است کیه  اگر به این روش ممکن نشد احتیا و جبیره محسوب شوا بر آن ببندد و دست تر روى آن بکشد

 اهلل مکارم( آیت) که عالوه بر شستن اطراف تیمم هم بنماید.

 نجاست زیر جبیره

 2؟حکم چیستاگر زیر جبیره نجس باشد 

 مکارم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل امام،  حضرت). اشکال نداردآن اگر ظاهر جبیره پاک است نجاست باطنی  -

 نجاست عضو بدون جراحت

 3؟آیا حکم جبیره را داردنجس است و تطهیر آن ممکن نیست ولی است  لمبدن سااگر عضو 

اگر عین نجاست چیزی است که چسبیده و  برطرف نمی شود احکام مانع نیز جیاری اسیت یعنیی الزم     باید تیمم کند و -

  (ره )حضرت امام. است به دستور جبیره عمل کند و احتیاط این است که در این صورت تیمم هم انجام شود

 سیستانی(  )آیات اهلل .باید تیمم کند -

محل نجس را چیز پاکی قرار دهد و دست تر روی ان بکشد و احتییاط واجیب    ؛بعید نیست که وضوی جبیره کافی باشد -

 ( آیت اهلل مکارم). تیمم نیز انجام شود

 مخلوط شدن دوا با خون و عدم امکان تطهیرحکم 

حد شمرده شوند و امکمان  یک شی وا هم مخلوط شوند و بااگر خون با دوایی که روی زخم نهاده شده 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 یادیی ز یبرداشتن آن با سیخت  ایمضرّ بوده  دهید بیقسمت آس یباز کردن گچ برا یو از طرف ستیآن بدون برداشتن گچ ممکن ن ریرساندن آب به ز یندارد ول رآن ضر یبرا و آب
 ایآن ضرر داشته باشد  یبرا ،ییه مقدار شستن وضوکه آب ب ستین نیا نیب یفرق شودیم یارهیجب یکه سبب وضو یدر مورد ضرر -2 .ستیهمراه است که معموالً قابل تحمّل ن

 یول داردآن ضرر ن یبرا ییاست که آب به مقدار شستن وضو یشکستگ ای  دمل ایوضو زخم  یکه در اعضا یباشد مثل وقت دهینجاست قسمت صدمه د ریضرر، به علّت تطه نکهیا
اگیر آب  -3ضیرر دارد.   دهیی موضع صدمه د یبرا ادیآب ز ختنیآب فراوان است و ر ختنیبه ر ازین از آن، نبر طرف کردن خو ینجس و آلوده به خون است و برا دهید بیموضع آس

اگیر آب  -0. ردیکار را انجام دهد و وضو بگ نیا دیبا شودیکه شستن بر آن صدق کند(، ضرر برطرف م ی)طور ختنیکم آب ر ایگرم کردن آب  لهیبه وس یعضو، ضرر دارد ول یبرا
 یکم ایوقت  یبه علّت تنگ ر،یآن ممکن نباشد، هرچند عدم امکان تطه ریداشته باشد، امّا نجس بوده و تطه یشکستگ ایآن که زخم  ایضرر ندارد، خواه عضو سالم باشد عضو  یبرا

 کند. مّمیت دیموارد با نیفوق العاده دارد، در تمام ا یسخت یآن ممکن است ول ریتطه نکهیا ایآب باشد 

ومنهیاج   373م   1؛ ابه اهلل سیسیتانی توضییح المسیائل جیامع ج     308احکام جبائر و  توضیح المسائل م 1؛ ایه اهلل  مکارم  العروه الوثقی ج 321ی رساله توضیح المسائل م امام خمین .1

 115م1الصالحین ج

 15احکام جبائرم   1العروه الوثقی ج 15؛ آیت اهلل سیستانی 15کام جبائر م اح  1؛ آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج 15احکام جبائر م   1امام خمینی  العروه الوثقی ج  2

 23احکام جبائر م  1؛آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج 23احکام جبائر م 1؛آیت اهلل سیستانی  العروه الوثقی ج23احکام جبائر م  1حضرت  امام العوه الوثقی ج  3
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 1؟ز خوب شدن زخم  نباشد وظیفه چیستن هم بعد اآپاك کردن 

احتیاط واجب ان است که تیمم هم انجام و )یعنی شستن اطراف ان کافی است(  بنابر احتیاط واجب حکم زخم باز را دارد -

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

 اهلل سیستانی( آیت) .باید تیمم کند -

 اهلل مکارم( )آیت. ن را مسح کندآروی  و ی روی ان گذاشتهااحتیاط ان است که پارچه  و را شسته آن اطرف -

 

 2ب( در اعضای مسح باشد
 :به مقدار واجب مسح جای سالمی برای مسح باقی نمانده و

 جای مسح نیست( -)و نتواند عادی مسح کند  از استبآن  روی -1
باید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند و بنابر احتییاط مسیتحب    -

و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید بجای وضو تیمم کند و بهتر است یک وضیو بیدون مسیح هیم      تیمم هم بنماید

 )حضرت امام(بگیرد. 

اى روى زخم قرار دهد و بر آن دست بکشد، احتیاط آن باید به جاى وضو تیمم کند. ولى در صورتى که مى تواند پارچه  -

 )امام خامنه ای( است که عالوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحى بگیرد.

متمکن نباشد، در این صورت الزم اسیت  زخم مثالً تمام محل مسح را گرفته باشد، یا آنکه از مسح جاهای سالم نیز  اگر -

تیمّم نماید، و بنا بر احتیاط مستحب وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آن بگذارد، و روی پارچه را با تری آب وضو کیه  

 اهلل سیستانی( آیت). در دست مانده مسح کند

نابر احتیاط واجب، تیمّم هیم بنمایید و   باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با رطوبت آب وضو مسح کند و ب -

 مکارم(  اهلل آیتط واجب تیمّم هم بکند. )اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد باید وضوى بدون مسح بگیرد و بنابر احتیا

 روی آن بسته است -2

 باز کردن ممکن است

 3اهلل مکارم( آیت ،اهلل سیستانی آیت ،)حضرت امام. مسح کند عادیباز کند و جبیره را باید  ؛و آب هم ضرر ندارد ... -

                                                                                 

 21احکام جبائر م  1آیت اهلل سیستانی العروه الوثقی ج  21احکام جبائر م  1آیت اهلل مکارم  العروه الوثقی ج 21جبائر م احکام  1امام خمینی العروه الوثقی ج   1

و رسیاله توضییح   325؛آییت اهلل سیسیتانی توضییح المسیائل م     307، آیت اهلل مکارم توضیح المسائل م 136.ا امام خامنه ای اجوبه  االستفائات س326امام خمینی توضیح المسائل م .2
 381المسائل جامع ج اکیفیت وضوی جبیره قبل مساله 

 326؛آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل م 308؛ آیت اهلل مکارم م 327حضرت امام  رساله توضیح المسائل  م3
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 1باز کردن ممکن نیست

 ( م هم بنمایدماحتیاط مستحب ان است تی :امام خامنه ای ،اهلل سیستانی آیت)حضرت امام,  .روی جبیره را مسح کند -

 (اهلل مکارم آیت). تیمم هم بنمایداگر به زحمت نمی افتد  مسح کند و روی همان را -

 بر حکم مقدار جبیرهتاثیر 

 بخشی از یک عضو
تفصیلی که تا کنون در تقسیمات مطرح شد در . )استرا گرفته باشد وضوی جبیره کافی  قسمتی از یک عضواگر جبیره  -

 (این فرض بود

 تمام یک عضو
 2؟اگر تمام یک عضو را جبیره گرفته باشد وظیفه چیست

 اهلل سیستانی( آیت، ، امام خامنه ایحضرت امام) .کافی است وضوی جبیره -

 اهلل مکارم( آیت) .بنابر احتیاط  هم وضوی جبیره بگیرد و هم  تیمم نماید -

 3؟اشد چه باید کردبیره تمام پهنای روی پا را گرفته جب اگر

اگر مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف باالی پا باز است باید )در صورت امکان( روی همان جبیره مسح کند و  -

)حضیرت امیام ره،   . و جایی که جبیره است روی جبیره را با رعایت ترتیب مسح کند ی پا راید جاهایی که باز است روبا

 ( یرازیو مکارم ش یستانیعظام س یاتآ

 معظم اعضا 
 4اگر جبیره معظم اعضا  را گرفته باشد وظیفه چیست؟ 

د و هم تیمم کند )البته اگر احتیاط ترک نشود به اینکه هم وضوء جبیره اى بگیر وظیفه تیمم است و البته در این صورت -

، بله در صورتى که حائل همه نقاط عضو تیمم را نیز فراگرفته و تیمم بر پوست دسیت و  اشد( تیمم بدون حائل ممکن ب

 امام خامنه ای( ره،)حضرت امام  جبیره بگیرد.ی شانى ممکن نباشد متعینا باید وضوپی

 (5مکارم آیات عظام سیستانی و). دبنابر احتیاط هم وضوی جبیره بگیرد و هم تیمم نمای -

                                                                                 
؛امام خامنه ای استفتاء 76و  75م 3؛آیت اهلل مکارم استفتاات ج  371ل م کیفیت وضوی جبیره ذی1وضوی جبیره م  آیت اهلل سیستانی رساله جامع ج  1امام خمینی تحریر الو سیله ج   1

 23استفتاء شماره     717116خصوصی سایت ادمین شماره استفتاء: 

جزوه .آیت اهلل سیسیتانی    31فتاء شماره است  63187.  امام خامنه ای  استفتاء خصوصی سایت ادمین شماره استفتاء: 331رساله توضیح  المسائل , م 3م 1: امام خمینی تحریر الوسیله ج2
او گچ گرفته شده و جنب شده است، غسیل بیر    یکه تمام پا یکس: سایت آیت اهلل مکارم: 301,رساله  آیت اهلل مکارم رساله توضیح المسائل 382م 1رساله توضیح المسائل جامع ج

  برود. یزتواند به مسجد ن یم یفهو بعد از انجام وظ یدبنما یزن یممت یاطکند و بنابر احت یرهجب غسل ؟ یرخ یاتواند داخل مسجد شود  یم یاهر دو ؟ و آ یا یممت یااو واجب است 

 332؛ آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل م 0، آیت اهلل مکارم العر و الو ثقی  ج ا بحث جبائر م 333.  امام خمینی رساله توضیح المسائل , م3:

جیزوه   20اسیتفتاء شیماره       725160امام خامنهی سایت ادمین  شماره استفتاء:   331رساله توضیح المسائل مراجع م3کتاب طهارت احکام جبیره م 1یله ج امام خمینی  تحریر الو س 0
 301آیت اهلل مکارم  رساله توضیح المسائل 115م 1؛منهاج الصالحین آیت اهلل سیستانی ج 

 توضیح المسائل 301برداشت از مسائله 5
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 تمام اعضای وضو
 1 ؟اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد وظیفه چیست

 (نه ای، امام خامره )حضرت امام وظیفه تیمم است. -

 )آیات عظام سیستانی و مکارم( .بنابر احتیاط واجب باید وضوی جبیره بگیرد و تیمم هم  بنماید -

 جبیره بیش از حد معمول
 2وظیفه چیست؟ احاطه کرده است اطرا  زخم را یشتر از حد معمولگر جبیره با

اگر برداشتن جبیره  اگر برداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند، و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید و -

و اگر در سیر ییا روی پاهیا    ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست است اطراف آن را بشوید 

 امام خامنه ای(  ،ضرت امام)ح زخم به دستور جبیره عمل نماید.است اطراف آن را مسح کند و برای جای 

اگر برداشتن مقدار اضافی ممکن نیست یا مشقّت زیاد دارد یا برای موضع سالم، ضرر دارد چنانچه جبیره خارج از مواضع  -

 ایید و اگر جبیره در اعضای تیمّم باشد، بنابر احتیاط واجب، هم وضوی جبیرهنما تیمّم دبای باشد( هاتیمّم )پیشانی و دست

 است کافی جبیره وضوی دارد، دیده آسیب موضع خودِ برای ضرر اضافی، مقدار برداشتن اگر ولی نماید تیمّم هم و بگیرد

 (سسیتانی اهلل آیت). باشد تیمّم موضع در جبیره هرچند

ن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنابر احتیاط مستحب، تیمّم هم بنماید و اگر برداشیتن  هرگاه برداشتن آ -

 جبیره اضافى ممکن است باید آن را بردارد. )آیت اهلل مکارم(

 بیش از حد متعار  اطرا  زخمبرای ضرر 
 3حکم چیست؟ب برای زخم و جراحت و یا شکستگی بیشتر از مقدار متعار  ضرر می رساند آاگر 

کفایت مسح بر جبیره مشکل است احتیاط این است  که اطراف ان را به مقداری که امکان دارد بشوید و روی جیبیره را   -

 (حضرت امام) .ت تر بکشد و تیمم هم انجام دهددس

موضع تیمم اگر قسمتی که ضرر می رسد بیشتر از متعارف است باید تیمم کند اگر جبیره در موضع تیمم نباشد و اگر در  -

 اهلل سیستانی(  آیت) .جبیره وجود دارد  احتیاط  این است که جمع کند بین وضوی جبیره و تیمم

 ()آیت اهلل مکارم .ا دست تر بکشدجایز است تیمم را ترک کند و اطراف ان را به قدر ممکن بشوید و احتیاطا جبیره ر -

 4مسح و جبیره در اعضای شستنمسح  تفاوتهای
مکیارم  اهلل  آییت  ،)حضرت امیام  .بدل مسح است ،است و در محل مسح ن عضوآل از شستن حل شستن بدجبیره در م -1

                                                                                 

, آیت اهلل 115جزوه.  آیت اهلل سیستانی منهاج الصالحین م 26استفتاء شماره    725162.  امام خامنه ای سایت ادمین شماره استفتاء: 331امام خمینی رساله توضیح المسائل مراجع, م: 1
 ینادمی  یتاسیتفتاء خصوصیی سیا      یامام خامنه ا   335المسائل  مراجع م  یح،و رساله توض0م  یرهبحث جب 1ج   یلهالو س یرتحر  ینیامام خم 301مکارم رساله توضیح المسائل م 

 ؛376م  1المسائل جامع ج یحرساله توض یستانیاهلل س یتآ351المسائل م   یحاهلل مکارم رساله توض یتآ 27استفتاء شماره    725166شماره استفتاء: 
 

 113م  1؛ آیت اهلل سیستانی منهاج االصا لحین ج 8احکام جبائر  م 1 مکارم العروه الوثقی ج ؛ آیت  اهلل8احکام جبائر م  1امام خمینی العرو الوثقی ج  .3

 جبیره   ورساله جامع 26ائر م احکام جب 1آیت اهلل سیستانی العروه الوثقی ج  26احکام جبائر م  1آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج  26حضرت امام العروه الوثقی ج ا احکام جبائر م 0:
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 (ولی قصد بدلیت الزم نیست( :اهلل سیستانی آیت)

باید تمام روی آن را مسح کرد )استیعاب( مگر آن جاهایی که معموال امکان ندارد مثل میابین   ،سلمحل غَی در جبیره  -2

آیت اهلل مکارم   ،حضرت امام) .ی مسح کافی استااما در جبیره محل مسح، مسم لی نمی خواهد()دقت عق خطوط پارچه

 1(مفصل باید مسح شود از نظر طول چون در مسح پا بنابر احتیاط واجب تا محل مسح پا در غیر :آیت اهلل سیستانی و

و در محیل  باشد که مانند شسیتن باشید   بهتر است جریان اب بر روی جبیره طوری  ،شستن محلِی جبیره در مسح بر  -3

( آییت اهلل  اگرچه باید به صورت مسح باشید : یستانیس آیت اهلل، حضرت امام)). مسح بهتر است مسح شبیه شستن نباشد

 ((مکارم: در صورتی که شستن ممکن باشد کفایت می کند

 2(یستانیس اهلل یتآ، )حضرت امام، امام خامنه ای .جبیره محل مسح الزم است مسح شود -0

الزم است محل مسح با رطوبت باقی مانده در کف دست انجام شود ولی در جبیره محل غسل با هر آبی مسح در جبیره  -5

آییت   3امام خامنیه ای  ،ضرت امام) ح .با هر وسیله ای می توان آن را مسح کردهمچنین  و ممکن است ولو آب خارجی

  0آیت اهلل مکارم(اهلل سیستانی، 

اهلل  یتآ، )حضرت امام .دن الزم نیستکرک محل مسح را باید خشک کرد اما در محل غسل خشدر جبیره زائد رطوبت  -6

 (5ان کانت علی النحو المتعارف :یستانیاهلل س یتآ ،مکارم

 (6سیستانیاهلل  آیت ،مکارمآیت اهلل  ،ره )حضرت امام .سل الزم استعلی در جبیره محل غَفاال مراعات ترتیب اعلی -7

سل به هر نحوی کیه جبییره   دست کشیده شود باشد ولی در محل غَ وباشد محل مسح ثابت  جبیره محل مسح باید در -8

 (: در محیل مسیح بنیابر احتییاط    )حضرت امام وآیت اهلل مکیارم  و ثابت بودن ممسوح الزم نیست استمسح شود کافی 

بایید ثابیت    -اعضاء شستنی )صورت و دست ها(  حتّی بنابر احتیاط واجب -عضوی که جبیره دارد هنگام مسح کشیدن 

 اهلل سیستانی( آیتباشد. )

یعنی باید صدق کند که بیاآب مسیح   ) سل کافی نیستمجرد رساندن رطوبت در محل مسح کافی است ولی در محل غَ -1

کافی  نیز مجرد رساندن رطوبت در محل غَسل (ره )حضرت امام (شد نه اینکه آب آنقدر کم باشد که فقط رطوبت برسد

 . )آیت اهلل مکارم(مسح آن به هر نحوی که موجب تاثیر جبیره به نحو متعارف شود کافی است )آیت اهلل سیستانی( .است

                                                                                 

   اگر چه در عروه نظر ایشان فتوا است ولی عوض شده واحتیاط واجب تامفصل الزم است 1

 جزوه 32استفتاء شماره   708655امام خامنه ای سایت ادمین وضعیت: شماره استفتاء: ، 361ورساله جامع م26عروه م  .2

 1310/13/16تاء: تاریخ استف    505877سایت ادمین وضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء:  .3

 کنیم؟در فرض سؤال اشکال ندارد.در وضوی جبیره ای اگر مواضع شستنی نیاز به مسح جبیره ای داشته باشد آیا از بیرون می توانیم آب بگیریم و بر روی صورت و دست ها مسح 
 

)حضرت امیام، امیام خامنیه ای، آییت اهلل      می تواند با پشت دست و ذراع مسح کند.بدون عذر هم  اگر از مسح به باطن کف دست معذور باشد وظیفه چیست ؟ در رهیافت وضوآمده : 0
 (د. )آیت اهلل مکیارم اگر از مسح با کف دست معذور بود از پشت دست واگر پشت دست رطوبت ندارد از اعضای دیگر وضو بگیرد و آن هم ممکن نیست با ذراع مسح نمای (سیستانی

؛ امیام خامنیه ای،   276مکارم، توضییح المسیائل، م  )با باطن ذراع مسح کند )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی بودکند و اگر از آن معذور  مسحست بنابر احتیاط مستحب با پشت کف د
 . 821661؛؛ و استفتائات خصوصی، شماره استفتاء: 13، درس1رساله آموزشی، ج

 

 (بعد از خشک نمودن آن مسح نمایند بر مانع موجود در بدن میت :می فرمایند 312ر رساله جامع مسیستانی در غسل جبیره ای میت د یت اهلل)ولی آ، 120م1منهاج ج  5

اعضیاء   یین ا یکه رو اییرهجب یرو یدهم با اییرهجب یدر وضو شود،یشسته م یینواجب صورت از باال به پا یاططور بنابر احت یندست و هم ی،معمول یدر وضوآیت اهلل سیستانی: .  6
 مسح نمود. یبترت یتبا رعا یینرا از باال به پا شدبایم
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 از مسحشستن  یتکفا
 یاکند  یم یتکفا یک،که قابل شستن است مانند روکش پالست یا یرهشستن جب یره،در وضو و غسل جب

 1شود؟ یدهمسح و دست کش یدبا

 . )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(استایت نمی کند و مسح الزم شستن کف -

 (2هلل مکارما)آیت  .است یشستن کاف -

 )غیر از شکستگی و جراحت( دیگر ارضه هایع* 

 بیماریهای پوستی
نیست ولی به جهت دیگری مانند مریضی پوستی استعمال  ای جراحت و شکستگی ،اگر در اعضا  زخم

  3چیست؟ هوظیفضرر دارد برای آن آب 

باید تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که وضوی جبیره ای هم بگیرد، ولی اگر برای مقداری از دست و صورت ضرر  -

 ( ره )حضرت امام دارد چنانچه اطراف آن را بشوید کافی بودن بعید نیست، ولی احتیاط به تیمم ترک نشود.

 سیستانی( اهلل آیتباید تیمم کند. ) -

ضو ضرر دارد باید تیمّم کند، ولى اگر فقط براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد، چنانچه اطراف آن اگر برای تمام ع -

 (تیمّم هم بکند. )آیت اهلل مکارم را بشوید کافى است و احتیاط آن است که

 درد چشم
 4؟شته باشد وظیفه چیستچشم ضرر دا یاگر استعمال اب برا

بدون این که ضرری به چشم برسد احتیاط واجب  ان است که  راف چشم را بشویدر امکان دارد اطباید تیمم کند ولی اگ -

روی ان را مسیح کنید سی س     روی چشم قرار دهد و بهتر است که پارچه ای ااحتیاط ووضو تیمم هم بنماید  بر عالوه 

 ()حضرت امام .تیمم کند

گر استعمال آب مطلقاً برای صورت ضرر دارد کسی که به بیماری چشمی مبتال شده و چشم او ورم کرده و مُلتهب شده ا -

باید تیمّم نماید ولی چنانچه شستن اطراف چشم ممکن است و ضرر برای چشم ندارد، در صورتی که روی چشم با دوا و 
                                                                                 

 ، سایت آیت اهلل مکارم:361، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1156315شماره سوال: ادمین، . العروه الوثقی، فصل فی احکام الجبائر، امام خامنه ای سایت  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00866&mid=255807 

له على االستحباب، قریب وجوب المسح على الجبیرة و إن کان مشهوراً بین األصحاب، إلّا أنّ ظاهر بعض األخبار الصحیحة جواز ترکه؛ فحمل األخبار الدالّة على فع. حاشیه بر عروه:  2
ال دافع له؛ و لکن ال ینبغی ترک االحتیاط، و هکذا فی المسائل 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00866&mid=255807؛اآلتیة

؛ آیت اهلل سیستانی توضییح   16/ 1316/17تاریخ استفتاء:     817175, امام خامنه ای سایت ادمین ضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: 336. امام خمینی رساله توضیح المسائل م3:
 352توضیح المسائل م ,آیت اهلل مکارم 335المسائل م 

 357؛آیت اهلل مکارم توضیح المسائل م 380م 1آیت اهلل سیستانی رساله توضیح  المسائل جامع  ج 8امام خمینی تحریر الو سیله ج ا کتاب طهارت بحث جبیره م  0



15 

مرهم پوشیده شده باشد وضوی جبیره کافی است و اگر روی چشم با دوا و مرهم پوشیده نشده باشد، احتیاط واجیب آن  

باید اطیراف را بشیوید و پارچیه ای روی آن قسیمت بگیذارد و روی       ضوی جبیره بگیرد و هم تیمّم نمایداست که هم و

 ( اهلل سیستانی ت)ای. پارچه را نیز دست تر بکشد و احتیاط کرده تیمم نیز بنماید

را بشوید کافی  بقیه  صورت اگر به خاطر درد چشم شستن صورت ضرر دارد باید تیمم کند و اگر بتواند اطراف چشم را و -

 ()آیت اهلل مکارم. است

 چشم )لیایک( 1عمل الزك
 یخواستم، مدخوربب به چشم نباید آروز  ۵م گفته که تا دکتر و ،انجام بدم عمل الزك چشم خدا یدبه ام

 2یره؟وضو جب یاکنم  یممت یدمدت، من با ینتو ا ینمبب

 )امام خامنه ای( است. یا یرهجب یو وضو یممت یندر جمع ب یاطوجود دارد، احت یا یرهجب یاگر امکان وضو -

 فصد یا حجامت
 3وظیفه چیست ؟ اگر جایی از اعضا وضو را رگ زده

و اگیر   ست، باید به دستور جبیره عمل کنید اگر نمی تواند آن را آب بکشد یا آب برای آن ضرر دارد، اگر روی آن بسته ا -

 ( ره معموال باز است شستن اطراف آن کافی است. )حضرت امام

اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده یا حجامت نموده، در صورتی که آب برای آن ضیرر دارد حکیم آن، حکیم زخیم و      -

تواند آن را به دلیل نجاست عضو یا بند نیامدن خیون، آب بکشید   جراحت است ولی اگر آب برای آن ضرر ندارد امّا نمی

 (اهلل سیستانی آیتباید تیمّم نماید. )

 مکارم(آیت اهلل ) .پارچه ای روی آن گذاشته و روی آن را دست خیس بکشداست دارد که اگر باز  حکم زخم را -

 و ضرر برای وضو حکم جراحت در غیر اعضای وضو
ن آر مواضع وضو استفاده کنیم  برای د آب را در غیر مواضع وضو باشد ولی اگراگر جراحت یا شکستگی 

 4جراحت یا شکستگی ضرر دارد حکم چیست ؟

                                                                                 

 ( را اصالح کند.یینو دورب یگماتیسم)و آست ینیب یکاز نزد یعیوس یفاست که قادر است ط یزریل یشکل جراح یک یزیکل.  1

 ینقطه متصیل بعید از عمیل راحتی     یکدر  یعنیبه صورت فلپ  یهاز سطح قرن یهال یکرونم 181تا  151 ینمخصوص ب یغکه با ت یمی: روش قد یزیکل
 را دارد یهال ییو ورزش خطر ناک بوده احتمال جابجا یشماه دست زدن به چشم وارا 3تا  یداشته ول یخوب
روز  ینیدارد ولی   یعیاد  یزندگ یبرا یتندارد وبرش ندارد پس از روز سوم محدود یغتprkندارد بخصوص در  یهال ییوده جابجاتر ب ین:مطم prkو الزک

عوارض کمتیر   یلیندارد خ ییجابجا یبرا یا یهو ال یماندم یمسالم وضخ یهقرن یول یگرددبر م یرترد یکم یدو برگشت د یشترسوزش ب یاول در بعض
 .است

 .1108616( کد 113/2کد استفتاء: )ج امام خامنه ای، جلسات پژوهشی، . سایت ادمین  2

 .احکام جبائر 12م  1ج  یآیت اهلل مکار عروه الوثق 383م  1المسائل جامع ج  یحرساله توض یستانیآیت اهلل س  337المسائل  م  یحرساله توض ینیامام  خم.  3

 ؛110م 1؛ آیت اهلل سیستانی منهاج الصاالحین ج 11احکام جبائر  م  1آیت اهلل مکارم عروه الوثقی ج  11بائر م جاحکام  1ج  و عروه الوثقی 7یر الوسیله وضوی جبیره مامام تحر 0:
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 (اهلل سیستانی آیت ،امام حضرت) .باید تیمم نماید -

بیرای کیل   اگیر   و استبشوید کافی  آن را چه اطرافنچناباشد عضو مضر  استعمال آب برای بعضی ازدر این حالت اگر  -

)آییت اهلل   .تیمم است و اگر برای تمام اعضاء ضرر دارد باید تیمّم کند جبیره ویک عضو است احتیاط جمع بین وضوء و 

 مکارم(

 تنگی وقت در ازاله مانعوظیفه مکلف در صورت 
برطر  وضوی معمولی انجام دهد ولی  وکرده ن را برطر  آ دکه می توان است ای جبیره ،روی عضو اگر

  1؟ن موجب می شود وقت نماز بگذرد وظیفه چیستآکردن 

 اهلل سیستانی( آیت ،)حضرت امام .باید تیمم کند -

اگر  یباشد؛ ول یم یممت یفهوقت تنگ است، وظ یست و امکان برطرف کردن مانع هست ولا شستناگر مانع در اعضاء  -

همان مانع مسح انجام شود و بنیابر   یوقت تنگ باشد، رو یاعضاء مسح باشد و امکان برطرف کردن باشد ول یمانع رو

  2(امام خامنه ای) شود. یمههم ضم یمممورد ت ینواجب در ا یاطاحت

 اهلل مکارم( آیت) .یردگ یم یا یرهجب یان حال وضودر فرض سؤال با هم -

 رفتگی   حکم از بند در
 دررفتگی حکم شکستگی را دارد ؟ از بند آیا

محل اشکال است پس بنا بر احتیاط واجب باید طوری عمل شود که مقتضای احتیاط رعایت گردد مگر آنکه در محل از  -

جبییره را دارد. )آییت اهلل   داده باشند کیه در ایین صیورت حکیم      قرار دوا درمان مرهم و بند رفتگی به جهت بهبودی و

 3(سیستانی

 بر اعضا دیگر غیر از دوا و داروانع وم* 

 4آنژیوکت
 5کسی که بر دستش آنژیوکت نصب شده است چگونه وضو بگیرد؟

اگیر   ییا و آن  یوضو دسیت تیر رو   یتقسمت، به ن ینصورت که هنگام شستن ا ینبد یدعمل نما یرهجب یفهبه وظ یدبا -
                                                                                 

مقیام معظیم رهبیری     11جبیائر م  احکیام   1آیت اهلل مکارم  الروه الوثقی ج  181احکام جبائر م  1آیت اهلل سیستانی العروه الوثقی ج  11احکام جبائر م  1امام خمینی العروه الوثقی ج  .1
دهد مانع را برطرف کنید   یوضو باشد که وقت نماز اجازه نم یبرا یو اگر مانع یردکه بتواند فقط وضو بگ یوقت نمازش تنگ باشد به نحو یسوال: اگر شخص .استفتاء سایت ادمین

 اهلل مکارم(   یت. )آیردگ یم یا یرهجب یل با همان حال وضو( در فرض سؤاج .یردبگ یا یرهجب یوضو یاکند  یممت یدبا یاچه انجام دهد آ یدبا

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=156&mid=367 

 rrp7ygzشماره استفتاء: . استفتاء خصوصی،  2
 351رساله جامع م  3

 .یردآن صورت گ یقآم ول به بدن از طر یقتزر یارم تا وصل س گرددیمتّصل م یماراست که به بدن ب یکیپالست یاقطعه یوکت،آنژ.  0
 362المسائل جامع م  یحتوض 1317/11/11، تاریخ: 133516سوال شماره   یممسواالت سامانه جامع  وضو، غسل و ت سایت ادمین امام خامنه ای،.  5
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کیه عرفیا    یآن قراردهد)به صیورت  یرو یکمانند پالست یپاک یزآن نباشد چ یرو یدنامکان دست کش یانجس است و 

 )امام خامنه ای( محسوب شود( و دست بکشد. یرهاز همان جب یجزئ

 یمّمو هیم تی   ییرد هم وضو بگ یدصورت، با ینباشد که در ا یمّمدر مواضع ت ژیوکتاست مگر آنکه آن یمّممکلّف ت یفهوظ -

 ()آیت اهلل سیستانی .یدبر مانع مسح نما یره،جب یواجب مانند وضو یاطو در هنگام وضو در صورت امکان، بنابر احت یدنما

 چسب و رنگ
 )غیر اگر چیای مانند چسب  در اعضای وضو یا غسل باشد که برداشتن آن ممکن نیست یا مشقت دارد

 1چه باید کرد؟ چیای که حکم دوا را دارد(

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

تیمّم است مگر آنکه آن چیز در مواضع تیمّم باشد که در این صورت، باید هم وضو بگیرد و هم تیمّم نماید و در  وظیفه -

مانع تنها در قسیمتی  هنگام وضو، بنابر احتیاط واجب مانند وضوی جبیره، بر مانع در صورت امکان، مسح نماید ولی اگر 

ها و پیشانی مانع نباشد به نحوی که با قسمت باقیمانده بدون مانع از کف دست یا باطن انگشتان باشد و در پشت دست

 (اهلل سیستانی آیت) .سح را انجام دهد، تیمّم کافی استبتواند م

 حکم مشاغلی که دائما با چسب و رنگ سر و کار دارند

و  یشمود م یکه با چسب سر و کار دارم، اکثر اوقمات دسمت و پاهمام چسمب    است  یمن کارم به گونه ا

 دارم؟ یا یفهوضو و غسل چه وظ یبرطر  کردن آن مشکل است؛ برا

نباشید و موجیب    یبرطرف کردن آن کیاف  یو اگر وقت برا یدمانع را برطرف کن یداگر برطرف کردن آن ممکن باشد، با -

آن را  یغسل، با دست تیر رو  یاهنگام وضو  یداگر رفع مانع ممکن نباشد، با است، اما یممت یفهقضا شدن نماز باشد، وظ

 2)امام خامنه ای( .یدمسح کن

 مصنوعی ناخن
 3حکم کاشت ناخن و چگونگی طهارت را بیان کنید.

 )حضرت امام( انجام دهد. یرهتواند جب یصورت م ینبرداشتن تنگ باشد در ا اخن مصنوعی را بردارد مگر وقتباید ن -

                                                                                 

؛آیت اهلل مکارم  362ر استفتات جدید وضو؛ آیت اهلل سیستانی رساله توضیح المسائل جامع م سایت لید126امام خامنه ای  اجوبه االستفتات س   338: امام خمینی توضیح المسائل  م 1
 353توضیح المسائل م 

 .یرهعنوان: وضو و غسل جب، یسؤاالت پژوهش یوآرش. سایت ادمین امام خامنه ای،  2
 )آخر مسأله(301با استفاده از م  01و ص  یزدهمبا استفاده از شرط س، 02توضیح المسائل، ص  12، با استفاده از م27، ص 1ه.ق، ج 1020تحریرالوسیله، .  3
 و سایت آیت اهلل مکارم: 21و استفتات جامعه الزهرا مجموعه دو ص  173آیت اهلل سیستانی  استفتات نجف س  .1011/2/18انتشار:   یختاراستفتاء کتبی از معظم له، امام خامنه ای،  

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=05103&mid=256175 
 سایت پاسخگویی جامعةالزهراء:

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/2231 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45143&mid=256975
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/2230
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 یاجدا کردنش ضرر  یاغسل ممکن نباشد  یاوضو  یباشد اگر برداشتن آن برا یم ینتز یکه برا یشت ناخن مصنوعکا -

که انجام داده: اگر جداکردن آن تا  یکس وظیفه؛ شرعا حرام است. دارد یآن را بر نم یجهداشته باشد و در نت یادمشقت ز

هم انجام دهد و نمازش را بخواند و  یممت ی،ا یرهم وضو و غسل جبفعال عالوه بر انجا یدوقت نماز ممکن نباشد با یانپا

 )امام خامنه ای( را قضا کند. یشواجب نمازها یاطبه احت یبعد از برداشتن ناخن مصنوع

در غیر وقت نمیاز بیه    اگر در وقت نماز انجام شود جایز نیست و ایجاد مانع که در وقت وضو یا غسل نتواند برطرف کند -

وضیو و غسیل    یفهمشقت فوق العاده دارد وظ یاو  یستو اگر گذاشته و امکان برطرف کردن ن جایز نیست احتیاط واجب

 اهلل سیستانی( )آیت .هم الزم است یمماست و ت یرهجب

در صورتی که ضرورتی برای این کار نباشد آن را ترک کنند، و چنانچه ضرورتی وجود داشته باشد و امکیان جداسیازی    -

 اهلل مکارم( )آیت بصورت عادی غسل را انجام می دهد. ل نباشد،آن، به هنگام غس

بیه   ییا  یسیت که برداشتن آن ممکن ن یدهچسب یزیغسل چ یاوضو  یاگر در جا یست؛ن یزجا ییهاناخن یناستفاده از چن -

صیورت،   ینباشد که در ا یمّمدر مواضع ت یزکه آن چمگر آن یدنما یمّمت یدتحمل کرد، با شودیمشقت دارد که نم یقدر

 )آیت اهلل شبیری زنجانی( آن محل را مسح کند. یاطو بنابر احت یردوضو بگ یدبا

 .یستن یزکه واجب است در غسل و وضو شسته شود جا ییآب است به جاها یدنکه مانع از رس یزیقراردادن چ -

وضیو   ینواجب ب یاطابر احتصورت بن ینبرداشتن تنگ باشد در ا یاگر مشقت داشته باشد مگر وقت برا یبردارد حت باید

 )آیت اهلل وحید خراسانی( .یدبنما یزواجب بعد از برداشتن قضا ن یاطجمع کند و بنابر احت یممو ت ای یرهغسل جب یا

آن را بردارد و به طور معمول وضو  یممانجام وضو و غسل و ت یمشقت ندارد الزم است برا یبرداشتن ناخن مصنوعاگر  -

برداشتن تنگ باشد  یبردارد، مگر وقت برا یداگر مشقت داشته باشد با یحت .یستن یحصح یا یرهو به صورت جب یردبگ

واجب بعید از برداشیتن    یاطجمع کند و بنابر احت یممو ت ای یرهغسل جب یاوضو و  ینواجب ب یاطصورت بنابر احت یندر ا

 یدناست و مانع رس لف است چون حائ( بدون ضرورت کار خالی)کاشتن ناخن مصنوع یعمل ین. البته چنیدبنما یزقضا ن

 )آیت اهلل نوری همدانی( آب به بشره است.

 آرایشگر حکم درآمد
نه؛بلکه اگر  یادهد  ینامحرم قرار م یدرا در معرض د ینتز ینا یداند که مشتر ینم یشگرآرا اگر :یشگریآرا اجرتالف(  -

فساد نباشد،  یجترو یعمل به نوع ینجرتش را دارد( و اقصد کمک به گناه ندارد )مثال فقط قصد ا یشگرآرا یداند  ول یم

 اجرت را مالک است.

 یخود مانع یقابل برداشتن باشد اجرت به خود اگر :ینهاو مانند ا ینسبت کاشت ناخن و مژه مصنوع یشگر( اجرت آراب

 (یخامنه اشود. )امام  یوعده نماز( نباشد اجرت را مالک نم یک یاگر قابل برداشت )ولو برا یندارد ول

داند که طیرف در   یاگر م یشگرآرا یول یستن یحشود صح یکار که مانع از صحت وضو وغسل م ینا یگرفتن برا مزد -

در  یدارد حکیم شیرع   یفیه تواند در آن تصرف کند. در ضیمن وظ  یاست م رداختیپ ولپبه تصرف او در  یهر حال راض
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 (یستانیاهلل س یتواقع شود. )آاحتمال دهد مؤثر  یکهمسأله را به او تذکر دهد در صورت

 اهلل مکارم( یتندارد. )آ یکار و درآمد حاصل از آن مانع ین، انجام اناخنصورت ضرورت کاشت  در -

 (یهمدان یاهلل نور یتکار جایز نیست و اجرت آن نیز اشکال دارد. )آ این -

 1(یاهلل صاف یتبرای آرایشگر هم جائز نیست. )آ نباشدموردی که قابل برداشتن  در -

 زخم تاتوحکم 

به  یدبه او گفته که تا چند روز آب نبا یشگرشآرا ینکارا یرا تاتو کند و برا یشقصد دارد ابروها یشخص

وضمو   یشمخ  بمرا   یمن ا ی یفهاطرافش( برسد. وظ یپوست آن قسمت از صورت )محل ابروها و کم

 یست؟گرفتن و غسل چ

 ییاط و بنیابر احت  یدو اطراف آن را به قصد وضو بشیو  یردوضو بگ یدآن ضرر داشته باشد، با یاگر زخم باز باشد و آب برا -

بیه   یدآن ضرر ندارد، با یآب برا یا یستاگر زخم ن اما آن بکشد. یآن قرار دهد و دست تر رو یرو یمستحب، پارچه ا

از نامحرم  یداشود، ب یمحسوب م ینتباشد که عرفا ز یبه ذکر است که تاتو اگر به گونه ا الزم .یردطور معمول وضو بگ

 2)امام خامنه ای( پوشانده شود.

 مصنوعی دست و پای 
 3آیا دست مصنوعی در حکم جبیره است و باید دست مرطوب بر آن کشید؟

 .حکم جبیره ندارد -

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

 /https://www.sistani.org/persian/qa/1718 عزه. یدز یی، حجةاالسالم رضا1011 یرماهت یشی،جلسه هم اند ی،اامام خامنه.  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=1&mid=256316 
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1118 

 .1318/12/11، تاریخ: 182121است  سوال شماره سواالت سامانه جامع  طهارت و نج. سایت ادمین امام خامنه ای،  2
 . سایت آیت اهلل سیستانی و مکارم حفظهما اهلل 3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00866&mid=255835 
 

https://www.sistani.org/persian/qa/0798/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=0&mid=256306
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1198
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44866&mid=255835
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 هجبیرمتفرقه در احکام 

 جبیرهروی حکم مانع بر 

 چربی روی جبیرهحکم 
 1اگر روی جبیره چرب باشد وظیفه چیست ؟

 ییت آ یسیتانی، اهلل س یتآامام، حضرت ). و روی آن را مسح کند اشکال ندارد و پاک باشد روی جبیره چربی باشداگر بر  -

 (اهلل مکارم

 اییهجبیره چند العدم لاوم کم کردن 
  2اگر روی جبیره چند الیه بسته شده باشد الزم است ان را کم کند؟

 (اهلل مکارم یتآ یستانی،اهلل س یتآ)حضرت امام،  .کم کند ن راآبه اندازه متعارف است الزم نیست اگر  -

 (یامام خامنه ا) آن را مسح کرد. یرو را کم کرد و یرهشود الزم است جب یتا آنجا که م -

 )پالستیک( جبیره حکم اضافه کردن مانع بر
 3روی آن را مسح کرد؟ مانند آن گذاشت و آیا می توان روی جبیره چیا دیگری مثل پالستیک و

آنکه جبیره نجس است( اشکالی ندارد در غیر این صورت جایز نیست مگر آنکه بعد از اضیافه کیردن    نیاز است )مثل اگر -

 (یستانیست اهلل ی)حضرت امام ره، آ. جبیره محسوب شود عرفا جزء

 یرند؟کنند و وضو بگ یکبدهند داخل پالست یا یرهجب یوضو  یدرا که با یاست عضو یحصح یاآ

 0آیت اهلل مکارم() است. یحصح یآر -

 روی زخم قطع نشدن خون و اجبار در بستن نایلون

آن قرار دهد دائماً  یهم بر رو یرهاگر جب یوجود دارد که حت یزخم یشوضو یاز اعضا یکیکه در  یکس

 یرد؟وضو بگ یدچگونه با ید،آ یاز آن خون م

 5)امام خامنه ای( .یلونمثل نا ،یدآ ینم یرونزخم بگذارد که خون از آن ب یرا بر رو یا یرهواجب است جب -

                                                                                 
 22احکام جبائر  م   1؛ آیت اهلل  سیستانی؛ العروه الو ثقی ج22احکام جبائر  م   1؛ ؛آیت اهلل  مکارم  العروه الو ثقی ج22احکام جبائر  م   1نی  العروه الو ثقی جامام خمی 1
امیام خامنیه ای     20احکام جبیائر  م    1آیت اهلل مکارم العروه الو تقی ج 20م احکام جبائر    1آیت اهلل سیستانی العروه الو تقی ج  20احکام جبائر  م   1امام  خمینی العروه الو تقی ج  2

     572606سایت ادمین وضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: 
 20احکام جبائر  م   1لعروه الو تقی جآیت اهلل سیستانی ا  20احکام جبائر  م   1آیت اهلل مکارم  العروه الو تقی ج  20احکام جبائر  م  1العروه الو تقی ج امام خمینی؛  3

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00866&mid=255808سایت معظم له: .  0
 

 .138س . أجوبةاإلستفتائات،  5

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44866&mid=255848
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 و مسح با آنها جبیره در کف دست وجود
 1؟دست او جبیره دارد چگونه مسح کندکف شخصی که  

کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است می تواند سر و پا را با همان  -

 )حضرت امام(  .بگیرد رطوبت مسح کند یا از جاهای دیگر وضو رطوبت

می تواند سر و پا را با همان رطوبت جبیره مسح کند و اگر رطوبت خشک شده می تواند از ابرو یا ریش رطوبت بگییرد.   -

 )امام خامنه ای(

تواند سیر و پیا را بیا    هایش جبیره دارد و در موقع وضو، دستِ تر روی آن کشیده است میکسی که در دست و انگشت  -

اهلل  آییت ) مسح کند هرچند احتیاط مستحب آن است که مسح را با قسمتی انجام دهد که جبییره نیدارد.   همان رطوبت

 سیستانی(

تواند مسح سر و پیا را  کسى که در کف دست و انگشت هایش جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده، مى -

گیرد. و اگر در موقع وضو دست تیر روی  ضو رطوبت مىبا همان رطوبت انجام دهد و اگر کافى نباشد، از جاهاى دیگر و

جبیره نکشیده و یا رطوبت اعضای دیگر برای مسح کفایت نمی کند احتیاط آن است که هم با ذراع و هم با دست دیگر 

 2. )آیت اهلل مکارم(مسح را انجام دهد

 جایز است.راع و پشت دست نیز مسح در حال اختیار با ذ 3دقت شود که مطابق نظر برخی از مراجع تقلید نکته:

 که رفعش مشقت دارد پس از وضو یمانع یحکم مشاهده 
 یست؟ج یفهکه رفع آن مشقت دارد بعد از وضو مشاهده شود، وظ یچنانچه مانع

 0)آیت اهلل مکارم( حاصل شده است. یرهبوده و عمال جب یحدر فرض سؤال وضو صح -

 تعدد جبیرهتکلیف شرعی در فرض 
 ۵در صورت یا دستها یا روی پای او  باشد وظیفه چیست؟ چند جبیره اگر

جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آنها را  چنداگر در صورت یا دستها   -

عظیام   ییات ره، آ)حضرت امیام  با رعایت ترتیب مسح کند و در جاهای که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید. 

                                                                                 

جیزوه  ؛ آییت اهلل سیسیتانی رسیاله توضییح       35اسیتفتاء شیماره     511181؛امام خامنه ای  استفتاء خصوصی سایت ادمین شماره استفتاء: 332ساله تو ضیح المسائل  م:  امام خمینی ر1
 351؛آیت اهلل مکارم توضیح المسائل م 381م  1المسائل جامع ج

2 08660&catid=1&lid=21https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 . حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی 3

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00866&mid=255806: . سایت معظم له 0

 5حث جبائر م ب الو ثقی هوآیت اهلل مکارم العر، 333, آیت اهلل سیستانی توضیح المسائل م 330.  امام  خمیینی رساله توضیح  المسائل , م5:
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 (یرازیو مکارم ش یستانیس

 1غصبی جبیرهحکم 
نسیبت بیه   امیا   است،ند گناه کرده ن مسح کآو چنانچه بر باید آن را برطرف و تعویض نمود و نمی توان روی آنرا مسح کرد 

 ی جبیره وی:حکم صحت وضو

 امام، امام خامنه ای( )حضرت .باطل نیست -

 مکارم( و سیستانی )آیات عظام است.بنابر احتیاط باطل  -

 حکم چیست؟اگر برداشتن جبیره غصبی ممکن نباشد یا ضرر داشته باشد مثال موجب جراحت شود 

 :اگر مال تلف شده محسوب شودالف( 

 مسح بر جبیره جایز نیست مگر با رضایت مالک ان )حضرت امام( -

 اهلل مکارم(  آیت) .و احتیاط واجب رضایت مالک است واجب است عوض ان را به مالکش بدهد -

 (سح است قبل دفع عوض ان به مالک )آیت اهلل سیستانیاحتیاط ترک م -

 :محسوب نمی شود مال تلف شده ب(

)حضرت امام   .اطراف جبیره را بشوید و تیمم هم انجام دهد آنست که احتیاط واجبراضی کردن مالک ممکن نیست  اگر -

 اهلل  سیستانی(  آیت

 )آیت اهلل مکارم( .فی استف ان کاوضوی تنها با شستن اطرا -

 )تیمم یا وضوی جبیره( حکم کسی که وظیفه اش را نمی داند
 2؟م است یا وضوی جبیره ای حکم چیستاگر شک دارد که وظیفه او تیم

 (، امام خامنه ایرهامام  )حضرت .ط واجب باید هر دو را انجام دهداحتیابنابر -

  سیستانی(جمع کند. )آیت اهلل تیممباید احتیاطا بین وضو و  -

ت رجوع به اگر شبهه حکمیه است جایز اس تیمم و جبیره و وضویاحتیاط واجب جمع کند بین اگر شبهه موضوعیه باشد  -

 اهلل مکارم( آیت) .کند داجتهاد یا تقلی

هر دو را انجام داده ایا این وضو برای نماز های  اگر شخ  نداند وظیفه او وضوی جبیره است یا تیمم و

 3ت ؟بعد کافی اس

                                                                                 

 (503135؛ مقام معظم رهبری استفتاءاستانها . )شماره استفتاء:   16احکام جبائر م  1ه الوثقی ج العرو.  1

آییت   311م1ئل جامع ججزوه آیت اهلل سیستانی رساله توضیح المسا 21استفتاء   72661,ا مام خامنه ای سایت ادمین شماره استفتاء: 303امام خمینی رساله توضیح المسائل مراجع م 2: 
 .311توضیح المسائل جامع م 30احکام جبائر م 1اهلل مکارم العروه الوثقی ج

 31احکام جبائر م 1؛ آیت اهلل سیستانی العروه الو ثقی ج 31احکام جبائر م 1,آیت اهلل مکارم العروه الو ثقی ج 305؛ م 300حضرت امام توضیح المسائل م  3
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 ( اهلل مکارم آیت ، سیستانیاهلل آیت ،بگیرد )حضرت امام وضوءخیر باید برای نماز های بعدی  -

 بر خال  وظیفه جبیره با تیمم خواندهکه  ییحکم نمازها

او در  یفمه جهل با تیمم نماز خوانده است؛ وظ یکه وظیفه اش وضو وغسل جبیره بوده اما از رو یشخص

 یست؟حال حاضر چ

 1)آیت اهلل مکارم( ل نمازها را قضا کند.در فرض سؤا -

 حکم کشف خال  وظیفه
کشف خالف اعتقاد مختلیف   مسئله در صورحکم  تخلف کند طهارتش صحیح نیست. ای جبیرهمکلف عمدا از انجام طهارت اگر 

 است که در ادامه می آید:

 اعتقاد به ضرر و کشف خال 

کمه ضمرر نداشمته     جبیره گرفته بعد از نماز فهمید یاعتقاد داشته اب برای پوست ضرر دارد و وضو اگر

  2؟غسل او چه حکمی دارد وضو  و

 )حضرت امام( .از عمل بوده اعاده الزم نیست بعد و اگر اعاده کنداحتیاط واجب اگر قبل از شروع به عمل باشد  -

ارد به دستور وضو یا غسل اگر به اعتقاد اینکه در اعضای وضوی او زخم یا دمل یا شکستگی است و آب برای آن ضرر د -

جبیره رفتار نماید، س س آشکار شود که زخم یا دمل یا شکستگی در اعضای وضو وجود نداشته، وضو یا غسل او باطیل  

است و نمازهایی را که با چنین وضو و غسلی خوانده باید در وقت، دوباره بخواند و در خارج وقت، قضاء نماید امّا اگر در 

اً زخم یا دمل یا شکستگی وجود دارد و معتقد است آب برای آن ضرر دارد و فرد به دستور وضو یا اعضای وضوی او واقع

او صیحیح اسیت.    غسل جبیره رفتار نماید، س س معلوم شود که آب برای موضع آسیب دیده ضرر نداشته، وضو و غسل

 (اهلل سیستانی آیت)

 (اهلل مکارم آیت) .احتیاط واجب اعاده کند -

 خال  دم ضرر و کشفاعتقاد به ع
وظیفه  بعد کشف شود ضرر داشته و غسل معمولی انجام دهد و و وضو اگر معتقد باشد اب ضرر ندارد و

 3؟حکم چیستاو جبیره بوده 

 (سیستانی ، آیت اهللامام حضرتنجام دهد. )بنابراحتیاط واجب باید وضو یا غسل را دوباره ا -
                                                                                 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00866&mid=255805سایت معظم له: .  1
 

 387م  1ج  سیستانی رساله توضیح المسائل جامع ؛ آیت اهلل33احکام جبائر م  1, آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج  33احکام جبائر م 1امام خمینی العروه الوثقی ج 2
 33احکام جبائر م  1, آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج 388م  1؛آیت اهلل سیستانی رساله توضبح المسائل  ج33احکام جبائر م  1حضرت امام العروه الوثقی ج   3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44866&mid=255845
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 اهلل مکارم( آیت) .غسل و وضوی او صحیح است -

 عدم ضررکشف و  از وظیفهتخلف عمدی به ضرر و  معتقد
انجام دهد و بعمد کشمف    و غسل معمولی وضو ،لی به جای انجام وظیفهب ضرر دارد وآاگر معتقد باشد 

 1شود ضرر نداشته حکم وضو و غسل و چیست ؟

 (  مکارم آیت اهلل ،امام حضرتاگر قصد قربت از اوحاصل شده غسل و وضوی او صحیح است ) -

 (اهلل سیستانی آیت) .بنابراحتیاط باید غسل و وضوء را دوباره انجام دهد -

 معتقد به عدم ضرر و انجام جبیره و کشف ضرر

عمل باید  حقیقتا هم این حال وضوی جبیره انجام داده و کشف شده که با اگر معتقد به عدم ضرر بوده و

 2؟حکم چیست ه استجبیره انجام می داد

 (حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم) .حاصل شده صحیح استاگر قصد قربت از او  -

 حکم نماز در اول وقت با غسل یا وضوی جبیره
  3خواندن نماز در اول وقت با داشتن عذری که وظیفه او غسل یا وضوی جبیره است

 :می داند که تا آخر وقت عذر او برطر  نمی شودالف( 
 ایه اهلل مکارم( ،ایه اهلل سیستانی ،امام خامنه ای ،)حضرت امام. انداول وقت نماز بخو می تواند در -

 :امید دارد تا آخر وقت عذرش بر طر  شودب( 
 .حتیاط واجب است که صبر کند و اگر عذرش برطرف نشد در آخر وقت نماز را بیا وضیو ییا غسیل جبییره ای بخوانید      ا -

 (آیت اهلل مکارم ،مام خامنه ای)حضرت امام،  ا

با وضو  چنانچه عذر او برطرف نشد در اخر وقت نماز را بهتر است صبر کند وهر چند در اوّل وقت، نماز بخواند  ندتوایم -

 .حب اعاده کنددر صورتی که اول وقت نماز خواند و عذرش برطرف شد به احتیاط مست و یا غسل جبیره های به جا اورد

 )آیت اهلل سیستانی(

 :طر  می شودآخر وقت عذرش بر می داند تا ج(
چند بداند که عذر او تا آخر وقیت   در اوّل وقت، نماز بخواند هر تواندیاست م اییرهغسل جب یااو وضو  یفهکه وظ یکس -

                                                                                 
 381م 1آیت اهلل سیستانی رساله توضیح المسائل جامع ج  33احکام جبائر م  1عروه الوثقی ج ؛آیت اهلل مکارم ال 33احکام جبائر م  1حضرت امام العروه الوثقی ج   1
 همان  2

 ؛ اییه اهلل 356جزوه . ایه اهلل مکیارم رسیاله توضییح المسیائل م    28استفتائ شماره    081111,  امام خامنه ای سایت ادمین  شماره استفتاء: 301امام خمینی رساله توضیح المسائل م 3: 
 301سیستانی رساله توضیح المسائل  م
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)آییت اهلل   .صبر کند شودیدارد تا آخر وقت عذرش برطرف م یدمستحب آن است که اگر ام یاطاحت یول شودیبرطرف م

 1سیستانی(

 ضو یا غسل جبیره ایخواندن نماز قضا با و

 2؟بخواندت می تواند نماز قضای خودش را غسل جبیره اس و ایا کسی که فعال وظیفه او وضو

 امام خامنه ای(  ،ره )حضرت امام .زمان برطرف شدن عذر تاخیر اندازدنماز قضاء را تا  احتیاط واجب  -

 3مکارم ( ایه اهلل اهلل سیستانی و آیت) .اندن نماز قضای خودش اشکال نداردخو -

 عبادت استیجاری با طهارت جبیره ای

 اجیر کردن طاهر جبیره ای

 4 ؟می توان برای نماز میت اجیر کرد را یا غسل جبیره ای است که وظیفه اش وضو ایا شخصی

  اهلل مکارم( آیت، ره)حضرت امام . بنا بر احتیاط واجب اجیر نکنند -

 ()آیت اهلل سیستانی .می توان اجیر کرد -

 ر در مدت اجارهحدوث عذ
ید که موجب شود آبعد عذری برایش پیش  میت اجیر شود و نمازاگر شخصی در مدت مشخصی برای 

 ۵؟غسل او جبیره ای شود تکلیف چیست یا که وضو

 احتیاط واجب باید تا برطرف شدن عذر صبر کند و اگر وقت تنگ شد و عذر برطرف نشید اجیاره فسیخ میی شیود.     بنابر -

 م خامنه ای(اما ره، حضرت امام)

 اهلل سیستانی( آیت). اجاره صحیح است -

 (اهلل مکارم آیت) . دن عمل نیست اجاره فسخ می شودوقت هم برای تمام کر چه شرط مباشرت شده ونچنا -

                                                                                 

 385رساله جامع م  1

جزوه  ؛ آیت اهلل سیستانی  العروه 21و  11استفتاء 76617وشماره استفتاء:    760621, امام خامنه ای سایت ادمین  شماره استفتاء: 12صاله القضاء م 1امام خمینی تحریر الوسیله ج  2
 مکارم سایت نماز قضاء ؛ قضای نماز با غسل ووضوی ؛ آیت اهلل31الوثقی ج ا حکام جبائر م 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=06806&mid=262282جبیره

 31احکام جبائر م  1؛ آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج31شایان ذکر است ابه اهلل مکارم در عروه الوثقی اشکال می کنند ج ا حکام جبائر م  3

 1522؛ ابه اهلل سیستانی رساله توضیح المسائل م 1221ة ابه اهلل مکارم توضیح المسائل م 1501م و رساله  توضیح المسائل  م  5صاله االستیجار م  1امام خمینی تحریر الوسیله ج  0:

؛آییت اهلل سیسیتانی  العیروه الیوثقی ج ا       065711داده شده   شیماره اسیتفتاء:   ,  امام خامنه ای سایت ادمین وضعیت: پاسخ 5احکام صاله استیجارم  1امام  خمینی تحریر الوسیله ج  5
 31احکام جبائر م  1؛ آیت اهلل مکارم العروه الوثقی ج31احکام جبائر م 
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 حکم انجام تبرعی عبادت در حالت طهارت جبیره ای 
 1بخواند؟را  میتیوغسل جبیره است می تواند تبرعا نماز  ایا کسی که فعال وظیفه او وضو

 ، امام خامنه ای(میت کفایت نمی کند. )حضرت امامبه احتیاط واجب برای  -

 ()آیت اهلل سیستانی .صحیح است -

 ()آیت اهلل مکارم .اشکال دارد گریخواندن تبرعی نماز دی -

 طاهر جبیره ای امامت جماعت با
 2چه حکمی دارد؟ خواند که با وضو یا غسل جبیره نماز می جماعتیبه امام  اقتدا امام جماعت شدن یا 

 ایه اهلل مکارم( ،ایه اهلل سیستانی ،امام خامنه ای، )حضرت امام .اشکال ندارد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

جزوه  ؛ آییت اهلل سیسیتانی  العیروه    21و  11استفتاء 76617وشماره استفتاء:    760621, امام خامنه ای سایت ادمین  شماره استفتاء: 12صاله القضاء م 1امام خمینی تحریر الوسیله ج  1
آییییییت اهلل مکیییییارم سیییییایت نمیییییاز قضیییییاء ؛ قضیییییای نمیییییاز بیییییا غسیییییل ووضیییییوی         755 1منهیییییاج ج ؛ 31الیییییوثقی ج ا حکیییییام جبیییییائر م   

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=06806&mid=262282جبیره
جیزوه ؛   ابیه اهلل سیسیتانی رسیاله     21اسیتفتاء شیماره      786772؛ امام خامنه ای سایت ادمین وضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء: 0571حضرت امام رساله  توضیح المسائل م  2

 1271؛ ابه اهلل مکارم  رساله توضیح المسائل م 1038توضیح المسائل م 
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 غسل جبیرهمخصوص احکام 
تمام مطالبی که در جزئیات وضوی جبیره ای مطرح شد در غسل جبیره ای هم صحیح است ولی نکات خاصی در غسل جبیره 

 نوان خواهد آمد:ای مطرح است که در چند ع

 غسل جبیره ترتیبی یا ارتماسی
 1ایا باید ترتیبی باشد یا ارتماسی هم جایا است؟

 اهلل سیستانی( آیت ،حضرت  امام ) .بنابر احتیاط واجب باید ترتیبی انجام شود -

 اهلل مکارم( آیت) تا ممکن است باید غسل را ترتیبى به جا آورد. بنابر احتیاط -

گوییم غسل ارتماسی هم صحیح است در صورتی می توان غسل ارتماسی کیرد کیه عضیوء  ییا     در صورتی  که ب :نکته

  .به عضوء نشودآسیب یا رسیدن اب موجب   جبیره نجس نباشد

 وظیفه مکلف در شکستگی و جراحت و زخم
اگر بر کسی غسل واجب باشد آیا در حکم تحصیل طهارت فرقمی بمین شکسمتگی اعضما  یما زخمم و       

 رد؟جراحت وجود دا

 2(اهلل مکارم آیت)حضرت امام و  است.وظیفه غسل جبیره  ،جبیره فرقی بین انها وجود ندارد در حکم -

اگر در بدن شکستگی بدون جراحت باشد و آب برای آن ضرر دارد و روی آن باز است، الزم اسیت تییمّم بیدل از    الف(  -

اگر  و ید غسل نماید و روی جبیره را  مسح کندغسل کند و اگر روی آن بسته است و مسح بر روی جبیره ممکن باشد با

اگر در اعضاء تیمم است بنابر احتییاط واجیب    مسح جبیره ممکن نیست اگر جبیره خارج از اعضاء تیمم است تیمم کند و

 اهلل سیستانی ( آیت) هم غسل )بدون مسح قسمت اسیب دیده( و هم تیمم نماید.

چیه   چیه روی آن بیاز و   زخم باشد وآب برای ان ضرر داشته باشید ؛  ت ودمل یا شکستگی همراه با جراحب( اگر زخم، 

( روی قسمت صدمه دیده بسته 1 اگر غسل را انتخاب کند: تیمم است و مکلف مخیر بین غسل جبیره ای و ؛بسته باشد

پارچیه   بنابر احتییاط مسیتحب   اطراف را شسته و :( روی قسمت صدمه دیده باز است2اید روی آن را مسح کند. ب :است

 3پاکی روی قسمت صدمه دیده گذاشته وروی پارچه را مسح نماید )آیت اهلل سیستانی (

                                                                                 
 311م 1؛ابه اهلل سیتانی رساله توضبح المسائل جامع ج 28احکام جبائر م  1ثقی ج؛ابه اهلل مکارم  العروه الو331امام خمینی  رساله توضیح المسائل م  1
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 ؛311راله جامع م  3
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 غسل میت جبیره ای؟
 1 جبیره ای داد؟ میت غسلرا   اومی توان وجود مانع در اعضای میت  آیا در صورت

 2خامنه ای(. )امام ز غسل احتیاطاً تیمم هم داده شوداگر قابل برداشتن نیست غسل داده شود و بعد ا -

از رسیدن آب به ظاهر پوست وجود دارد، در صیورت امکیان، بایید آن را برطیرف نمیود و اگیر        یاگر در بدن میّت، مانع -

مشروعیّت غسیل   یست،دارد که قابل تحمّل ن یااست و مشقّت فوق العاده یحرج یابرطرف کردن آن غیر ممکن است 

 یمّممستحب است کیه عیالوه بیر تی     یاطهر چند احت دهندرا تیمّم ب و واجب است میّت یستمیّت ثابت ن یبرا یجبیره ا

باشید   یجزئی  یسیت که امکان برطرف کردن آن ن یّترا غسل هم بدهند خصوصاً اگر مانع موجود در بدن م یّتم یاطاًاحت

 ینبی نباشد و گرنیه واجیب اسیت     یّتم یمّمت یاست که مانع مذکور در اعضا یذکر است آنچه گفته شد در صورت یانشا

بنابر احتیاط واجیب در صیورت امکیان     یّت،فرض در هنگام غسل دادن م ینو در ا یندجمع نما یّتو غسل م ادند یمّمت

 ( یستانیاهلل س آیت)  بعد از خشک نمودن آن، مسح نمایند. یّتغسل جبیره، بر مانع موجود در بدن م یاهمانند وضو 

قیرار   یکتوان آن را داخیل پالسیت  اما اگر مثالً کل بدن سوخته است مى یمدانمى یزرا براى آنها جا یرهجب یّتما غسل م -

کیرد و اگیر در    ییاط احت یدالبته اگر بشود با یم،موارد ندار گونهینبر لزوم غسل در ا یلىولى دل یمبده یرهداده و غسل جب

 ( مکارماهلل آیتل نماز دارد. )مقدم است ولى در هر حا یممسالم باشد ت یممموارد اعضاى ت گونهینا

 

 و مخفی شدن قدری از پوست شده یجسد کالبد شکاف دوخت
و دوخته شده است، بمه   یاز پوست مخف یکرده اند، که پس از دوخت، مقدار یرا کالبد شکاف یجنازه ا

 یست؟چ یفهرسد. وظ یکه آب به تمام پوست نم یطور

 3نه ای()امام خام است. یممغسل و ت یندر جمع ب یاطگونه موارد، احت یندر ا -

 

 

                                                                                 

جیزوه ؛ آییت اهلل    15شیماره   1312/11/10تاریخ اسیتفتاء:      012186سایت ادمین وضعیت: پاسخ داده شده   شماره استفتاء:   021امام  خامنه ای سایت پرسشهای متدول س   1
واهلل مکییییییییییییییییارم سییییییییییییییییایت  312م 1سیسییییییییییییییییتانی رسییییییییییییییییاله توضیییییییییییییییییح المسییییییییییییییییائل جییییییییییییییییامع ج 

,312http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01101&mid=252316 

   
 : در صورتی که میت از ناخن مصنوعی استفاده کرده باشد و امکان کندن آن مقدور نیست تکلیف غسل چیست؟22س.  2

 جلسات استفتائات سایت ادمین ج( اگر قابل برداشتن نیست غسل داده شود و بعد از غسل احتیاطاً تیمم هم داده شود.

 1101511( کد 185/2استفتاء )ج ،128ام خامنه ای، جلسات پژوهشی، ج. سایت ادمین ام 3
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 تیمم جبیره مخصوصاحکام 

 کیفیت تیمم جبیره ای
وظیفمه   کسی که وظیفه او تیمم است، اگر در بعضی از جاهای تیمم او زخم یا دمل یا شکستگی باشمد، 

 ؟چیست

اهلل  آییت اهلل سیسیتانی و   آییت  ،امیام خامنیه ای   ،)حضرت امیام  باید به دستور وضوی جبیره ای، تیمم جبیره ای نماید. -

 1 م(مکار

 مانع در ممسوح
پارچه یا چیای بسته و نمی تواند باز کند چگونه تیمم را  اگر پیشانی یا پشت دو دستهای او زخم است و

  ؟انجام دهد

 2(یرازیو مکارم ش یستانیعظام س یات)حضرت امام ره، آ. چنانچه نمی تواند باز کند باید دست را روی ان بکشد  -

 مانع در ماسح
 3؟چگونه تیمم کند ه دارد و نمی تواند باز کنداگرکف دو دست جبیر

 اهلل مکارم( آیت وره باید با همان دست مسح را انجام دهد)حضرت امام  -

اگر قسمتی از کف دست باز است مسح را با همان قسمت باز انجام دهد اگر تمام آن را جبیره گرفته است مسیح بیا ان    -

 کافی است )آیت اهلل سیستانی(

 یا تیمم جبیره ای بیرهی جعدم امکان وضو
 یا یمره جب یوضمو  یتوانمد شخ  به دستور پاشک نه م ینا آن باز یزخم است و رو یکل صورت فرد

حکمم فاقمد    ینکمه ا یما  ناق  و یممت یاو  یردناق  بگ ینماز، وضو یبرا یا. آیا یرهجب یممنه ت و یردبگ

 را دارد؟ ینالطهور

 0)امام خامنه ای( واند و بعداً قضا کند.ناقص بخ ینماز را در وقت با وضو یاطبنابر احت -
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