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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 غایات آنو فصل اول: وضو 

 وضو یمعنا
 یلهیوس مقدس، شرع در که عمل نیا .خاص تیفیک و طیشرا با پاها یرو و سر جلو کردن مسح و دستها و صورت شستن یعنی وضو

 ریغ و مسجد به ورود قرآن، تالوت طواف، نماز، لیقب از است، مستحب و واجب اعمال یبرخ یمقدمه شده، شمرده یمعنو طهارت

 1)امام خامنه ای( .نهایا

 حکم اصل وضو
است )یعنی اگر هیچ یک از اهدافی را که برای آن آیا وضو برای فرد محدث به حدث اصغر فی نفسه مستحب 

 2( باز هم مستحب است؟وضو می گیریم را نیت نکند حتی  قصد با طهارت بودن را هم نکند

 در استحباب نفسی آن اشکال است )حضرت امام(  -

 وضو به قصد طهارت از نظر شرعی مستحب و مطلوب است. )امام خامنه ای( -

 م مکارم، سیستانی(ب نفسی نیست. )آیات عظاحمست -

 غایات وضو
 3غایات وضو )کارهایی که باید برای آن وضو گرفت( و جایگاه آن در اعمال عبادی و غیر عبادی کدام است؟

 (نمازهای واجب و مستحب )به جز نماز میتمانند  :شرط صحت عمل یعنی اگر عمل بدون وضو، انجام شود صحیح نیست .1

 مس خط قرآنمانند  :گر آن عمل بدون وضو انجام گیرد حرام استشـرط جواز عمل )حرام نبودن( یعنی ا .2

 شرط کمال عمل، مانند وضو برای قرائت قرآن .1

 مانند وضو برای با طهارت بودنشرط تحقق عمل، .0

 شوددر حال جنابت که با وضو، کراهت آن برداشته می 1مانند غذا خوردنرفع کراهت عمل، .1

                                                           
 11درس  1. رساله آموزشی ج 1

،  سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی 1دی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوء قبل از  مساله(  سید محمد کاظم طباطبائی یز 2
. آیا وضو به 122؛ س 122اجوبه االستفتائات، سمقام معظم رهبری، 1فصل فی غایات الوضو  مساله 1، ،سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  جلد 1الوضوئات المستحبه  مساله

طهارت از نظر شرعی مستحبّ و مطلوب  خودی خود مستحبّ است؟ و آیا می توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟   ج. وضو به قصد
 است و خواندن نماز با وضوی مستحبّ جایز است؛

 ؛11، ص11، درس1د کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی غایات الوضوء، مقدمه؛ مقام معظم رهبری، رساله آموزشی، ج .  سید محم1
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 .شودیم گرفته ینفس مستحب عنوانبه که ییوضو مانند شود؛ینم گرفته نظر در وضو یبرا خاص یهدف و تیغا یگاه .1

 موارد ذکر شده اتفاقی نمی باشد و دارای تفصیل است که ذکر می شود. نکته:

 2.که وضو می خواهد با آن انجام دهدرا گرفت می تواند هر کاری ضو و برای یکی از غایات مشروعهاگر شخصی  نکته:

 وضوهای مستحبی

 3مواردی وضو گرفتن مستحب است؟ در چه

چه بعضی فقها در بعضی موارد بر ایشان استحباب ثابت نشده و  عروة الوثقی بیان کرده اگرکتاب  مرحوم سید موارد زیادی را در

عدم ثبوت را بیان می کنیم و اگر موردی را مرجع تصریح به  هذکر کرد ما مواردی که مرحوم سید لیفرمودند به نیت رجاء انجام دهد و

 ی کالمشانابتدا که به طور کلی دربل ه انددفرمواستحبابش کرده ذکر می کنیم اگر چه عده ای از فقها در تک تک موارد نظر خود را ن

د رجاءً ارنکردند. لذا عمل به این گونه موکه ثابت نشده تصریح  یبعضی از موارد استحبابش ثابت نشده است و به موارد که ذکر کردند

 است.مطلوب 

: استحباب بعضی موارد ذیل ثابت نیست، البته الزم به ذکر است مواردی را که در فرموده اند حضرت امام، آیت اهلل مکارم نکته:

استحباب وضو در بعضی از موارد ذیل ثابت  فرموده اند: آیت اهلل سیستانیو  شده، ذکر می شود شانرساله تصریح به استحباب

یک از موارد ذیل به احتمال مستحب بودن، وضو بگیرد، تحصیل کننده طهارت  است، لذا به این جهت نیست، اما اگر به قصد هر 

 0)محصل طهارت بودن( وضو مستحب می شود.

 برای طواف مستحبی که جزء اعمال حج و عمره نباشد. -1

به قصد آماده شدن وضو  برای اینکه نمازش را اول وقت بخواند یا در اولین زمان ممکن بخواند مستحب است قبل از وقت -2
 بگیرد ولی باید نزدیک وقت یا زمان ممکن باشد تا صدق تهیو و آماده شدن برای نماز کند. 

 استحبابش ثابت نیست بلکه اگر قبل از وقت به قصد با طهارت بودن بگیرد، مستحب است. )آیت اهلل مکارم( -

 بر ای وارد شدن به مساجد:  -1

 منه ای()حضرت امام، امام خا .مستحب است -

                                                                                                                                                                                                            
قبل االکل و الشرب.السیستانی. سید محمد  ب به( المراد بالوضوء قبل االکل )المامور به فی جملة من الروایات(هو غسل الیدین بل یحتمل ان یکون هو المراد ایضاً مما ورد من امر الجن  1

 کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل غایات الوضوء

،  2و  1،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی الوضوءات المستحبه مساله122( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  2
 ، 122ای اجوبه االستفتائات  س آیت اهلل سید علی حسینی خامنه

؛،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی الوضوءات المستحبه 011و  111و  122( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
، السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی جلد کت آب  النکاح 11نسبت به مورد  122ای اجوبه االستفتائات  مسالهی خامنه، آیت اهلل سید علی حسین2مساله

، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة 101، توضیح المسائل مکارم مساله011، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله11فضل النکاخ و آدآب ه مساله
، 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1111، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع ج1، کتاب النکاح، م2؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، جلد01الوثقی مع التعلیقات، فصل فی احکام الحائض، م

 ، غایات وضو؛11درس

 ،2عروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی الوضوءات المستحبه مسالهسید محمد کاظم طباطبائی یزدی ال 0
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 (.یستانیس اهللتیآ) است حیصح وضو رد،یبگ وضو بودنمستحب احتمالبه اگر یول ست؛ین ثابت وضو بودن مستحب -

 دیگر است. )آیت اهلل مکارم( ینجام آن به قصد غایتااستحباب آن محل اشکال است و احتیاط در  -

 : برای ورود به مشاهد مشرفه -0

 ام، امام خامنه ای()حضرت ام .ی حرم امامان مستحب استبرا -
 آیت اهلل مکارم() دیگر است.ی در آنجام آن به قصد غایت استحباب آن محل اشکال است و احتیاط

 .طواف چون دراین دو وضو الزم استبرای اعمال حج غیر از صاله و  -1

 برای نماز میت -1

 برای زیارت اهل قبور: -1
 مستحب است. )حضرت امام( -

 )آیت اهلل مکارم( رجاءً انجام شود. -

 ردن حواشی آن یا حمل کردن قرآن یا نوشتن آن یا لمس ک قرائت قرآن -1

 مکارم(حاجت از خداوند. )آیت اهلل دعا و طلب  -1
 زیارت ائمه علیهم السالم هر چند از راه دور. -11

 سجده واجب قرآن . وسجده شکر  -11

 .اذانبرای گفتن   -12

 :اقامهبرای گفتن   -11

 م( وضو شرط صحت است : )حضرت امام ، آیت اهلل مکار -

 به احتیاط واجب شرط است : )آیت اهلل سیستانی( -

 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( مستحب است که زن و مرد در شب زفاف با وضو باشند. -10

 وضو گرفتن پیش از جماع مستحب است خصوصا اگر خانم حامله باشد. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -11

 ورود مسافر بر اهل خود. -11

 م، امام خامنه ای(. )حضرت امابرای خوابیدن -11

 )مراجع عظام تقلید( .به قصد طهارت -11

 .محل نماز خواندنش به مقدار نماز حائض در وقت نماز برای ذکر گفتن در -11

  .شخص جنب برای خوابیدن، خوردن، آشامیدن، جماع و غسل دادن میت -21

 تحب است وضو بگیرد .کسی که غسل مس میت بر او واجب شده اگر بخواهد جماع کند و هنوز غسل مس میت نکرده مس -21

 ( دارد مستحب است مجددا وضو بگیرد ) یعنی کسی که وضو .وضو تجدیدی -22

 در همه حال با وضو بودن. )امام خامنه ای(   -21

 تجدید وضو

 0استحباب وضوی تجدیدی تا چند مرتبه است؟

                                                           
فصل فی غایات الوضوء 1.تحریرالوسیله جلد 112( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات، فصل الوضوئات المستحبه القسم الثانی، منهاج الصالحین سیستانی مساله  1

 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:     111111تاء خصوصی، شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استف2مساله 
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 هر چند بار باشد، مستحب است. )حضرت امام، امام خامنه ای(   -

در غیر تجدید وضو برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، خصوصاً برای نماز صبح و مغرب، اما  کسی که وضو دارد مستحب است -
 )آیت اهلل سیستانی( نماز رجاءً انجام شود.

 )آیت اهلل مکارم( تجدید وضو برای هر نماز مستحب است و در غیر این مورد تجدید وضو محل اشکال است. -

 0؟دارد ابستحباغسل هم مانند تجدید وضو تجدید آیا 

  مستحب نیست. )حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستانی( -

 مواردی که رجاء وضو گرفته شود

روی در گفتن زیاده. 0 کردن؛ظلم. 1 گفتن؛دروغ. 2 خروج مذی و ودی؛. 1در مواردی به امید وطلوب بودن وضو گرفته شود: 

زدن به فرج هرچند فرج دست. 1 زدن به سگ؛دست. 1 وت؛بوسیدن از روی شه. 1 دماغ؛خون. 1 استفراغ؛. 1 شعرهای باطل؛

کردن که خالل. 11 در نماز؛ یدنخند. 12 قبل از وضو؛ ،کردن استنجافراموش. 11 کردن باطن دبر و آلت؛مس. 11 خودش باشد؛

 2 شدن شود.سبب خونی

 وضو گرفتنموارد وجوب 

 3چه کارهایی واجب است وضو داشته باشیم؟ دادنبرای انجام

بودن آن است(؛غیر از نماز میت )در نمازهای مستحبی وضو شرط صحیح ،چه ادا و چه قضا ،برای نمازهای واجب. 1  

شده؛ برای سجده و تشهد فراموش. 2  

سهو )اختالف نظر فقها در ادامه ذکر خواهد شد(؛ة برای سجد. 1  

برای طوافی که جزء اعمال حج و عمره است؛ . 0  

ده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد یا همیشه با وضو باشد؛اگر نذر یا عهد کر. 1  

ند؛کقصد تبرک ببوسد یا لمس به اگر نذر کرده باشد که آیات قرآن را مثالً. 1  

د. اگر متوقف بر لمس خط قرآن باش ،آوردن آن از مستراح و مانند آنکشیدن قرآن که نجس شده یا بیرونبرای آب. 1

(.مد)توضیح این مطلب خواهد آ  

                                                           
 . سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات ،فصل الوضوئات المستحبه القسم الثانی، 1
 .0فی موجبات الوضوء، مسئلة العروة الوثقی، الوضوء، فصل  ،ی یزدییسیدمحمدکاظم طباطبا .2
، الوضوء، 1، جة، تحریر الوسیلاهلل خمینیسیدروح؛ 101، مسئلة 1توضیح المسائل جامع، ج ،سیستانیسیدعلی ؛ 111سئلة م، 1ج ،توضیح المسائل مراجع ،هاشمی خمینیبنی سیدمحمدحسن. 1

 .، غایات وضو11 ، درس1آموزشی، ج ة، رسالاییدعلی خامنهغایات الوضوء، مقدمه؛ س
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 0نماز

 ؟آیا برای نماز مستحبی هم وضو ضروری است

 (مستحبی وضو شرط صحیح بودن آن استز نماز میت )در نمازهای ای واجب )چه اداء و چه قضا(غیر ابرای نمازه -

 برای اجزاء فراموش شده نماز چطور؟

 نیز وضو واجب است.برای سجده و تشهد فراموش شده  -

 طواف

 2؟ انه خدا واجب استآیا وضو گرفتن برای طواف خ

باید وضو  برای طوافی که جزء اعمال حج و عمره است )حضرت امام: حج و عمره مستحبی بنابر احتیاط واجب( طواف واجب: -
 بگیرد.

 )که جزء مناسک حج و عمره نیست( وضو الزم ندارد.  1طواف مستحبی: طواف مستحبی -

 سجده سهو

 0آیا برای انجام سجده سهو وضو الزم است ؟ 

  (سیستانیامام خامنه ای، امام، حضرت ) .واجب نیست -

  (مکارم آیت اهلل). حالت وضو و طهارت باشد واجب است با -

 نماز مستحبی

 آیا برای نماز مستحبی وضو الزم است ؟

بلی وضو شرط صحت آن است و به طور کلی برای هر نمازی چه واجب و چه مستحب چه برای خود و چه برای دیگری،   -
 1داشته باشد ولی در نماز میت که بر جنازه میت می خوانند وضو الزم نیست. باید وضو

                                                           
،سیستانی: برای  آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا برای بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتی  111ینی توضیح المسائل مراجع مسالهسید محمد حسین بنی هاشمی خم . 1

بنابر  احتیاط واجب، تیمّم نموده )در صورتی که احترامی و هتک به قرآن باشد، که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بی
احترامی و هتک به قرآن باشد، ه این مقدار هم بیتیمّم، زمان کمتری نسبت به وضو نیاز دارد( و قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده،  آب بکشد و اگر معطّل شدن ب

، تحریر الوسیله، 101مساله  1و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده،  آب بکشد.آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی توضیح المسائل جامع  جلد باید بدون وضو و تیمّم، قرآن را از مستراح
 ، غایات وضو؛11، درس1، غایات الوضوء، مقدمه؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1ج

؛ مقام معظم رهبری، رساله 101و101ع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوء، مقدمه؛ پژوهشکده حج و زیارت، مناسک محشی، م( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی م  2
 ، غایات الوضوء، مقدمه؛1؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج11، ص11، درس 1آموزشی، ج

 ب  دور خانه کعبه طواف کند وضو الزم نیست ()مثل وقتی که از احرام خارج شده و اعمال او تمام شده بعد بخواهد برای ثوا 1

 ةشمار ت،یسا ،یخصوص یاستفتا ،یاخامنه یدعلیس ؛1111( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل غایات الوضوء، توضیح المسائل آقای مکارم مساله 0
 .1111خرداد11: استفتا خیتار ،111111

، مقام معظم رهبری، 2، السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی فصل فی الوضوءات المستحبه مساله11ص 1سیستانی الفصل السابع ج ( . منهاج الصالحین   1
 ؛11، ص11، درس 1رساله آموزشی، ج
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 مس اسماء متبرکه

 مس نام خداوند و صفات خاصه اش

  0آیا برای کسی که وضو ندارد مس اسامی خداوند و صفات خاصه او جایز است؟

 جایز نیست. )حضرت امام(  -

 ه ای(احتیاط مستحب است که بدون وضو مس نشود. )امام خامن -

 ، مکارم(2بنابر احتیاط جایز نیست. )آیات عظام سیستانی -

 مس بسمه تعالی

 3آیا مس ضمیر بسمه تعالی بدون وضو جایز است ؟

 ضمیر حکم لفظ جالله را ندارد. )امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم( -

 مس اسم جالله که بصورت نقطه نوشته میشود

ا... مرسوم شده است کسانی که بدون وضو این کلمه را مس می کنند چه نوشتن اسم جالله اهلل به صورت 

 0حکمی دارند؟

مس قرآن و اسماء بارى تعالى یا جزئى از آنها به هر لغت و کیفیت که باشد بدون طهارت جایز نیست و از بین بردن آنها به  -
 )حضرت امام( نحوى که موجب هتک نشود اشکال ندارد.

 )امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم( .الله را ندارد و مس آن بدون بدون وضو جایز استهمزه و نقاط حکم لفظ ج -

 مس آرام جمهوری اسالمی

 0آیا مس آرم جمهوری اسالمی ایران بدون وضو حرام است ؟
                                                           

آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  فصل ( ، 11و خودم  1ت )قبل از مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی غایات الوضوء ا 1
 ؛ 1011ستفتاء جدید دی ماه ای اخامنه امام ،111فی غایات الوضوء،سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله

 باشد:دو نوع میرود، ( صفاتی که برای خداوند متعال به کار می 2
و نیز برخی از صفات، داللت بر خصوصیّتی دارند که تنها خداوند سبحان، آن خصوصیّت و ویژگی را « الرحمن»شود؛ مانند نوع اوّل: بعضی از صفات برای غیر خداوند متعال به کار برده نمی

 جایز نیست. ؛ لمس این موارد، بنابر  احتیاط واجب، بدون وضو«مقلّب القلوب»دارد، مانند 
رود؛ این صفات، خود، دو دسته تواند آن ویژگی را داشته باشد و در مورد غیر خدای متعال هم به کار میای است که غیر خداوند متعال هم مینوع دوّم: بعضی از صفات، معنایش به گونه

 است:
؛ «خالق»و « ربّ»باشد، مانند شود که منظور از آن، خداوند متعال میای ذکر شود، برداشت میوضیح یا نشانهرود، طوری که اگر بدون تالف. صفاتی که غالباً برای خداوند متعال به کار می

در غیر این  ای در کالم و عبارت باشد که مشخص کند منظور از آن خداوند متعال است، بنابر  احتیاط واجب، لمس آن، بدون وضو، جایز نیست؛این صفات اگر بدون نشانه، ذکر شود یا نشانه
 دو صورت، لمس این گونه صفات، بدون وضو جایز است.

؛ «عظیم»و « رحیم»رود؛ طوری که وقتی بدون توضیح و نشانه باشد، معلوم نیست منظور از آن، خداوند متعال است یا غیر او، مانند ب. صفاتی که برای خداوند متعال و غیر او به کار می
ای نباشد، چه اینکه بدون نشانه باشد، ر آن نوشتار باشد که بفهماند منظور از آن، خداوند متعال است، بنابر  احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی اگر چنین نشانهای دلمس این صفات چنانچه نشانه

 ؛011، م1ای باشد که بفهماند منظور، غیر خداوند متعال است، لمس آن اشکال ندارد؛ توضیح المسائل جامع، جیا اینکه نشانه

؛ مکارم، سایت، پرسش و پاسخ، وضو، مواردی که باید وضو 11، ص2؛ ؛ استفتئات جامعه الزهرا، شماره 011،توضیح المسائل جامع، م 12، هزار و یک  مساله فقهی  مساله101اجوبه مساله  1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111گرفت: 

؛ مکارم، سایت، 011؛   سیستانی، رساله جامع، م11، س1، حضرت امام،استفتائات، ج1صفحه 01، نشریه پیام دین شماره101ای اجوبه االستفتائات  سوالسید علی حسینی خامنه آیت اهلل   0

 سhttp://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211110استفتائات، وضو، کارهایی که باید برای آنها وضوگرفت؛
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 بدون طهارت به احتیاط واجب جایز نیست. )حضرت امام( -
 ت اهلل مکارم(آی ،بهتر است بدون وضو مس نشود. )امام خامنه ای -

 آرم جمهوری اسالمی ایران ظاهرا اهلل خوانده میشود و احکام آن مترتب است. )آیت اهلل سیستانی( -

 مس اسم عبداهلل و مانند آن

 2اشخاصی که اسمشان عبداهلل یا حبیب اهلل و مانند اینها است آیا حکم اسم جالله را دارد ؟

 ( سی شده باشد. )حضرت امامزء اسم کدست زدن بدون وضو حرام است هرچند ج -

 مس نام خدا بدون وضو جایز است لکن احتیاط مستحب طهارت است. )امام خامنه ای( -

مس لفظ جالله بدون وضو بنابراحتیاط واجب جایز نیست هر چند جزئی از یک اسم دو یا چند جزئی باشد مانند عبداهلل و  -
 )آیت اهلل سیستانی( .حبیب اهلل

 )آیت اهلل مکارم( ضو اشکال دارد ولی در مورد کدخدا و خدایان اشکال ندارد.در مورد اهلل بدون و -

 مس نام معصومین علیهم السالم

 3اسم مبارک انبیاء و امامان و حضرت زهرا علیهم السالم جایز است ؟مس آیا برای کسی که وضو ندارد 

 بنابر احتیاط اجتناب  شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 آیت اهلل سیستانی( ،امام خامنه ایط مستحب اجتناب  شود. )بنابر احتیا -

 معصومین علیهم السالممس نام افراد هم نام 

آیا شخصی که وضو ندارد می تواند اسامی اشخاصی که در اصل اسامی ائمه معصومین علیهم السالم بود مس 

 0نماید ؟
 )آیت اهلل مکارم(  .است هرچند بهتر است احترام شود جایز -

 القآب  ائمه اطهار علیهم السالم مس

 5مس القاب  ائمه اطهار علیهم السالم مثل رضا، جواد، هادی و... بدون وضو چه حکمی دارد؟
 )آیت اهلل مکارم( شود. باحتیاط واجب اجتنا -

 1آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای، . )شود باحتیاط مستحب اجتنا -

                                                                                                                                                                                                            
 ؛ 11،س2سیستانی استفتاء کتبی دفتر مشهد، مکارم، استفتائات، ج ؛1011 ماه ید دیجد استفتاء یاخامنه امام،  11سوال 01صفحه1امام خمینی استفتائات جلد (   1

 ماه ید دیجد استفتاء یاخامنه امام ؛11و 1، ص2زهرا سالم اهلل علیها،مجموعه احکام؛ استفتائات جامعة ال011، توضیح المسائل جامع، م ،12، س01، ص1استفتائات مرحوم امام ره، ج  2
 ؛1011

آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  فصل فی غایات ،  11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی غایات الوضوء ات م   1
آیت اهلل شیخ  ناصر مکارم شیرازی توضیح المسائل    ؛1011 ماه ید دیجد استفتاء یاخامنه امام، 111حمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مسالهالوضوء،سید م

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=211112&catid=00111، مکارم، سایت،وضو، مواردی که باید برای آن وضو گرفت، 101مساله

 ؛ 1111/11/11تاریخ استفتاء:     121121امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 121مساله 1استفتائات آقای مکارم ج . 1

 یاخامنه اماممعصوم؛ 10وضو، مس القاب انبیاء و ، 2، استفتائات جامعه الزهرا، مجموعه احکام 112مساله 1، منهاج الصالحین جلد111صفحه1111چاپ پاییز 1111( مناسک محشی مساله  1
 ؛1011 ماه ید دیجد استفتاء

 و مناسک محشی احتیاط واجب دارند اما طبق تحقیق استاد قاضی منهاج الصالحین مقدم است. 111( ایشان در استفتائات وجلد دو سوال  1
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 مالئکه اسامی مس

 0ارد مسّ اسامی مالئکه جایز است؟آیا برای کسی که وضو ند
 (بنابر احتیاط جایز نیست. )حضرت امام -

 مس قرآن

 آیا برای کسی که وضو ندارد مس خط قرآن جایز است؟
 2(سیستانی و مکارم عظامامام خامنه ای، آیات  امام ، حضرتمس خط قرآن جایز نیست. ) -

 مس ترجمه قرآن 

 را دارد؟ آیا ترجمه قرآن حکم خود قرآن
 1(مراجع عظام تقلید). ر قرآن  را به زبان فارسی یا به زبان دیگری ترجمه کنند مس آن اشکالی ندارداگ -

 مس  قرآن  با مو

 0در حالی که وضو نداریم چیست ؟ حکم رساندن موی بدن به خط قرآن

 (امام خامنه ای امام،حضرت ) اشکالی ندارد. -

 (آیت اهلل سیستانی) هر چند احتیاط مستحب در ترک است.نه مانعی ندارد وگرحرام است اگر عرفاً از توابع پوست شمرده شود  -
 (مکارمآیت اهلل ) وگرنه بنابراحتیاط اجتناب  شود. کوتاه است که عرفا تابع بدن باشد حرام استمو اگر  -

 مس قرآن با ناخن

 1ست؟ین حرام هم ناخن با مس ایآ

 منه ای()امام خا .است حرام ناخن با وضو بدون قرآن اتیآ مس -

 )آیت اهلل مکارم( .است زیپره واجب اطیاحت -

 مس قرآن  توسط بچه

 4آیا جلوگیری بچه یا دیوانه از مس خط قرآن  بدون وضو واجب است ؟

                                                           
 .فی غایات الوضوء آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  فصل  1

، آیت 111توضیح المسائل مراجع  مساله ( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات الوثقی  فصل فی غایات الوضوء ات، مقدمه، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی 2
روح اهلل الموسوی الخمینی )ره( آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  فصل فی  ، آیت اهلل سید110و  110ای اجوبه االستفتائات  مسالهاهلل سید علی حسینی خامنه

 ،101، آیت اهلل شیخ  ناصر مکارم شیرازی توضیح المسائل   مساله111غایات الوضوء،سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله

، امام خامنه ای، استفتاء 11،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    مساله 111و  111م 1خمینی توضیح المسائل مراجع  جلد  ( سید محمد حسین بنی هاشمی  1
 ؛12/11/10، تاریخ 120111خصوصی، شماره 

، وضو،غایات وضو، 1، خمینی، تحریر الوسیله، ج1مع التعلیقات فصل فی غایات الوضوء مساله ،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی110( منهاج الصالحین آقای سیستانی مساله  0
 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:  111211؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 1م

 ت آیت اهلل مکارم:؛ سای1111111 شماره سوال  ممیت و غسل وضو،  جامع سامانه سواالت. سایت ادمین امام خامنه ای،  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111 

، مقام معظم رهبری، اجوبه 111بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله ، سید محمد حسین11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، غایات وضو، مساله  1
 ، البته تصریح در کودک نابالغ دارد،111االستفتائات، س

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44881&mid=250939
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ید از آن جلوگیری باشد با س نمودن آنان بی احترامی به قرآنواجب نیست ولی اگر م جلوگیری این افراد از مس خط قرآن -
 (یدعظام تقل مراجع) .کنند

 قرآن به کودکان  در اختیار گذاشتنحکم 
 آیات عظامامام خامنه ای، اگر هتکی صورت نگیرد، جایز است هر چند بدون وضو اطفال قرآن را مس نمایند. )حضرت امام،  -

 1مکارم(و  سیستانی

 مس حروف و حرکات قرآن 

 2؟آیا حرام بودن تماس بی وضو با خط قرآن  شامل همه حروف و حرکات می شود 
  (امام خامنه ایامام،  حضرت) .می شودنیز  آنشامل حرکات، تشدید و مانند  می شود بلکه (ناخوانا خوانا و) ،شامل همه حروف -

 شامل البته شود؛یم هم هانیا مانند و دیتشد حرکات، نقطه، شامل بلکه شود؛یم ناخوانا، چه و خوانا چه حروف، ةهم شامل -
 (یستانیس اهللتیآ) .شودینم هانیا مانند و وقف جواز عدم و جواز عالئم

 (.مکارم اهللتیآ) شودیم هم اعراب شامل واجب اطیاحت بر بنا و شودیم ناخوانا، چه و خوانا چه حروف، ةهم شامل -

دق را که ص در ضمن سوره یا آیه باشد حکم فوق جاری است نه حرف مجرد و جدا از سوره یا ایه حرفی که مس می شود اگر :نکته

 (مکارم)آیت اهلل  قرآن  بر آن نمی شود.

 مس  آیات قرآن  در غیر قرآن 

 3هم نوشته شده می شود؟ ر قرآندر غی ا خط قرآن  شامل آنچه که از قرآنحرام بودن تماس ب آیا
 (سیستانی و مکارم آیات عظامخامنه ای، امام ، امام حضرتبله شامل می شود . ) -

 مس کلمات مشترک

 0چیست ؟ ،استکه مشترک بین قرآن  و غیر قرآن کلماتی مس حکم 
 (امام خامنه ای امام،حضرت ) .مالک قصد کاتب و نویسنده است -

در الفاظ و کلمات مشترک بین قرآن و غیر قرآن، مالک آن است که مجموع کلمات چیده شده در کنار هم، عرفاً قرآن  -
ز جدایی این کلمات یا حروفِ قرآنی از هم، الزم است احتیاط شود محسوب شود و قصد نویسنده در آن اثری ندارد. البتّه بعد ا

یعنی اگر قبالً عبارت در نظر عرف، قرآنی بوده و اآلن به سبب قطعه قطعه شدن و جدا شدن اجزای آن از یکدیگر، در عرف، 
  (یستانیس )آیت اهلل .قرآن محسوب نشود، احتیاط الزم است باز هم فرد بدون وضو، بدن را به آن نرساند

                                                           
 ؛111تائات، س؛ امام خامنه ای، اجوبه االستف111، م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی ، غایات وضو، مساله1

فصل فی غایات، مقدمه،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی غایات  1( آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  ج   2
؛ مکارم، سایت، پرسش و پاسخ، وضو، کارهایی که نباید 111111ه ای، استفتائات خصوصی، کد، امام خامن111مساله 1، آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی منهاج الصالحین جلد 1مساله

  ؛https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211111وضو بگیرد، 

ای اجوبه االستفتائات  ، مقام معظم رهبری آیت اهلل سید علی حسینی خامنه 11سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی غایات  الوضوءات مساله(   1
 ؛111، م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111مساله

، آیت اهلل سید علی 1و 1،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوء  مساله 111مساله 1آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی منهاج الصالحین ج  0

 ؛1111/11/10تاریخ استفتاء:     111111 :شماره استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 111حسینی سیستانی توضیح المسائل جامع  مساله

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44881&mid=255980؛
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=737558
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ی ض را به قصد قرآنسماء یا االرالمجرد قصد کاتب مفید نیست مادامی که عرفا صدق قرآن  بر آن نشود پس اگر کلمه  -
مانعی  تا زمانی که قرینه ای بر قرآن بودن آن نباشد یا در جمله ای که داللت بر قرآن بودن آن باشد واقع نشده باشد، بنویسد

بوده صدق قران بر بعض حروف بریده شده یا قیچی شده از آن  عبارت در نظر عرف قرآن اگر قبال بلی ،از مس آن نیست
 (مکارم )آیت اهلل محل تامل است. 

 0گر شک در قصد کاتب باشد حکم چیست ؟در فرض سوال قبل ا

 (امام خامنه ایمس آن جایز است. ) -

 ل شود.با توجه به مبنای ایت اهلل سیستانی و مکارم در مساله قبل عم نکته:

 مس اثر  قرآن 

اگر قرآن  را بدون مرکب بنویسند یا بگونه ای بنویسند که اثر آن بعد از مدتی ظاهر می شود آیا مس آن جایز 

 2است ؟

اگر با قلم بدون رنگ و جوهر بر کاغذ بنویسند ظاهرا مس آن اشکال ندارد زیرا آن را خط نمی گویند ولی اگر با چیزی  -
اهر می شود مس آن حرام است مثالً با  آب پیاز بنویسند که اثرش بعد از گرفتن روی آتش ظاهر می بنویسند که اثرش بعد ظ

 ( ، آیت اهلل سیستانی)حضرت امام .شود
از بعض امور اثری نداشته باشد مس آن بدون طهارت اشکال ندارد. ولى  استفادهدر صورتی که اصالً حتی بعد از گذر زمان یا  -

 )امام خامنه ای( .د بدون طهارت مس آن جایز نیستشواگر اثرش ظاهر می

اگر با قلم بدون رنگ و جوهر بر کاغذ بنویسند ظاهرا مس آن اشکال ندارد زیرا آن را خط نمی گویند ولی اگر با چیزی  -
 (مکارم آیت اهلل) .اثرش ظاهر نشود حرام نیست مادامی کهبنویسند که اثرش بعد ظاهر می شود، 

 یلمس قرآن  به خط بر

 3حکم مس قرآن  به خط بریل چیست؟

 آیت اهلل مکارم( ،حضرت امام) .طهارت مس شود الزم است با -

 اگر نقاط برجسته عالمت حروف هستند حکم آن حروف را ندارند ولی اگر از نظرعرف آگاه به عنوان خط محسوب شوند در -
 (امام خامنه ای) .مس آنها رعایت احتیاط الزم است

 انع یا تصویر در آینهمس قرآن  از روی م

 0پالستیک نازک یا کاغذ شفاف یا آنچه در آینه افتاده چیست ؟ حکم تماس با خط قرآن  از پشت شیشه یا

 (آیات عظام مکارم و سیستانیامام خامنه ای، امام، حضرت مانعی ندارد. ) -
                                                           

 ؛1111/11/10تاریخ استفتاء:     111111 :شماره استفتاء امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،   1

    111111؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 11( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه و غیر الواجبه مساله  2
 ؛ 1111/11/10تاریخ استفتاء: 

 ؛112، س1، حضرت امام، استفتائات، ج111مساله 21ای اجوبه االستفتائات  ص ، آیت اهلل سید علی حسینی خامنه111مساله 1( استفتائات آقای مکارم ج   1

    111112؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 12ت الواجبه و غیر الواجبه مساله( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئا  0
 ؛ 1111/11/10تاریخ استفتاء: 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=737558
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  بین خطوط قرآنمس 

 0ر از خط لمس کند؟را غیمی تواند جاهای دیگر اوراق قرآن آیا کسی که وضو ندارد 

آویزان نمودن قرآن به گردن یا لباس و حمل آن در صورتی که خطوط قرآن با بدن  همچنین می تواند ولی کراهت دارد و -
  (سیستانی آیت اهللامام،  )حضرت .تماس مستقیم نداشته باشد، بدون وضو مکروه است

 (آیت اهلل مکارم) .محل تامل است مراه داشتن،هو  کردنکراهت در مورد آویزان  می تواند ولی کراهت دارد اما -

 عظام مراجع) است مکروه قرآن هاىخط نیب و هیحاش و جلد به بدن از ییجا رساندن است، حائض ای جنب که یفرد یبرا: نکته
 (.دیتقل

 حکم خوردن غذای که قرآن  بر آن نوشته شده

 2سی که وضو ندارد می توان آن را بخورد؟اگر آیه ای از قرآن  بر لقمه ای نان نوشته شده باشد آیا ک

 امام، حضرت) .باشد تبرک ای شفا تینبه اگر مخصوصاً ندارد؛ یاشکال وضو با اما ست؛ین زیجا باشد، مس مستلزم کهیدرصورت -
 (مکارم و ینور ،یستانیس عظام اتیآ ،یاخامنهامام

 در زمان تطهیر مس قرآن

که واجب است آن را خارج کرد آیا می توان بدون وضو به آن دست اگر قرآن  نجس شود یا در موضعی بیفتد 

 3زد و تطهیر کرد و خارج کرد ؟

اگر می تواند با شی ای آن را خارج کند که دست یا جائی از بدن او بدون وضو به آن نرسد این کار را انجام دهد وگرنه در  -
برساند باید وضو بگیرد ولی چنانچه معطل شدن به مقدار   صورتی که مجبور باشد دست یا جائی دیگر از بدن را به خط قرآن

وضو بی احترامی به قرآن  باشد باید بدون اینکه وضو بگیرد قرآن  را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده  آب 
 مکارم( حضرت امام، آیت اهلل )خودداری کند :  کن است از دست گذاشتن به خط قرآنبکشد و تا مم

ر فرضی که به مقدار وضو گرفتن نیز بی احترامی می شود به احتیاط واجب تیمم کند و اگر معطل شدن به مقدار تیمم هم د -
 )آیت اهلل سیستانی(بی ا حترامی به قرآن  باشد باید بدون تیمم قرآن  را تطهیر کند 

 مس عالئم وقف قرآن 

 0وضو جایز است؟مس عالئم جواز وقف یا عدم جواز وقف در قرآن بدون آیا 

 آیت اهلل سیستانی(  ،ایمانعی ندارد. )امام خامنه   -

 نوشتن قرآن  با انگشت

 5آیا برای کسی که وضو ندارد نوشتن قرآن  با انگشت مثال بر روی زمین جایز است؟

                                                           
 ، 11( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه و غیر الواجبه مساله  1

 ؛11، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج11طبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه و غیر الواجبه مسالهالسید محمد کاظم طبا   2

 و غیر الواجبه،  ، العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه111( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1

 ؛101101؛ امام خامنه ای ، استفتائات خصوصی، شماره1( العروه الوثقی  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه و غیر الواجبه مساله  0

 آ111111خامنه ای، استفتائات خصوصی، شماره، امام 10( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه و غیر الواجبه مساله  1
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 (، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای)حضرت امام،  .بنابر  احتیاط جایز نیست -
 (آیت اهلل سیستانی)جایز است.  -

 حکم نوشتن قرآن  بر بدن

 0که وضو ندارد، چیست ؟ یحکم نوشتن چیزی از قرآن  بر بدن شخص

 احتیاط ترک شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(بنابر اگر اثر باقی نمی ماند حرام نیست، و اگر اثر باقی می ماند  -

 )آیت اهلل سیستانی( مطلقا جایز است. -

 هاسماء متبرکزیر پوستی حکم خالکوبی 

 2حکم خالکوبی و تاتو اسماء متبرکه مثل آیات قرآن زیر پوست چیست؟

 (یاخامنهامام) .ندارد مانع نفسهیف -

چون هنگام خالکوبى آیات زیر پوست قرار مى گیرد، مسّ آنها اشکالى ندارد؛ ولى اگر بتوانند بدون عسر و حرج آنها را پاک  -

 )آیت اهلل مکارم( .کنند، احتیاط واجب آن است که آن را پاک کنند

 حکم پاک کردن اسماء مقدسه از ظاهر بدن در صورت جنابت

صورت جنب یا  درآیا مانند آیات قرآن یا لفظ جالله را نوشته باشد،  ،متبرکه یاگر کسی بر ظاهر بدن خود اسما

 1شدن واجب است آن را پاک کند؟محدث

 .(سیستانی ت اهللبر احتیاط مستحب آن را پاک کند )حضرت امام، آی بنا -
 .مکارم( ت اهللبر احتیاط واجب آن را پاک کند )آی بنا -

کردن نباشیم، برای وضو و وجود نداشته باشد یا قائل به وجوب پاک کردنپاکال قبل، اگر امکان ؤدر فرض س 

 0؟ای داریمچه وظیفهغسل 

 عظام سیستانی، مکارم(باید آب را طورى به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد )حضرت امام، آیات  -

 تایپ اسماء متبرکهحکم 

 5د؟ با وضو باش باید آیا موقع تایپ اسماءمتبرکه مکلف

  (مام خامنه ای. )ااین کار مشروط به طهارت نیست -

 
 

                                                           
 ، 10( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی غایات الوضوئات الواجبه و غیر الواجبه مساله  1

  111یح المسائل مراجع  ذیل مساله، سیدد محمد حسین بنی هاشمی خمینی توض1110/11/22تاریخ استفتاء:     111011 :سایت ادمین، شماره استفتاء2

http://makarem.ir؛12،س2وضو، اموری که باید وضو گرفت، وظیفه افرادی که اسماء متبرکه را روی بدن خالکوبی کرده اند. مکارم، استفتائات، ج استفتائات 
 .111سئلة م ،1ج مراجع، المسائل حیتوض هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی ؛11سئلة م مم،یالت احکام یف فصل مم،یت ،یقالوث ةی یزدی، العرویسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
 .111سئلة م ،1ج مراجع، المسائل حیتوضهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛11سئلة م مم،یالت احکام یف فصل مم،یالوثقی، ت ةی یزدی، العرویسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 ، 111ای اجوبه االستفتائات  مسالهمقام معظم رهبری آیت اهلل سید علی حسینی خامنه(   1

http://makarem.irاستفتائات
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 وضو فصل دوم: کیفیت انجام

 0افعال واجب وضو چه چیزهایی است ؟

با  ها، مسح روی پا0، مسح سر 1آن دست چپ  از بعد ، شستن دست راست و2، شستن صورت 1 :چهار چیز استافعال وضو  -
 عظام تقلید( مراجع) ی که در آینده ذکر خواهد شد.تتفصیال

 وضوی ترتیبی:

 صورتشستن 

 محدوده صورت

 2محدوده شستن صورت چه مقدار است ؟
مقداری که بین انگشت صورت را باید از باالی پیشانی جایی که موی سر بیرون می آید تا آخر چانه شست و پهنای آن به  -

وسط و شست قرار می گیرد باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است و برای آن که یقین کند 
  (عظام تقلید مراجع) ید کمی از اطراف آن را هم بشوید.این مقدار را کامال شسته است با

 دست  غیر متعارفصورت معمولی و 

معمول افراد کوچکتر یا بزرگتر است ولی صورتش طبق متعارف و معمول مردم است چه کسی که دست او از 

 3کند؟

 (مراجع عظام تقلید) کجای صورت خود را می شویند او هم تا آنجا را بشوید. باید مالحظه کند که مردمان معمولی تا -

 حکم موی در پیشانی

 0یست؟در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو ندارد حکم چ اگر
 عظام تقلید( مراجع) متعارف مردم )پیشانی را( بشوید. باید به اندازه معمول و -

 حکم موی روی صورت

 5آب را به پوست برساند؟ بر صورت مو باشد آیا باید اگر

                                                           
 ( )السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء(   1

 ؛11، درس1ی، ج، امام خامنه ای، رساله آموزش211، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  2

 ، 211سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله   1

 ، 200، توضیح المسائل آیه اهلل وحید مساله211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  0

؛ سیستانی، توضیح 1مد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی افعال الوضوء مساله،سید مح201، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
 ، غایات وضو؛11، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج211، م1المسائل جامع، ج
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 نرساند و است یکاف مو ظاهر شستن نباشد، دایپ اگر و برساند پوست به را آب دیبا باشد، دایپ مو یال از صورت پوست اگر -
 ی(ستانیس اهللتیآ از ریغ دیتقل عظام مراجع) ستین الزم آن ریز آب

 دقت به ازین و باشد آسان هاآن ریز به آب رساندن آنکه مگر ست؛ین الزم آن ریز به آب رساندن و است یکاف مو ظاهر شستن -
 پوست ای محاسن یرو طرف دو از که یبلند لیسب مثل شود؛ شسته آن ریز دیبا صورت نیا در که باشد نداشته یبررس و

 (یستانیس اهللتیآ) .زد کنار را آن توانیم یراحتبه و است پوشانده را صورت

 صورت معلوم بودن پوست از بین موهای

 0، باید مو را هم شست؟یدا باشد آیا عالوه بر شستن صورتاگر پوست صورت از الی مو پ
 (مکارمحضرت امام، آیت اهلل پوست شمرده می شود باید بشوید. ) موهای ریز که جزء -

بنابر که پوست را نمی پوشاند  )بلند( همچنین در مورد موهای غلیظموهای ریز که جزء پوست شمرده می شود باید بشوید و   -
 (سیستانیاحتیاط واجب بشوید. )آیت اهلل 

 شک در معلوم بودن پوست صورت

 2د؟اگر شک کند که پوست صورت از الی مو پیدا است یا نه چه کن
 بنابر احتیاط واجب باید مو را بشوید و  آب را به پوست هم برساند. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(  -

 باید مو را بشوید و آب به پوست هم برساند. ) آیت اهلل سیستانی(  -

 بلند ریشحکم 

 0؟آن را بشوید تمامدر وضو است آیا باید  ترندبل 3صورتشستن در واجب  کسی که ریش او از حد
 (سیستانی آیت اهلل، )حضرت امام .است شستن آن الزم نیست وضو آن مقدار مو که خارج از حد -
  )آیت اهلل مکارم( است الزم نیست شسته شود وگرنه احتیاط واجب در شستن است. ریش خیلی بلنداگر  -

 شستن درون بینی

 5؟است ن دیده نمی شود، واجبو مقداری از لب و چشم که در وقت بستآیا شستن درون بینی 
را واجب که مقدار ینکه یقین کند ولی برای ا واجب نیست و بیشتر از آن آنچه جزء ظاهر بدن حساب می شود باید شسته شود -

 .بشوید از باب مقدمه واجب است مقداری از آنها را ،شسته

                                                           
 ، 11مساله 1، منهاج الصالحین سیستانی جلد1ء مساله( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی،فصل فی افعال الوضو  1

، آیت اهلل 201، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله1سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات     الوثقی فصل فی افعال الوضو مساله 2
،  شایان ذکر است که مرحوم امام خمینی مکارم در سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  کتاب  الوضو 212سالهسید علی حسینی سیستانی توضیح المسائل جامع  م

 ؛1111/11/22تاریخ استفتاء:     110111 :به صورت فتوی نظر داده اند؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء1فصل فی افعال الوضو مساله

صورت در وضو می باشد هر چند در تقریرات آیت  افعال وضو در عروه منظور از حد همان حد شستن 1به تصریح بسیاری از فقهاء از جمله حضرت امام و صاحب جواهر و به قرینه مساله  1
 اهلل خوئی حد را به حد متعارف تعبیر کرده است.

 ال یجب غسل ما استرسل من اللحیة، أما ما دخل منها فی حد الوجه فیجب غسله، 1، مسألة 22، ص: 1تحریر الوسیلة، ج

 11مساله 1، منهاج الصالحین سیستانی جلد 2فصل فی افعال الوضوء مساله ( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   0

 202( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله  1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=834717
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 را شسته یا نه در وضوهایی که گرفته این مقدارکه را بشوید اگر شک کند  )مقدمه( کسی که نمی دانسته باید این مقدار نکته:

 (سیستانی آیت اهلل نمازهایی که خوانده صحیح است. )حضرت امام،

 شستن سوراخ روی بینی

 0است ؟ای حلقه های تزئینی ایجاد می شود، واجب آیا شستن درون سوراخ روی بینی که بر

 (عظام تقلید مراجع)فرقی ندارد که حلقه در آن باشد یا نباشد : بلکه اگر ظاهر آن را  آب بکشد کافی است و  ،واجب نیست -

 شستن دو طرف پیشانی

 آیا شستن دو طرف پیشانی الزم ا ست؟
مقداری از دو طرف پیشانی که داخل در محدوده وجه است الزم است شسته شود یعنی مقداری از صورت که در حد فاصل  -

 2بین انگشت وسط و شست قرار میگیرد.

 ستن صورتکیفیت ش

 3آیا صورت را باید از باال به پایین شست؟
 (سیستانیآیت اهلل امام، پایین شست. )حضرت  احتیاط واجب باید از باال بهبنابر  -
  )امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم(  .باید از باال به پایین باشد -

 0؟دچه حکمی دار اگر آب را از پایین به باال بریزد و در برگشت آب نیت وضو کند

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

 شستن دستها

 محدوده شستن دستها

 5محدوده شستن دستها در وضو چه مقدار است ؟ 
رنج را کامال آها بشوید و برای اینکه یقین کند بعد از شستن صورت باید دست راست و بعد دست چپ را از آرنج تا سر انگشت -

 (عظام تقلید مراجع) .ج را هم بشویدشسته باید مقداری باالتر از آرن

 کیفیت شستن دستها

 0آیا در شستن دستها باید از باال به پایین شست؟ 

                                                           
 ،11( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو مساله  1

 1لعروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء قبل از مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی ا 2

، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر 201؛ سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله11، درس 1و رساله آموزشی، جلد 22( راهنمای فتاوی مساله  1
 ، 2الوسیله   مساله

  11، ص: 1)کیفیةالوضوء مورد اول(، منهاج الصالحین )للسیستانی(؛ ج1، منهاج الصالحین خوئی جلد 2لموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله   مساله( سید روح اهلل ا  0

 ،201و  201، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله11، درس 1( امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج  1
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 (مراجع عظام تقلید) از باال به پایین شست.)به فتوا و یا احتیاط واجب( باید  -

 حکم زوائد دست

هنگام وضو شستشو باید آن را اگر در دست )از آرنج تا سر انگشت ( گوشت زائدی یا انگشت زائدی باشد  آیا 

 2؟ بدهد
 آیت اهلل مکارم(امام،  . )حضرتواجب است آن را به نیت وضو بشوید -

 (سیستانی. )آیت اهلل ست شمرده می شود واجب است آن را به نیت وضو بشویداگر عرفاً از د -

 حکم شستن موی دستان

 3آیا در شستن دست باید موی دست را هم شست ؟
 آیات عظام سیستانی، مکارم(امام، . )حضرت واجب است شسته شود -

 حکم کسی که دستش قطع شده

 0کسی که دستش از باالی آرنج قطع شده  آیا باید بازو را بشوید ؟
 (، مکارم آیات عظام سیستانیامام،  اگرچه احتیاط مستحب شستن آن است. )حضرتواجب نیست  -

 شستن عضو نیمه متصل

د ولی هنوز به بدن متصل باشد هر چند به واسطه پوست نازکی، چگونه قطع شواگرجزئی از صورت یا دستها 

 5؟باید شسته شود
ی شود باید م ابظاهر شده و جزء ظاهر حس از زیر پوست آنچه همچنین و تا آن عضو جدا نشده واجب است شسته شود -

  (مکارمآیت اهلل  امام، شسته شود.)حضرت

که عرفاً تابع بدن به حساب نیاید که شستن آن الزم نیست و  مقداری مگرتا آن عضو جدا نشده واجب است شسته شود  -
 همچنین آنچه از زیر پوست ظاهر شده و جزء ظاهر حساب می شود باید شسته شود. ) آیت اهلل سیستانی(

 حکم جدا کردن عضو نیمه متصل

 4؟درفرض سوال قبل آیا واجب است مثال آن پوست راجدا کرد تا زیر آن کامال شسته شود
)حضرت  .جدا شودشود و از دست شمرده نشود بنا بر احتیاط مستحب  خارجی حساب ءولی اگر آن قطعه، شی واجب نیست، -

 (آیت اهلل مکارمامام ، 

                                                                                                                                                                                                            
 ، 201، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله2و راهنمای فتاوی مساله11، درس 1امنه ای، رساله آموزشی، ج( امام خ  1

ی العروة الوثقی مع التعلیقات    مورد ثانی ؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزد11قبل از مساله 1مورد ثانی، منهاج الصالحین سیستانی جلد 11قبل از مساله 1( منهاج الصالحین خوئی جلد   2
 ،11فصل فی افعال الوضوء قبل ازمساله

 ، مورد الثانی،11( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء قبل از مساله  1

 ،11لوضوء قبل از مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال ا  0

 11مساله  1، منهاج الصالحین سیستانی جلد10( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو مساله  1

 ،10العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو مساله ، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی 11مساله  1، منهاج الصالحین سیستانی جلد11مساله  1( منهاج الصالحین خوئی جلد  1
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باید جداشود. )آیت اهلل  ،از دست شمرده نشود به هیچ وجه ب  شود واشیئ خارجی حس قطعهواجب نیست ولی اگر آن  -
 (سیستانی

 اعضای وضوشستن داخل شکافهای 

 0آب به درون شکاف برسد؟خاطر سرما ایجاد میشود آیا باید شکاف هایی که گاهی پشت دست مثال به  
اجب نیست و اگرشک شکاف وسیع است که درون آن دیده می شود واجب است  آب وضو به آن رسانده شود وگرنه و اگر -

 امام(  )حضرت شودواجب نیست، شسته شود.

آب وضو به آن رسانده شود وگرنه واجب نیست و اگرشک  می شود واجب استدرون آن دیده شکاف وسیع است که  اگر -
 (سیستانی، مکارم . )آیات عظامآب را برساند بنا بر احتیاط واجبشود، 

 ها در اعضای وضو حکم  آبله

 2هایی که روی دست در اثر سوختگی و غیر آن ایجاد میشود چیست؟حکم  آبله
ا و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختن یا چیز دیگر، برآمدگی پیدا شود، شستن و مسح روی آن اگر در صورت و دسته -

کنده شود، الزم زم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت هم کافی است. و چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست ال
ه شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند ولی چنانچه پوستی که کند

 (عظام تقلید مراجع). به زیر آن برساند شود باید آن را قطع کند یا آب را

 ها در وضوشستنخاص احکام 

 مسح بجای شستن

 3آیا در شستن صورت و دستها مسح کافی است یا باید  آب جریان پیدا کند؟
، چنانچه تری دست به قدری باشد که به واسطه کشیدن دست، آب کمی بر اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد -

 آنها جاری شود کافی است. )حضرت امام(
صدق شستن منوط به رساندن  آب به تمام عضو است هرچند به وسیله دست کشیدن باشد ولی مسح اعضا با دست مرطوب  -

 به تنهایی کافی نیست. )امام خامنه ای(

بکشد، چنانچه تری دست به قدری باشد که با کشیدن دست، آب آنها را فرا گیرد و  هادستبه صورت و اگر دست را تر کند و  -
 )آیت اهلل سیستانی(.شستن )غَسْل( صدق کند، کافی است و در این صورت الزم نیست که آب بر آنها جاری شود

ست به قدری باشد که آب جاری شود و از دست اگر دست را تَر کند و به صورت و دستها بکشد کافی نیست مگر اینکه تَری د -

 )آیت اهلل مکارم(.بریزد

                                                           
مساله  1، منهاج الصالحین وحید خراسانی جلد10مساله  1، منهاج الصالحین سیستانی جلد11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو مساله  1

10 ، 

 ، 212مرجع  مساله11،توضیح المسائل11یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی افعال الوضو، مساله( سید محمد کاظم طباطبائی   2

 ، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء مورد اول، آیت اهلل سید200( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
 ؛211، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج211، مکارم، توضیح المسائل، م120ای اجوبه االستفتائات  سوالعلی حسینی خامنه
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 مالک تعدد شستن

 0و دوم و سوم در وضو چگونه محقق می شود؟ ن مرتبه اولشست
را، یا  شسته شود و به قصد وضو بریزد یک مرتبه حساب می شود چه قصد بکند یک مرتبه اگر با یک مشت آب، تمام عضو -

مشت  آب بریزد با نیت وضو و  آب ریختن پنجم تمام عضو را  آب فرا بگیرد  11س مثالً اگر به قصد بار اول پ قصد نکند.
 دفعه اول محقق شده و مالک تعدد به قصد نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

شستن، چند مرتبه آب به روی  تواند به قصد بار اولی بار اول یا دوم یا بیشتر، قصد وضو گیرنده است، یعنی میتعیین کننده -
 صورت بریزد. )امام خامنه ای(

منظور از شستنِ مرتبه اوّل، آن است که به قصد وضو، صورت یا دست را کامالً بشوید، بنابراین اگر با یک مرتبه یا چند مرتبه  -
شستن بعد از آن هرچند عضو کامالً شسته شود، مرتبه اوّل محقّق شده و  -به کمک دست کشیدن یا بدون آن  -آب ریختن 

شود. بنابراین در تحقّق شستن اوّل، دو مطلب شرط است: اوّل: به نیّت شستن اوّل هم باشد، جزء شستن اوّل محسوب نمی
آنکه شستن به قصد وضو باشد. دوم: آنکه آب تمام عضو را کامالً فرا بگیرد که جایی برای احتیاط نباشد و در شستن بعدی 

شود ولی اگر در مرتبه دوم، شرط اوّل موجود نباشد یعنی بعد از شستن وجود باشد مرتبه دوم محقّق میاگر این دو شرط م
اوّل، بدون قصدِ وضو عضو را بشوید، الزم است مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود و برای مرتبه سوم، احتیاطاً عضو را 

 نشوید. )آیت اهلل سیستانی(

 حکم تعدد شستن 

 2اول  و دوم و سوم در وضو چیست؟حکم شستن مرتبه 
)حضرت امام،  و مرتبه سوم و بیشتر از آن، حرام می باشد در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوم جایز -

 امام خامنه ای(
)آیت اهلل  و مرتبه سوم و بیشتر از آن، حرام می باشد در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوم مستحب -

 سیستانی(

)آیت اهلل  .امّا سوم و بیشتر حرام است شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب است و احتیاط واجب، ترک مرتبه دوم است و -
 مکارم(

 محل ریختن  آب بر روی صورت و دستها

ا( ریخت یا ( و از آرنج )نسبت به دستهآب را از رستنگاه )نسبت به صورت آیا در شستن صورت و دستها باید 

 3می توان از پایین تر ریخت ولی بعد از رستنگاه و آرنج شروع به وضو دادن کرد ؟
 ریختن  آب از اعلی واجب نیست ولی شستن باید از باال باشد. )حضرت امام، امام خامنه ای( -

                                                           
, راهنمای  01ء مساله,سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضو 201( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1

 ؛112، امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، احکام وضو، س21فتاوی مساله

, راهنمای 01,سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضوء مساله 201( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  2
 ؛112، امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، احکام وضو، س21لهفتاوی مسا

؛ امام خامنه 211و211، آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی توضیح المسائل جامع  مساله00( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء مساله  1

 1111/10/11تاریخ استفتاء:     111221 :ءای، استفتاء خصوصی، شماره استفتا

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=787227
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و محلّ ابروها بریزد سپس تر از آن مثل پایین پیشانی اگر فرد آب وضو را بر ابتدای پیشانی نریزد بلکه بر قسمتی پایین -
تر از آن دست تا تر شود و بعد بر محلّ ریختن آب و پایین بکشدبالفاصله قسمت باالی پیشانی را که خشک مانده دست 

 و حکم دستها هم مانند صورت است. بکشد و به این شستن هم اکتفاء نماید، بنابر احتیاط واجب چنین وضویی صحیح نیست
 )ایت اهلل سیستانی(

تر از آن مثل پایین پیشانی و محلّ ابروها بدون قصد وضو گر فرد آب وضو را بر ابتدای پیشانی نریزد بلکه بر قسمتی پایینا -
تر از بریزد سپس بالفاصله قسمت باالی پیشانی را که خشک مانده دست بکشد تا تر شود و بعد بر محلّ ریختن آب و پایین

 )آیت اهلل مکارم( .تها هم مانند صورت استو حکم دس آن دست بکشد، وضو صحیح است

 معنی من االعلی الی االسفل

اینکه در وضو گفته شده باید از اعلی شروع کرد آیا مقصود فقط ابتدای شروع شستن عضو هست یا در ادامه 

 0شستن هم باید ابتدا قسمت های باالتر شسته شود و بعد پایین تر و به همین ترتیب؟
 ه شود از باال به پایین شسته شده کافی است. )حضرت امام، آیات عظام مکارم، سیستانی(همین که در عرف گفت -

 نَشُسته باقی ماندن مقداری از عضو

در وضو صورت و دستها از باال به پایین شسته میشود ولی گاهی اوقات در وسط صورت یا آرنج دست مثال مقدار کمی نشسته 

یک دو ریالی بعضی از علماء فرموده اند بعید نیست شستن یکند بعنوان مثال مساحت ستن آن مباقی می ماند یا فرد شک در ش

همان نقطه کافی باشد ونیاز نباشد محاذی همان نقطه باقیمانده را به طرف پایین برای رعایت ترتیب مجدداً شست و دست کشید 

تاً بوده یا از روی عمد واقع سهواً یا غفل مذکور نظر مبارک حضرت عالی چیست؟ و آیا فرقی بین این که شسته نشدن مقدار اندک

 شده می باشد؟

در مورد مذکور آن است که عرفاً صدق کند که شستن از باال به پایین  فتوی صحیح است و مالک در صحت وضوهمین  -
 2)آیت اهلل سیستانی( انجام شده است و در این صورت فرقی بین حالت عمد و غیر عمد نمی باشد.

 مسح سر

 مسح سر محل

 3مسح سر بر چه قسمتی از سر باید انجام شود ؟
) یعنی قسمت فوقانی سر نه طرف راست و چپ و جای مسح می باشد  استیک قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی  -

دازه آن است که از درازا به ان و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است اگر چه احتیاط مستحب پشت سر (
 سیستانی( رت امام، امام خامنه ای، آیت اهللحض) .درازای یک انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته، مسح نماید

                                                           
، منهاج الصالحین قبل از  201وء، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله( )سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوض 1

 ،( بنابر این اگر  آب را بر  ابتدای پیشانی211، آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی توضیح المسائل جامع  مساله 11سوال 21صفحه  1،استفتائات امام خمینی جلد11و قبل از مساله 11مساله
 رفته است.،  محلّ روییدن مو ،  بریزد سپس آن را بر هر دو طرف صورت به طور معمول به صورت خط منحنی جاری نماید، شستن از باال به پایین صورت گ

 .11( کتاب استفتائات آیة اهلل سیستانی، بحث وضو، س 2

حمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی افعال الوضو، مسح سر، مقدمه؛ امام ، سید م211سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
 ؛211؛ مکارم، توضیح المسائل، م12، ص11، درس 1خامنه ای، رساله آموزشی، ج
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را با رطوبت آب وضو که در دست باقى مانده مسح کند و بنابر  (، 1وسطه)مقدم الراس، ال  بعد از شستن دستها باید جلو سر -
ت راست باشد و بهتر این است که از باال به پایین دست بکشد، ولى عکس آن یعنى از پایین احتیاط واجب، الزم است با دس

 )آیت اهلل مکارم( .به باال نیز اشکال ندارد

 کیفیت مسح سر

 2آیا مسح باید بر پوست سر باشد؟ 
ای او به اندازه الزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر هم صحیح است ولی کسی که موی جلوی سر -

رسد، باید قسمتی از موها را که پس از شانه ریزد یا به جاهای دیگر سر میبلند است که اگر مثالً شانه کند به صورتش می
تواند فرق سر را باز کرده و بُنِ موها یا پوست سر را مسح شود مسح کند. همچنین میکردن از محدوده جلوی سر خارج نمی

رسد، جلوی سر جمع کند و بر آنها مسح نماید، یا بر موی ریزد یا به جای دیگر سر میهایی را که به صورت میکند و اگر مو
 (مراجع عظام تقلید). جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند، چنین مسحی باطل است

نی می افتد اکنون اگر بخواهد بر کسی که می خواهد وضو بگیرد اگر موی سرش بلند است به طوری که بر روی پیشا :0نکته 

  .کافی استکه به پیشانی نمی رسد مسح کند قسمت فوقانی سر بر مویی 

 آن مسح نماید. ر آمده، نمی توان براگر موئی از قسمت فوقانی سر نباشد بلکه از اطراف سر باشد ولی روی قسمت فوقانی س :2نکته

 مسح از روی پارچه نازک

 3آیا می توان بر آن مسح کرد ؟ اشد که رطوبت از آن سرایت می کندباگر پارچه رقیقی روی سر 
 ، آیات عظام مکارم، سیستانی(امام خامنه ایامام , حضرت ) جایز نیست.  -

  بر حائل مسحموارد جواز 

 0مسح بر حائل در چه مواردی صحیح است؟

د  بر ده؛ و هر چه اضطرار بر آن صدق می کنمانند تقیه، سرمائی که از آن بر پایش می ترسد، ترس از درندر حال ضرورت  -
 . )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( روی حائل مثل کفش و جوراب مسح کرد

ها مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ولی اگر انسان به علّت سرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند این -
ب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمّم نیز بنماید و اگر تقیه نتواند کفش یا جوراب را بیرون آورد، احتیاط واج

 )آیت اهلل سیستانی(.در بین باشد مسح بر جوراب و کفش کافی است 1خوفیّه

 با توجه به مساله فوق، اگر حائل متعدد باشد بنا بر نظر فقها کم کردن حائلی که برداشتن آن ممکن است، الزم نیست. :0نکته

                                                           
 أقلّ من الربع الوارد فی روایات الباب و کلمات األصحاب هو مقدّم الرأس، و یقابله مؤخّره و وسطه و جانباه، و لعلّه 1

، آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی توضیح 11، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله   مساله211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  2
 ؛11، ص11، درس1، امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج211المسائل جامع  مساله

 ،11منهاج الصالحین مساله 21؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی الثالث فی الفعال الوضوء مساله110خامنه ای، اجوبة االستفتائات، س( امام   1

(سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی 11الثالث فی افعال الوضوء مساله  ؛ )سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  121( امام خامنه ای، اجوبة االستفتائات، س  0
 ؛211، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11،منهاج الصلحین مساله211توضیح المسائل مراجع   مساله

 . در مقابل تقیه مداراتیه است.  1
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 سح بر حائل در صورت ضرورت بجز تقیه چنانچه تا آخر وقت عذرش برطرف می شود، صحیح نیست.م :2نکته

فش آوردن کوجه بیرونهیچروم و بهکمک کفش طبی و عصای چوبی راه میبه ،شدن هر دو پایمعلت فلجبه
 هنگام وضو برایم امکان ندارد. اکنون میخواهم وظیفۀ شرعی مرا دربارۀ مسح هر دو پا بیان فرمایید.0

آوردن کفش برای مسح پاها برای شما خیلی سخت و دشوار است، مسح بر روی کفش کافی و مجزی است اگر بیرون -
 .ای(خامنه)امام

 مسح بر حائل نجس

 2روی پا نجس باشد)در فرض باال(چگونه مسح کند؟ اگر حائل
 مکارم(ت اهلل آی، حضرت امام) پاکی روی آن بیندازد و بر آن مسح کند. باید چیز -

 محل ماسح

 3دست مسح کرد؟ کف دست باشد یا می توان با پشتباطن  آیا باید مسح با 
هر قسمتی از دست از آرنج تا سر انگشت می تواند مسح کند هر چند احتیاط مستحب مسح کردن به باطن کف دست باشد  با -

 ، آیت اهلل سیستانی( و بعد آن پشت دست و بعد آن باطن ذراع. )حضرت امام، امام خامنه ای

  (مکارماهلل  آیتباطن کف دست باشد. )ا است ب واجب -

 مسح با نوک انگشتان

 0است؟ یکاف هم انگشتان نوک ای شود دهیکش دست کف با دیبا سر مسح ایآ
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( .ندارد اشکال انگشتان نوک با مسح دنیکش -

 . )آیت اهلل مکارم(ندارد اشکال انگشت اول بند اب اما دارد اشکال انگشتان نوک با مسح -

 مسح  سر با کدام دست

 5آیا مسح سر باید با دست راست باشد؟

 (ره امامحضرت ) الزم نیست با دست راست باشد. -

 خامنه ای، آیت اهلل مکارم(  امامبنابر  احتیاط با دست راست باشد. ) -

                                                           
  .121ای، اجوبة االستفتائات، سؤال . سیدعلی خامنه1

 ، 211ن بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله ( سید محمد حسی  2

درسید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الثالث فی افعال الوضوء  201( اقای زنجانی در سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  ذیل مساله  1
؛ و استفتائات خصوصی، 11، درس1، امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج11، مساله1،سیستانی، منهاج الصالحین، ج10و11)ره( تحریر الوسیله  مسالهآیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی

 121111 :شماره استفتاء

 ، سایت آیت اهلل مکارم:1102111: سوال شماره، سایت ادمین امام خامنه ای، الثالث 21مساله از بعد وضو افعال وضو کتاب یالوثق عروه.  0

2111112&mid=00111&catid=1&lid=21.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=http://www 

,سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی  201سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله 20( راهنمای فتاوی مساله  1
 ، 10سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله   مساله 11لهافعال الوضوء منهاج الصالحین مسا

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=829660
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44861&mid=255805
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44861&mid=255805
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 )آیت اهلل سیستانی(. است یاستحباببق با احتیاط االزم نیست هر چند مط -

 مسح با دیگر قسمتهای دست

 0مسح به باطن کف دست معذور باشد وظیفه چیست ؟از اگر 
بر باطن پشت کف دست برای مسح کردن  بنابر احتیاط مستحبلکن  می تواند با پشت دست و ذراع مسح کندهم بدون عذر  -

 ( آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، ،امامحضرت ) .ذراع مقدم است
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  -

 )آیت اهلل مکارم( نیست با ذراع مسح نماید.

 نحوه مسح سر

 2آیا مسح سر باید از باال به پایین باشد ؟
 )حضرت حتیاط مستحب این است که از باال به پایین باشد.هر چند ا خیر الزم نیست بلکه از پایین به باال هم صحیح است -

  ، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم(امام

 )تنگی وقت( مسح بر مانع بخاطر عذر

 3؟وظیفه چیست  ، وقت تنگ باشد،برای رفع مانع و حائل از محل مسحاگر 
 (آیت اهلل مکارم ،امام. )حضرت هم انجام دهدکند و تیمم  مسحاط آن است وضو بگیرد و روی همان حائل را یاحت -
 (سیستانی)آیت اهلل باید تیمم نماید. بخشی از آن خارج وقت واقع می شود، تمام نماز یا در صورتی  که  -

 مسح پا

 مقدار واجب مسح

 0مسح پا به چه مقدار از نظر طول و عرضی الزم است ؟
 از نظر طولی :

  (مکارم  امام، آیت اهلل .)حضرتاست از سر یک انگشت تا بر آمدگی پا کافی -
  (امام خامنه ای) .از سر یک انگشت تا مفصل پا مسح شود -

 د. )آیت اهلل سیستانی(احتیاط واجب تا مفصل پا مسح شو بنابر  -
 از نظر عرضی : 

                                                           
السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو  11, منهاج الصالحین مساله 11( آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  مساله  1

 و سایت مکارم: 121111 :؛ و استفتائات خصوصی، شماره استفتاء11، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج211؛ مکارم، توضیح المسائل، م20لث قبل از مساله، و مورد الثا21مساله
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00112&mid=2111112 

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات، مسح سر، مقدمه، منهاج 201ل مراجع  مسالهسید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائ 20( راهنمای فتاوی مساله  2
 ، 11مساله 1الصالحین جلد

 ، 10( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی افعال الوضوء مساله  1

سید سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضوء مورد الرابع ، 211و  212راجع  مسالهسید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل م  0
 ، 11قبل از مساله  1منهاج الصالحین سیستانی جلد  ؛1011امام خامنه ای، جزوه ارسالی دی ماه  ،1روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  جلد 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=829660
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44862&mid=255815
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 (سیستانی امام، آیت اهلل )حضرتبه هر اندازه باشد کافی است -
 (مکارم )آیت اهلل اشکال دارد.  و کمتر از  آنبه اندازه یک انگشت مسح کند  -

 کسی که تا کنون به اشتباه تا برآمدگی مسح کرده

اگر کسی تا کنون نمی دانسته است و تا برآمدگی پا مسح می کرده است و وظیفه اش مسح تا مفصل بوده 

 حکم چیست؟

 1وضوهای گذشته صحیح است. امام خامنه ای -

 وقت اگر و خوانده دوباره آورده، جا به ییوضو نیچن با دارد نانیاطم ای نیقی که را یواجب ینمازها که است آن واجب اطیاحت -
 - یاتّفاق بطور هرچند - را پا مسح گرفته شینمازها یبرا که ییوضو در دهدیم معقول احتمال اگر امّا د،ینما قضاء گذشته،

آیت اهلل  .دینما قضاء ای خوانده دوباره ار آنها ستین الزم و باشدیم حیصح هانماز آن است دهیکش مفصل تا وضو بقصد
 2سیستانی

 پهنای مسح

 3بهتر است؟باشد پهنای مسح پا به چه مقدار 

)حضرت سه انگشت بسته باشد وبهتر از آن مسح کردن تمام پشت پا با تمام کف دست است.  پهناىبهتر است که به اندازه  -
 امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(

 مسح انگشت کوچک پا

 0آیا مسح از انگشت کوچک پا هم کافی است ؟

 (سیستانی ، آیت اهللامام خامنه ای، امام)حضرت  .کافی است -
  (مکارم . )آیت اهللاحتیاط واجب کافی نیستبنابر  -

 محل شروع مسح پا

 تدا مسح از سر انگشت شروع شود یا می توان از بر آمدگی پا یا مفصل شروع کرد ؟در مسح پا  آیا باید  اب

 5بتدای شروع مسح پا از کجا می باشد؟ا
حضرت امام، امام ).احتیاط مستحب آن است که شروع مسح پا از سرِ انگشتان پا باشد هرچند جایز است بر عکس مسح نماید -

  (سیستانی آیات عظام مکارم،, خامنه ای

                                                           
 ، آیت اهلل سیستانی، 1110/11/11: استفتاء خیتار    111111: استفتاء شماره. امام خامنه ای، سایت ادمین،  1

 212. توضیح المسائل جامع،  2

قی فصل فی افعال الوضوء الرابع؛ منهاج ,سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوث 211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
 ،11قبل از مساله 1الصالحین جلد

، منهاج الصالحین 01،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضوء مساله11( نظر  آقای سیستانی در مجمع االحکام فی آراء الفقهاء العظام ص   0
 ؛111؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س212م ، توضیح المسائل، ، مکار11قبل از مساله

، منهاج الصالحین 210اجع   مساله ( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مر  1

 001111 :شماره استفتاء نه ای، استفتائات خصوصی، ، امام خام112مساله 1سیستانی  جلد
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 ترتیب در مسح پا

  0با هم مسح کرد ؟آیا اول باید پای راست را مسح کرد یا می توان پای راست و چپ را 
 پای راست مقدم شود. )حضرت امام(  -
 آیت اهلل سیستانی(امام خامنه ای، مسح هردو با هم جایز است هر چند احتیاط مستحب تقدیم پای راست بر چپ است. ) -

 حتیاط واجب اول پای راست مسح شود. )آیت اهلل مکارم(ابنابر  -

 عدم رعایت ترتیب در مسح پا

 2پ بر پای راست چیست ؟حکم تقدم مسح پای چ
  (مکارم آیت اهلل ،، امام خامنه ایامام)حضرت  .جایز نیست -

  )آیت اهلل سیستانی( بنابر  احتیاط جایز نیست. -

 3حکم رعایت نکردن ترتیب به جهت جهل چیست؟
 (مشهور مراجع) .کند قضا وقت خارج در و اعاده وقت در دیبا را خوانده وضو با که ینماز و است باطل وضو -

 (یستانیس اهلل تیآ) .است باطل وضو واجب اطیاحت به باشد مقصر جاهل اگر و است حیصح وضو باشد قاصر جاهل اگر -

 کیفیت مسح پا

 0آیا می توان تمام دست را روی پا گذاشت و کمی کشید)مسح دفعی(؟

 مکارم( سیستانی، آیات عظام ، حضرت امام) جایز است. -

 مخالفمسح با دست حکم 

 5؟دست چپ باشد مسح پای راست با دست راست و مسح پای چپ با ستواجب ا آیا

  امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(امام , )حضرت واجب نیست، هر چند احتیاط مستحب است، رعایت شود.  -

  (آیت اهلل مکارم). احتیاط باید رعایت شود بنابر  -

 مسح بر روی موهای پا

 4سح کند؟اگر بر روی پا مو روئیده باشد چگونه م

 )حضرت امام( 1.جمع کند احتیاط واجب بین مسح بر مو و پوست بنابر  -

                                                           
 .1111201 کد( 211/1 ج) استفتاءسایت ادمین امام خامنه ای، جلسات پژوهشی،  .( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء الرابع  1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00112&mid=211121 

نهم،سید روح  المسائل مراجع  ذیل شرط( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء الر آب ع ، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح   2

 001111 :شماره استفتاء مورد الر آب ع، امام خامنه ای، استفتائات خصوصی،  11،منهاج الصالحین قبل از مساله11اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  ذیل  مساله

 111س نجف استفتائات یستانیس ،212م از بعد نهم شرط مراجع رساله.  1

،السید محمد 11، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله   مساله210، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله112له( منهاج الصالحین ج  مسا  0
 ، 12کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی مساله 

 001111 :یقات    الوثقی فصل فی افعال الوضوء الرابع، امام خامنه ای، استفتائات خصوصی، شماره استفتاءسید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعل   1

 ، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی افعال الوضوء الرابع، 11مساله 1، منهاج الصالحین سیستانی جلد   1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44862&mid=255821


 10 

ه دارد مسح کند کافی است ولی اگر خارج از مقدار متعارف باشد باید بر پوست پا چاگر به مقدار متعارف است بر روی پا و آن -
 (سیستانی)آیت اهلل مسح کند . 

  (مکارم)آیت اهلل احتیاط بین مسح بر مو و پوست جمع کند .  ابر بناگر مو کم باشد بر همان مسح می کند و گرنه  -

 مسح پائی که قطع شده

 2حکم کسی که مقداری از روی پایش یا تمامش قطع است نسبت به مسح روی پا چگونه است ؟

ات عظام آیحضرت امام، ر تمام آن قطع است مسح ساقط است. )به مقداری که از محدوده مسح باقی مانده مسح کند و اگ -
 مکارم(سیستانی، 

 احکام خاص مسح

 دست به اعضا کشیدن قبل از مسح

 3آیا بعد از اتمام شستن دست چپ می توان دست را به سائر اعضاء وضو کشید و بعد مسح کرد ؟
 (سیستانی آیت اهلل امام خامنه ای، ،حضرت امام)، جایز نیست -

 (مکارم )آیت اهلل  .احتیاط واجب جایز نیست بنابر  -

دست راست را به صورت  ،شدن دست چپبعد از تمام ،در وضوگرفتن قبل از کشیدن مسحندانسته گر کسی ا

 0باشد، آیا نمازش قضا دارد؟ خواندهبکشد و بعد مسح بکشد و به این صورت نماز 
 .ای(خامنهوضو صحیح است و قضای نمازهای گذشته الزم نیست )امام -

 .اهلل مکارم(این به بعد رعایت شود )آیت زاما ا ؛ند. وضوهای سابق صحیح استکر دوری از این کا ،چنانچه رطوبت وجود دارد -

کسانی که بعد از شستن دست چپ از باب  احتیاط یا عادت با دست راست بر روی دست چپ دست می کشند 

 5و این مستلزم مخلوط شدن رطوبت دست راست با چپ است حکم وضوی آنها چیست ؟

 ت اهلل سیستانی(مانعی ندارد . )آی -

 خشک شدن رطوبت دست

 0باقی نماند حکم چیست ؟ 4اگر رطوبت در دست برای مسح

                                                                                                                                                                                                            
 این است که بنابر احتیاط یکبار بر روی مو مسح  کند و یکبار دیگر مو را کنار بزند و بر روی پوست مسح کند.شایان ذکر است مقصود  1

منه ای، اقتباس از ، مورد الرابع، امام خا11ذیل  مساله 1( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضوء الرابع ، منهاج الصالحین سیستانی جلد   2

 111111 :استفتاء خصوصی، شماره استفتاء

، حضرت امام، تحریر الوسیله، واجبات وضو، 12مساله 1، منهاج الصالحین سیستانی جلد 21( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء مساله  1
تاء ؛ البته الزم به ذکر است که حضرت امام در یک استفتاء احتیاط واجب دارند و از متن عروه هم جواز برداشت می شود؛ امام خامنه ای، استف211و211، س1و استفتائات ده جلدی، ج10م

 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:  111112خصوصی، استفتاء: 

؛ سیدموسی شبیری زنجانی، استفتای 1010211111 :کد رهگیریتفتای خصوصی، سایت، اس ،شیرازی مکارم؛ ناصر 112111 ةشمارای، استفتای خصوصی، سایت، . سیدعلی خامنه0
؛ حسین نوری همدانی، استفتای خصوصی، سایت، شمارة 1111اسفند1، تاریخ استفتا: 2211اهلل صافی گلپایگانی، استفتای خصوصی، سایت، شمارة ؛ لطف11111 ةشمارخصوصی، سایت، 

  .1111اسفند11، تاریخ استفتا: 2101

 ، 12مساله 1منهاج الصالحین سیستانی جلد   1

 الزم به ذکر است مراجعی که با پشت دست و ذراع را جایز می دانند بعد از خشک شدن تمام دست مطرح می شود. 1
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  (خامنه ای امام)برو هست مرطوب کند و مسح کند .اباید دست را با رطوبتی که در ریش یا   -
ها چه ( مثل ابرو یا گونهباید از ریش خود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید و گرفتن رطوبت از سایر نقاط صورت )غیر از ریش -

 )آیت اهلل سیستانی(.برای کسانی که ریش دارند و چه افرادی که ریش ندارند بنابر احتیاط واجب کافی نیست

برو رطوبت بگیرد و اگر در آنها رطوبتی ااز سایر اعضاء وضو رطوبت بگیرد اگر چه احتیاط مستحب این است که از ریش و   -
  ، آیت اهلل مکارم(امام  )حضرتنبود از جاهای دیگر 

 رطوبت گرفتن از محاسن بلند

کسی که محاسنش از حد صورت خارج است یا خیلی بلند است  آیا از محدوده خارج از حد میتواند رطوبت 

 2بگیرد ؟
  (امام)حضرت  .احتیاط واجب جایز نیست بنابر  -

 شد . )آیت اهلل سیستانی( گرفتن رطوبت از ریش بلند جایز است مگر اینکه از حد متعارف خارج با -
  (مکارم . )آیت اهللجایز است -

 حکم رطوبت در محل مسح

 3اگر در محل مسح رطوبتی باشد آیا باید خشک کنیم و بعد مسح کنیم ؟

اگر رطوبت کم باشد به حیثی که از غلبه رطوبت مسح مانع نشود و تاثیر مسح بر آن مشخص باشد مانعی ندارد و گرنه باید  -
سیستانی و آیات عظام ، امام خامنه ایامام ,)حضرت . ایت نمی کند بلکه باید یقین کنیمگمان به غلبه کفخشک شود و 

 (مکارم

 رطوبت زیاد در ماسح

شود  آیا محقق می  که با کشیدن آن بر روی پا یا سر شستناگر رطوبتی که در دست است آنقدر زیاد است 

 0ش را کم کرد؟باید  آب

تن محقق می شود باید  آبش را کم کند ولی این مجرد فرض است و اگر بعد از برداشتن دست  آب اگر با دست کشیدن، شس -
 جاری می شود به حیثی که اولین مراتب غسل محقق می شود الزم نیست  آب را کم کند . )حضرت امام (

 سیستانی( )آیت اهللالزم نیست اگر چه بهتر است .  -

 (مکارم ) آیت اهلل ل نیست خالی از اشکا بر فرض محقق شدن شستن، -

 کشیدن ماسح بر ممسوح

 0( بر ممسوح ) محل مسح ( شرط است؟آیا مرور دادن ماسح ) دست 

                                                                                                                                                                                                            
ی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء ،سید محمد کاظم طباطبائ111ای اجوبه االستفتائات  سوال، آیت اهلل سید علی حسینی خامنه 21( راهنمای فتاوی مساله  1

 ؛211؛ مکارم، توضیح المسائل، م211، م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 211ساله مراجع مساله 21مساله

 ، 21( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء مساله  2

 ، 21سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی افعال الوضو مساله، 211سین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مسالهسید محمد ح  1

 ،21,سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی افعال الوضوء مساله 11( منهاج الصالحین مساله  0
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. است باطل وضو بکشد، آن به را پا ای سر و دارد نگه را دست اگر و بکشد هاآن یرو را دست دیبا پا، یرو و سر مسح در -
 (آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای،امام ,)حضرت 

  (مکارمواجب ماسح را بر ممسوح مرور دهد. )آیت اهلل احتیاط  بنابر  -

 ممکن نبودن حفظ رطوبت ماسح

اگر به خاطر گرمای هوا یا حرارت بدن و ... به هیچ عنوان نتواند رطوبت را در ماسح نگهدارد هرچند با استعمال  

 گرفت رطوبتی ندارند( آب زیاد وظیفه چیست ؟)در فرض که اعضای دیگر هم که می شود رطوبت

  (امام)حضرت . با آب جدید و بعد تیمم و بعدچه احتیاط مستحب مسح با دست خشک است آب جدید می تواند مسح کند گربا  -
 (سیستانی، مکارم)آیات عظام آب جدید مسح کند و احتیاط مستحب ضمیمه کردن تیمم است.  باید با -

 وضوی ارتماسی

 کیفیت انجام وضوی ارتماسی

 2می شود؟ ی ارتماسی چگونه انجاموضو
 شیوه های مختلف وضوی ارتماسی:

 (مراجع عظام تقلید)آب فرو برد. راعات شستن از باال به پایین در صورت و دستها را به قصد وضو با مانسان  :فال

 قصد وضو بیرون آورد:ه در آب فرو برد و ببدون قصد وضو صورت یا دستها را  :ب

 ، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ای، حضرت امام)صحیح است.  -

 (تانیسیس آیت اهلل)بنا بر احتیاط به این طریقه ارتماسی محقق نمی شود.  -

 مسح با دستی که ارتماسی داده شده

 3آیا میتوان با دستی که وضوی ارتماسی گرفته شده مسح را انجام داد؟
 (امام خامنه ای، حضرت امام ).د مسح انجام دهداگر هنگام بیرون آوردن دست از آب قصد وضو داشته باشد، می توان -
به قصد وضوی ارتماسی دست را داخل آب کند، هنگامی که دست را از آب خارج می کند، مسح به رطوبت خارجی اگر  -

 (آیت اهلل سیستانی)محسوب نمی شود زیرا خارج کردن دست از توابع شستن ارتماسی است.

پاها با  آب خارج نباشد باید هنگامی که دست راست و چپ را وضو ارتماسی می  در وضو ارتماسی برای این که مسح سر و -
صورت مسح  دهد قصد کند که بعد از خارج شدن از  آب تا وقتی که  آب روی دستها جریان دارد جزء وضو است در غیر این

 مکارم( ) آیت اهلل. سر و پاها اشکال دارد

 ه نظر همه مراجع صحیح خواهد بود.د تا آن را با دست راست ترتیبی بشوید باگر مقداری از دست چپ را باقی گذار :نکته

                                                                                                                                                                                                            
، 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج11،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  مساله 211, سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1

 ؛11درس

، آیت اهلل سید علی حسینی سیستانی 111ای اجوبه االستفتائات  سوال د علی حسینی خامنه، آیت اهلل سی 212، 211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  2
 21، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو مساله212توضیح المسائل جامع  آیه اهلل سیستانی مساله

ای اجوبه ، ، آیت اهلل سید علی حسینی خامنه211، توصیح المسائل مراجع مساله21قی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضو مساله( ،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوث  1
 ،111االستفتائات  سوال
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 وضوی ارتماسی و غیر ارتماسی یک عضو

 0؟آیا جایز است بعضی از اعضاء را وضو ارتماسی و بعضی را ترتیبی انجام داد
 (عظام تقلید مراجع) جایز است بلکه می توان بعضی از یک عضو را ارتماسی و بعضی از آن را ترتیبی انجام داد . -

 حکم رعایت االعلی فاالعلی در وضوی ارتماسی

 2رعایت االعلی فاالعلی الزم است ؟آیا در وضو ارتماسی 
ها را بنابراین باید صورت را از طرف پیشانی و دست ودشها از باال به پایین شسته در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست -

احتیاط  رد صورت بنابر: رعایت االعلی فاالعلی در موسیستانیآیت اهلل )   (راجع عظام تقلیدم) .از طرف آرنج در آب فرو برد
 واجب است(

 مستحبات وضو

 3چه کارهایی در هنگام وضو گرفتن یا قبل و بعد آن مستحب است؟
 0با یک مد  آب باشد )یک مد یک چهارم صاع است( -1
 را انجام دهد .قبل از وضو مسواک بزند هر چند با انگشتش این کار  -2

 ظرفی که از آن  آب بر می دارد در سمت راست خود قرار دهد . -1

بار  2دستها را تامچ قبل از وضو، یک بار بشود اگر به خاطر خواب  یا ادرار محدث شده و اگر به خاطر غائط محدث شده  -0
 بشوید .

 (ب در دهان بگرداند و بیرون بریزدآمرتبه مضمضه کند ) 1قبل از وضو  -1

 مرتبه استنشاق کند یعنی  آب را داخل بینی نماید. 1ز وضو قبل ا -1

 با نام خدا شروع کند )وقتی دستش را در  آب قرار می دهد یا موقعی که  آب می ریزد ( -1

اگر بسم اهلل بگوید کافی است اگر چه افضل  بسم اهلل الرحمن الرحیم است و افضل  از این دو بسم اهلل و باهلل اللهم اجعلنی 
 وآبین واجعلنی من المتطهرین من الت

با دست راست  آب بردارد هرچند برای دست راست باشد به این گونه که اول با دست راست  آب بردارد و در کف دست چپ  -1
 بریزد و بعد به دست راست بریزد 

 خواندن دعاهای وارده در هنگام مضمضه، استنشاق، شستن صورت ، دستها و مسح سر و پاها و بعد وضو -1

 بار بشوید ) البته این طبق نظر عده ای از فقها است که در آینده خواهد آمد ( 2کدام از صورت و دستها را هر  -11

مرد در شستن دفعه اول از آرنج شروع کند و در شستن دفعه دوم از باطن دست یعنی آن طرف آرنج شروع کند و در زن این  -11
فعه دوم از آرنج.)البته آیت اهلل سیستانی میفرمایند : ویستحب أن حکم بر عکس است یعنی در دفعه اول از باطن دست و در د

 یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسله االولی والثانیه والمرأة تبدا باالباطن فیهما (

                                                           
 ، 211توضیح المسائل مراجع  مساله , سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی 01سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضو مساله  1

؛ امام خامنه 212, سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله 21سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضو مساله  2
 ؛11، درس1ای، رساله آموزشی، ج

 ؛211، م1( سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج11، نسبت به مورد 101ای اجوبه االستفتائات  س تحبات الوضوء )آیت اهلل سید علی حسینی خامنه( العرو الوثقی فصل فی بعضی مس  1

نتی معی فی حظیرة القدس. وسائل اشیعة س( عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: الوضوء مد و الغسل صاع و سیاتی اقوام بعدی یستقلون ذالک فاولئک علی خالف سنتی والث آب ت علی  0
 گرم می باشد.111؛ یک مد طبق نظر مشهور 1از  آب و آب  الوضوء حدیث  1ب آب  011صفحه 1جلد
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 آب  را از باالی هر عضوی بریزد)اگر چه این مورد نسبت به وجوب و استحباب اختالفی است که ذکر شد.(   -12

 ه ارتماسیوضوی ترتیبی بگیرد ن -11

دست کشیدن یعنی  آب را با دست کشیدن به جاهای دیگر برساند اگر چه بتواند به طریقه دیگر هم  آب را به جاهای وضو  -10
 برساند.

 حضور قلب داشته باشد  -11

 سوره قدر را در حال وضو بخواند . -11

 بعد از وضو آیه الکرسی بخواند. -11

 آیات عظام سیستانی، مکارم ( )حضرت امام، 1در موقع شستن صورت چشم خود را نبندد. -11

 مقدار  آب وضو

اینکه می گویند مستحب است با یک مد  آب وضو بگیریم آیا مقدار واجب مراد است یا جمیع مستحبات و 

 2واجبات وضو را با یک مد انجام دهیم ؟

ها و مضمضه و استنشاق ظاهرا این مقدار آب برای تمام اعمال وضو از قبیل کارهای وضو و مقدمات آن از قبیل شستن دست -
 می شود . مراجع )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(

 تعریف اسباغ

 1مراد از اسباغ وضو که مستحب است چیست ؟
مرحوم عالمه مجلسی در بحاراالنوار گوید مراد کمال وضو و سعی در رساندن آب به اجزا وضو و رعایت آداب و مستحبات آن  -

 است.  از قبیل ادعیه و غیر آن

 مکروهات وضو
 0چه کارهایی در وضو گرفتن کراهت دارد ؟

کمک گرفتن از دیگری در مقدمات قریبه مانند اینکه  آب در دستش بریزد ولی اگر نفس شستن را دیگری انجام دهد جایز  -1
 نیست مگر در موارد استثناء

 ابت نیست. )حضرت امام(خشک کردن  آب وضو با دستمال کراهت دارد، اما کراهت مطلق گرفتن رطوبت ث -2

 اگر از دستمال یا پارچه مخصوص این کار قرار دهد، اشکال ندارد. )امام خامنه ای( -

 )آیات عظام سیستانی، مکارم( خشک کردن  آب وضو با دستمال، بلکه مطلق گرفتن رطوبت کراهت دارد. -

                                                           
 ،1وء حدیثاز  آب و آب  الوض 11ب آب 011صفحه 1( عن رسوال اهلل صلی اهلل علیه و آله: افتحوا عینوکم عند الوضوء لعلها التری نار جهنم. وسائل الشیعه جلد 1

 ، 01( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی افعال الوضوء مساله  2

زاء األعضاء و ، بیان: إسباغ الوضوء کماله و السعی فی إیصال الماء إلى أج110ص  1( مصباح الهدی فی شرح السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی ج  1
نوبت ق ه 1011تاریخ نشر: ناشر: مؤسسة الطبع و النشر،2،ذیل حدیث112، ص: 11بحار األنوار، ج رعایة اآلد آب  و المستحبات فیه من األدعیة و غیرها و المکاره الشدائد کالبرد و أمثاله.

 ،مکان چاپ: بیروت،  لبنانچاپ: اول
 

ای اجوبه االستفتائات  سوال دی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی مکروهات الوضوء )نظر امام، سیستانی، مکارم( آیت اهلل سید علی حسینی خامنه( السید محمد کاظم طباطبائی یز  0
111 ، 
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 در مکان تخلّی وضو گرفتن -1

. ندارد یکراهت زد،یر یم فاضالب به غالبا که یفعل طیشرا به توجه با یلو دارد کراهت( مستراح داخل) استنجاء محل در وضو -

 1)آیت اهلل مکارم(

داده باشند یا تصویری در آن نقش کرده باشند )توجه : اگر ظرف از طال یا نقره  2وضو گرفتن از ظرفی که آب طال و آب نقره -0

 .ساخته شده باشد حکم وضو گرفتن از آن  در شرایط وضو خواهد آمد(

 وضو گرفتن با  آب های مکروه مانند: -1

 الف(  آبی که با خورشید گرم شده 

 ب( آب  غساله از حدث اکبر) یعنی  آب غسل(

 ج(  آب متعفن

چ(  آب چاه که چیزی در آن افتاده و  آب نجس نشده و  بهتر است مقدار مشخص از  آب که در کتب فقهی بیان شده از آن 

 اشت آن مقدار کراهت دارد با آن  آب وضو گرفته شود .برداشته شود اکنون قبل از برد

 ح(  آب قلیلی که در آن مار یا عقرب یا وزغ مرده است .

، موش و اسب و قاطر و االغ و حیوان نجاست خوار و مرده خوار بلکه نیم خورده هر حیوانی که  1د(  آب نیم خورده حائض
 حرام گوشت باشد.

ای به نام یاری از مستحبّاتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعدهبسآیت اهلل سیستانی:  نکته مهم:

ها را انجام دهد، باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آنمی« تسامح در ادلّه سُنَن»

حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه الزم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، بجا آورد و 

 0.مطلوب باشد ترک نماید

 حکم وضو در دستشوئیها

 حکم وضو گرفتن در سرویس بهداشتی چیست؟

 1 توالت وضو گرفته شود مکروه است. )امام خامنه ای( دراگر محل وضو غیر از توالت باشد مانع ندارد. ولی اگر  -

 
 
 

                                                           
 . سایت آیت هللا مکارم: 1

2111012&mid=00110&catid=1&lid=21ttp://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=h 

ء المطلی بماء الذَّهَبِ     و در معجم الوسیط معنای فضض به این شکل ذکر آنچه که در متن عروه آمده است کلمات المفضّضة أو المذهّبة است که در کتاب لغت العین : المُذْهَبُ: الشی 2
 لشیء حاله بالفضه او طاله بها؛شده است: ا

: السأر من السؤر، ]تقول[: أسأر فالن طعامه و شرابه، أی: .  در کتاب عروه آمده است که سور الحائض...     کراهت دارد و منظور از سور در کتاب العین به این شکل بیان شده است: سأر1
 ء: سؤره،أبقى منه بقیة، و بقیة کل شی

 ؛11، م1؛ توضیح المسائل جامع، ج12، م1لصالحین، جسیستانی، منهاج ا 0

 ؛ 1110/11/21تاریخ استفتاء:     111111امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:   1

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44884&mid=265841
http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44884&mid=265841
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 شرائط وضوصل سوم: ف

 0) به طور اجمال (چه شرایطی در وضو معتبر است ؟ 
 آب  مطلق باشد پس با  آب مضاف وضو صحیح نیست .  -1

 آب  پاک باشد   -2

 مواضع وضو پاک باشد  -1

 مانعی از رسیدن  آب  به مواضع وضو نباشد  -0

 ت که خواهد آمد(آب  و ظرف آ ب و فضای وضو غصبی نباشد .)در مورد ظرف و مکان تفاوت نظر اس  -1

 اشدظرف  آب وضو طال و نقره نب -1

 آب  وضو در رفع خبث استفاده نشده باشد هر چند پاک باشد   -1

 از استعمال  آب مانعی مانند مرض یا ترس عطش و ... وجود نداشته باشد . -1

 وقت برای وضو و نماز وسعت داشته باشد  -1

 مسح و شستن را خودش انجام دهد ) اگر می تواند (  -11

 رعایت شود  ترتیب -11

 مواالت رعایت شود  -12

 نیت  -11

 اخالص  -10

 شرایط آب وضو

 مطلق باشد

 .است باطل مضاف آب با وضو نیبنابرا باشد، مطلق دیبا وضو آب

 آب بعد از ریختن مضاف شدن

چرک روی عضو مضاف شود حکم آب مطلق را روی اعضاء وضو بریزد و بعد به خاطر کثرت غبار یا  اگر

 2؟چیست
آیت اهلل امام، )حضرت با آب مطلق صورت گیرد. باید  (1استیعاب غسل -)مسمی غسل به مقدار واجبشستن اعضاء وضو  -

 (مکارمآیت اهلل , سیستانی

 علم به مضاف شدن آب بعد از وضو

 0، حکم وضوی او چیست؟بوده ی که با آن وضو گرفته مضافآب اگر کسی بعد وضو بفهمد

                                                           
رائط الوضوء؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع ، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی ش  1
 ؛11و10، درس1ج

 ( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضو االول،   2

 بنابر اختالف تعابیر فقها که در شستن مقدار واجب وجود دارد. 1
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 )حضرت امام, آیات عظام  مکارم , سیستانی(. و جهل و نسیان هم نمی کند علم و عمد صورتوضو باطل است و فرقی بین   -

 پاک باشد

 همه می دانیم که وضو با آب نجس باطل است اما در ادامه چند مسئله مهم در این رابطه می خوانیم:

 شدن آب بعد از وضو نجسعلم به 

 2ضوی او چیست؟اگر کسی بعد وضو بفهمد  آبی که با آن وضو گرفته نجس بوده، حکم و

 )حضرت امام, آیات عظام  مکارم , سیستانی(. وضو باطل است و فرقی بین صورت علم و عمد و جهل و نسیان هم نمی کند  -

 شک در وضو با  آب پاک یا نجس

 3اگر  آبی نجس باشد و شخص وضو بگیرد و بعد وضو شک کند آیا  آب را تطهیر کرده یا نه وظیفه چیست؟

 (آیت اهلل مکارم 0)حضرت امام است. اینکه حین وضو ملتفت به طهارت و نجاست نبوده وضو صحیح است مگر -

 آیت اهلل سیستانی(). لتفات احتیاط مستحب اعاده استوضو صحیح است و در صورت عدم ا -

 حدث و خبثمستعمل در رفع آب حکم 

 5است وضو گرفت؟ هرخبث )نجاست( استفاده شده ولی طا میتوان با آبی که در زائل کردن حدث یا آیا

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(. مل در رفع خبث، جایز نیستتعوضو با آب مس الف(

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .جایزاسترفع حدث اصغر   وضو با آب مستعمل در ب(

، امام خامنه ای، )حضرت امام .دیگری دارد احتیاط مستحب ترک استآب  لکنجایز است، رفع حدث اکبر،  مستعمل در وضو با آب ج( 

 (1آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم

 آب مستعمل در غسل مستحبی 

 7آیا وضو با آب  مستعمل درغسل مستحبی جایزاست؟

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

                                                                                                                                                                                                            
، منهاج 1فصل فی شرایط الوضوء ، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  شرائط الوضو مساله 0تعلیقات  مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع ال  1

 ،112مساله

 ،112، منهاج مساله1ط الوضو مسالهفصل فی شرایط الوضوء ، سید روح اهلل الخمینی)ره( تحریر الوسیله  شرائ 0( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  مساله  2

 ، 12( العروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله   1

ه عروه متفاوت بود از ذکر نظر ایشان خوداری . شایان ذکر است نظر آیت اهلل مکارم در حاشیه عروه همانند نظر حضرت امام است ولی با توجه به اینکه در مساله قبل نظر ایشان با حاشی 0
 ل آمد.به عم

 ؛ 1111/11/22تاریخ استفتاء:  111101تاء: ( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات، شرائط وضو، الشرط السادس؛ امام خامنه ای، استفتائات خصوصی، شماره استف  1

 ؛20، س1باشد، اشکال می گیرند. استفتائات، ج . شایان ذکر است آیت اهلل مکارم در وضو گرفتن با غساله آب غسل در صورتی که آب قلیل 1

باس از  استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: ( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الشرط السادس ، منهاج فصل فی شرائط الوضو شرط اول؛ امام خامنه ای، اقت  1
 ؛1111/11/22تاریخ استفتاء:     111101
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 بودن در حدث یا خبث وضو با جهل به مستعمل

 0اگر از روی جهل یا فراموشی با  آب مستعمل در خبث وضو بگیرد حکم چیست؟

 وضو باطل است، )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 باشدمباح 

 عمدا وضو با آب غصبی حکم

 2اگر کسی عمداً با  آب غصبی وضو بگیرد حکم چیست؟

 , امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی , آیت اهلل مکارم( حضرت امام ). عمداً باطل است -

 حکم وضو با آب غصبی از روی فراموشی

 3وضو بگیرد، حکم چیست؟ غصبیاگر کسی از روی فراموشی با آب 

خودش غاصب باشد: .الف  

 .(ایخامنهامامصحیح است )امام،  -
 .ی(صاف و باطل است )آیات عظام سیستانی، مکارم ،بر احتیاط واجب بنا -
شخص دیگری غصب کرده است: .ب  

 .عظام تقلید( مراجعوضو صحیح است ) -

 حکم وضو با آب غصبی از روی جهل

 0اگر کسی  جهالً با  آب غصبی وضو بگیرد حکم چیست؟

 آیت اهلل مکارم( ،آیت اهلل سیستانی ،)حضرت امام، امام خامنه ای. وضو صحیح است :جهل به موضوع

 جهل به حکم:

 :جاهل قاصردر 
 آیت اهلل مکارم( ،آیت اهلل سیستانی ،)حضرت امام. وضو صحیح است اگر چه احتیاط مستحب اعاده است  -

 جاهل مقصر چنانچه از او قصد قربت حاصل شود:در 

 صحیح است هر چند احتیاط مستحب در اعاده است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -
 یح است گرچه احتیاط در اعاده می باشد. )امام خامنه ای(اگر جاهل به حکم بوده ولی قصد قربت داشته وضو صح -

                                                           
 ، منهاج شرط اول، 1حمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرط( سید م  1

، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح 211مرجع  مساله11، توضیح المسائل 0( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضوء مساله  2
 ، وضو، شرایط وضو؛1امام خامنه ای، رساله آموزشی، جة، 212المسائل مراجع  مساله

؛ سیدعلی 212، مسئلة 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی0سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی شرایط الوضوء، مسئلة  .1
 .021بودن آب و فضای انجام وضو، سؤال ، وضو، مباح1؛ سیدموسی شبیری زنجانی، استفتائات، ج1111مرداد1: تفتااس خیتار ،112111 ةشمارای، استفتای خصوصی، سایت، خامنه

ح ، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضی211مرجع  مساله11، توضیح المسائل 0( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضوء مساله  0
 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:     112111امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:  212المسائل مراجع  مساله
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 (. )آیت اهلل مکارمستین حیصح اطیاحت بر بنا شود، حاصل قربت قصد مقصر جاهل از چنانچه -

 توجه به غصب در اثناء وضو

 0آب غصبی بوده چیست ؟ سی که در اثناء وضو متوجه می شودک یحکم وضو

ست ولی نسبت به ادامه وضو  باید با آب مباح وضو بگیرد، ولی اگر بعد شستن دست آن مقداری را که وضو گرفته، صحیح ا  -
 چپ متوجه شود وضو صحیح است و می تواند با همان رطوبت مسح کند .)حضرت امام , آیت اهلل سیستانی ، آیت اهلل مکارم(

 حکم تر بودن اعضاء با  آب غصبی

آیا باید اعضاء ما قبل را که  آب  هد با  آب مباحی اعاده کندد بخوااگر کسی عمداً با  آب غصبی وضو بگیرد بع

 2غصبی دارد خشک کند ؟ 

 الزم نیست اگر چه احتیاط است .)حضرت امام , آیت اهلل سیستانی , آیت اهلل مکارم (  -

 عدم رضایت مالک در زمان مسح

یستم با آن مسح شود حکم اگر در اثناء وضو قبل از مسح متوجه غصبی بودن آب شود و مالک بگوید راضی ن

  3چیست ؟

 می تواند مسح کند. )حضرت امام , آیت اهلل سیستانی( -

 در صورتی که رطوبت نفعی برای مالک ندارد، وضو صحیح است ولی در صورت نفع وضو جایز نیست.) آیت اهلل مکارم(  -

 شک در رضایت مالک  آب یا مکان

 0استفاده هست یا خیر وظیفه چیست؟ا مالک آن راضی از نسبت به  آب یا ظرف یا مکانی که نمی دانیم  آی

. )حضرت امام ره ، امام خامنه ای، آیت تصرف جایز نیست تا اینکه اذن صریح یا اذن فحوی یا رضایت قطعی او احراز شود -
 اهلل سیستانی و آیت اهلل مکارم: یا ظن معتبر(

 حالت سابقه حاصل گردد.این اذن و یا رضایت می تواند از طریق ظاهر حال یا  نکته:

 وضو از نهرها و قنات

 5آیا می توان از نهرها ) قنات یا منشعب شده از شط با عدم علم به رضایت مالکین( برای وضو استفاده کرد؟ 

                                                           
 ، 111م 1، هدایه العباد ج1( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو م  1

 ، 111م 1، هدایه العباد ج1مع التعلیقات  شرائط وضو م ( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی  2

 ،،1( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو م  1

 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:     111101؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 1( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو م  0

، سیستانی، توضیح المسائل  211، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله1( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو م  1
 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء:     111101خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء:  ؛ امام1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، شرائط وضو، م211، م1جامع، ج
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 های بزرگ، جایز است.)حضرت امام , امام خامنه ای(وضو گرفتن از نهر -
. )آیت اهلل واز تصرّف و استفاده از آنهاست، مطلقا جایز استکه بنای عقالء بر ج (کوچک یا بزرگ) وضو گرفتن از نهرها -

 (سیستانی

 )آیت اهلل مکارم( .وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ و کوچک جایز است -

 وضو گرفتن از نهر با نهی مالکین

 0الکین چه حکمی دارد؟)با توجه به مساله فوق( با نهی م وضو گرفتن از آب نهر

 ت امام , امام خامنه ای, آیت اهلل مکارم( بنابر احتیاط جایز نیست .)حضر -

وضو گرفتن از نهرهای کوچک یا بزرگ که بنای عقالء بر جواز تصرّف و استفاده از آنهاست، مطلقا جایز است.) آیت اهلل  -
 سیستانی(

 حکم استفاده از اراضی بزرگ 

ستن , و گرفت یا کارهائی مانند نشآیا زمین های بزرگ هم حکم نهرهای بزرگ را دارد ؟ ) مثالً در آنجا بتوان وض

 2؟خوابیدن و ... انجام داد (

مادامی که علم به کراهت مالک نداریم و مالک نهی نکرده مانعی ندارد ولی اگر گمان به کراهت دارد بنابر احتیاط واجب ترک  -
 کند.)حضرت امام , آیت اهلل مکارم( 

 ک.) آیت اهلل سیستانی(اگر بسیار بزرگ باشد جایز است حتی در فرض کراهت مال -

ها و مراتع بسیار وسیع )که براى بیشتر مردم مشکل است موقع نماز از آنجا به جاى دیگر حکم تصرفات جزئی در زمین نکته:

 1(:بروند

 ةهرچند با اجاز ؛های بسیار وسیع جایز استمانند نشستن و استراحت و خوابیدن در زمین ،نمازخواندن یا تصرفات جزئی -
ن، بازهم نمازخواندن و تصرفات ان یا وجود صغار و مجانین در بین مالکامالک یرضایتنادر صورت  همچنین ؛نباشدن امالک

 .سیستانی( ت اهللیآجزئی مانعی ندارد )حضرت امام، 
 ةهرچند با اجاز ؛جایز است ،های بسیار وسیعمانند نشستن و استراحت و خوابیدن در زمین ،نمازخواندن یا تصرفات جزئی -

اهلل بر احتیاط واجب نماز صحیح نیست )آیت ، تصرفات حرام و بنانامالک یرضایتنا البته در صورت علم به ؛ن نباشدامالک
 .مکارم(

                                                           
    111101؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء: 211، م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج 211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1

 ؛1111/11/11تاریخ استفتاء: 

 ،1( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو مساله  2
 اهلل وحید ذکر نشده است.عبارت داخل پرانتز، در کالم آیت .1
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 وضو در مساجد، مدارس و مانند آن

وضو گرفتن از حوض هائی که در مساجد , مدارس , کاروانسرا ها و مانند آن است و نمی دانیم وقف برای افراد 

 1یا خیر حکم چیست ؟ خاص است

اگر جریان عرف و عادت مردم بر استفاده از آن  آب باشد و کسی منع نمی کند جایز است و گرنه جایز نیست تا اینکه علم  -
 پیدا کند به کیفیت وقف آن .)حضرت امام , امام خامنه ای, آیت اهلل سیستانی(

داند آب آن را براى همه مردم  رخانه ها و مانند آن که نمىوضو گرفتن از آب مسجد، حسینیه یا مدارس علوم دینى  و مساف -
اند یا فقط براى طالب همان مدرسه، جایز نیست، مگر در صورتى که معموالً مردم متدیّن از آب آنجا وضو بگیرند  وقف کرده

 )در مدرسه علمیه ایشان احتیاط واجب دارند.آیت اهلل مکارم(.بطورى که نشانه عمومى بودن وقف باشد

 وضو در مسجدی که وقف بر نماز گزاران شده

 2اگر بداند حوض مسجد وقف بر نمازگزاران در آنجا شده و فرد در آنجا وضو بگیرد، حکم وضوی او چیست ؟ 

اگر از همان ابتدا تصمیم دارد در مکان دیگر نماز بخواند: .الف  

 .وضوگرفتن جایز نیست )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( -
:اگر تصمیم داشته در همان مسجد نماز بخواند .ب  

در جای دیگر نماز بخواند:  که . بعد از وضو تصمیم بگیرد1  

 .مکارم( و )حضرت امام، آیات عظام سیستانی صحیح است -
.  بعد از وضو نتواند در آنجا نماز بخواند:2  

 .مکارم( و سیستانی عظامصحیح است )حضرت امام، آیات  -

 فلت یا اعتقاد به صحت از مسجد وقفیوضو گرفتن با فرض غ

اگر انسان در حوض مسجدی که می داند وقف بر نمازگزاران همان مسجد شده ولی از روی غفلت یا به اعتقاد 

 3اینکه نماز خواندن در مسجد، شرط صحت وضو در آنجا نیست، وضو بگیرد، حکم وضوی او چیست ؟ 
 , آیت اهلل مکارم( وضو صحیح است.)حضرت امام , آیت اهلل سیستانی -

اگر انسان در حوض مسجدی که می داند وقف بر نمازگزاران همان مسجد شده به قصد نماز خواندن در آنجا، 

 وضو بگیرد، حتما باید در همان مسجد نماز خوانده شود؟

مستحب نماز بخواند. )  اگر به قصد خواندن نماز در مسجد وضو گرفته و تمکن از نماز خواندن در آنجا را دارد، بنابر احتیاط -
 حضرت امام , آیت اهلل سیستانی(

                                                           
؛ مکارم، 1عروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو مساله، السید محمد کاظم طباطبائی یزدی ال211و211و211م  1( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  ج  1

 ؛211و  211توضیح المسائل، م

 ،11(  السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی شرائط وضو مساله  2

 ،11(  السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرائط وضو  مساله  1
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اگر به قصد خواندن نماز در مسجد وضو گرفته و تمکن از نماز خواندن در آنجا را دارد، بنابر احتیاط واجب باید نماز بخواند.  -
 )آیت اهلل مکارم(

 وضو از جویی که بدون اذن مالک جدا شده

  0دون اذن مالک او جدا کنند  آیا می توان از آن وضو گرفت ؟اگر جوی  آبی را از قناتی یا نهری ب

 جایز نیست)حضرت امام( -

اگر بر جدا کردن این جوی از نهر یا قنات، عنوان غصب و استیال بر مال غیر صدق کند، جایز نیست و در غیر این صورت به  -
 احتیاط واجب جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی(

 جایز است.) آیت اهلل مکارم( برای غیر غاصب و تابعین او، -

 غصبی آب وضو با ظرف

 2چیست؟ صبی که آب داخل آن مباح است،حکم وضو گرفتن با ظرف غ

 جایی که آب مباح دیگری وجود ندارد:  در .الف

باید تیمم کند  ،که بتواند به وجه مشروعی آب را در ظرف مباحی خالی کند، الزم است خالی کند و بعد وضو بگیرد و اگر نتوانددرصورتی

 وضویش: و ؛معصیت کرده است ،و چنانچه مخالفت کند

 )حضرت امام( .باطل است -

 اهلل سیستانی()آیت .صحیح است -
 اهلل مکارم()آیت .بر احتیاط واجب باطل است بنا -

 :جایی که آب مباح دیگری وجود دارد در .ب

 رد و ارتماسی وضو بگیرد: باگر عضو را در ظرف فرو ب. 1

 .ای(خامنهظرف غصبی حرام است و وضو باطل است )حضرت امام، امامتصرف در  -

 .اهلل سیستانی()آیت وضو صحیح است -

 .مکارم( آیت اهللبر احتیاط واجب وضو باطل است ) بنا -
 اگر مستقیم با آن ظرف آب روی عضو بریزد:. 2

 . ای(خامنهوضو باطل است )حضرت امام، امام -

 .نی(سیستا آیت اهللوضو صحیح است ) -

 .مکارم( آیت اهللاست ) باطلبر احتیاط واجب  بنا -
 غصب گنهکار است و حکم وضویش: علتهاگر با مشت، آب از ظرف بردارد و روی عضو بریزد، ب .1

                                                           
 ،1( السید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی شرائط وضو مساله  1

, امام، تحریر  211مسائل مراجع  مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی، شرائط وضو، الرابع؛ , سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح ال  2

 ؛1111/12/1تاریخ استفتاء:     100111 :شماره استفتاء 1111/12/11تاریخ استفتاء:     100111 :؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء1ه، شرائط وضو، مالوسیل

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=744858
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=744858
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 .سیستانی( یت اهللای، آخامنهامام امام،صحیح است )حضرت  -
 .(آیت اهلل مکارمباطل است ) ،بر احتیاط واجب بنا -

 بیظرف غص انتقال آب از

آب داریم و ظرف غصبی است اکنون اگر  آب آن ظرف را در ظرف مباحی بریزیم  ظرفاگر فرض کنیم فقط یک 

 0و بعد وضو بگیریم حکم چیست؟

تصرف اول هم حرام وضوی او صحیح است اگر چه تصرف او در ظرف اول که غصبی بود حرام بوده و گاهی اوقات همان  -
آن ظرف است پس واجب است خارج شود. باقی ماندنش در ظرف غصبی تصرف در  آب مال خودش بوده و نیست مثل اینکه

 (آیت اهلل سیستانی ،آیت اهلل مکارم، )حضرت امام

 در صورت نصب پمپ بدون منبعحکم وضو 

استفاده از پمپ فشار  در فرض مذکورسازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعالم کرده است، 

 2ل با آبی که به وسیله پمپ جذب می شود چه حکمی دارد؟آب، وضو و غس

 با غسل و وضو و ستین زیجا فشار پمپ از استفاده و نصب باشد، مقررات و نیقوان مخالف اگر آب پمپ از استفاده یکل بطور -
 و بشود زنمخ وارد( آب پمپ بدون) مایمستق شهر آب اگر البته. است اشکال محل دیآ یم دست به پمپ لهیوس به که یآب

 . )امام خامنه ای(ندارد یکند،اشکال پمپاژ آب مخزن از را آب پمپ،

 یرو از و باشد یدولت آب شرکت کهیدرصورت است، اشکال محل فاًیتکل کار نیا هرچند باشد، یرقانونیغ آب پمپ نصب اگر -
 (یستانیس اهللتیآ. )شودیم حیتصح آب در تصرف کرده، نصب پمپ یناچار

. ندارد یاشکال آن با غسل و وضو و دیکن حل منبع به پمپ نصب و ساختمان در یآب منبع نصب با دیتوان یم را مشکل نیا -
 )آیت اهلل مکارم(

 و وضو باشد، نداشته تیرضا یو تخلف فرض در آب از استفاده به نکهیا نه بداند، قانون از تخلف را آن فقط مذکور ةادار اگر -
  (نجانیز یریشب اهللتیآ) .است حیصح غسل

 حکم مکان غصبی

 3)فضایی که در آن وضو می گیرد(، جزء شرایط است ؟ آیا غصبی نبودن  مکان وضو

 (آیت اهلل سیستانیحضرت امام، امام خامنه ای، ). جزء شرایط نیست -
 . )آیت اهلل مکارم(بنا بر احتیاط جزء شرایط است -

                                                           
 م ،  1( العروه الوثقی  شرط چهارم از شرائط وضو ، هدایه العباد ج  1
وضو و غسل با آب ، وضو، 1سیدموسی شبیری زنجانی، استفتائات، ج، 1201112 شماره سوال  المال تیب اموال و مقررات و نیقوان  جامع سامانه سواالت سایت ادمین، ای، . سیدعلی خامنه2

 سایت آیت اهلل مکارم:. 0و  1 استفتای خصوصی، استفتائات رعایت قانون و مقررات، سؤال استفتائات، ؛ سیدعلی سیستانی،021، سؤال حاصل از نصب پمپ فشار
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=211121&catid=01011 

صالحین شرائط وضو شرط سوم , سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  شرط سوم )مکارم: ( آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  , منهاج ال 1
چهارم  یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرط نظر ایشان در سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  این است که جزء شرائط نمی باشد.( السید محمد کاظم طباطبائی

 ، اقتباس از شرایط وضو؛11و  10از شرائط وضو؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=259626&catid=46466
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 وضو در مکانی که قسمتی از آن غصبی است

 0سنگی غصبی نصب شده باشد، حکم وضو گرفتن از آن چیست ؟ اگر در حوض، آجر یا

وضو صحیح است هر چند اگر وضو گرفتن تصرف در مال غصبی محسوب شود، معصیت کرده است. )حضرت امام، آیت اهلل  -
 سیستانی( 

یا قسمتی اگر وضو گرفتن تصرف در مال غصبی محسوب شود، بنابر احتیاط واجب وضو باطل است و همچنین اگر شیر  آب  -
 از لوله کشی غصبی باشد. )آیت اهلل مکارم(

 شرایط اعضای وضو

 پاک بودن اعضا

 2آیا الزم است قبل از شروع به وضو تمام آن پاک شود؟ اگر اعضاء وضو نجس باشد

 (مکارم آیت اهللسیستانی , آیت اهلل  امام، امام خامنه ای، )حضرتی است .اگر هر عضوی قبل از وضو دادنش تطهیر شود کاف  -

  همزمان بودن تطهیر و وضو

 3توان با یک بار شستن هم عضو  را تطهیر نمود و هم وضو انجام شود؟ آیا می 

 ()حضرت امام , امام خامنه ای .کفایت نمی کند -

گردد و آب، کُر یا جاری باشد، در این صورت با فرو بردن عضو در آب به نیّت شستن پاک می باراگر عضو متنجّس با یک  -

  .گرددشود و هم شستن وضویی محقّق میوضو یا با شستن عضو زیر شیر متّصل به آبِ کُر یا جاری، هم عضو تطهیر می
 )آیت اهلل سیستانی(

 (آیت اهلل مکارم) .بنابر احتیاط کفایت نمی کند -

 نجس شدن اعضا بعد یا حین وضو

 0؟آیا ضرری به وضو می زندنجس شود اگر بعد از وضو یا در حین وضو عضوی که وضو داده شده 

 (تقلید مراجع عظام). استخیر وضو صحیح   -

 نجس بودن اعضای غیر وضو

 0و هم باید در هنگام وضو پاک باشد؟آیا اعضاء بدن غیر اعضاء وض

                                                           
، توضیح المسائل  12،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات     الوثقی شرائط وضومساله210( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1

 ، 211وحید م 

تاریخ  111112؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، استفتاء: 121( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرایط الوضو، الثانی؛  منهاج الصالحین مساله  2
 ؛11، درس1؛ و رساله آموزشی، ج1111/10/21استفتاء: 

وة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرایط الوضوء الثانی ،سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  ذیل شرط ششم، منهاج ( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العر  1
 ؛1111/10/21تاریخ استفتاء:  111112؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، استفتاء: 111، م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج121الصالحین مساله

، امام خامنه ای، 211سائل مراجع   مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضوء الثانی، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح الم  0
 ؛112اجوبه االستفتائات، س
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 آیت ،سیستانیآیت اهلل  ، امام خامنه ای،امام)حضرت . مستحب مخرج بول و غائط پاک باشد الزم نیست اگر چه بنابر احتیاط -
 (ارممکاهلل 

 قطع نمیشود شوضوی کسی که خون جراحت

ش بند نمی آید اگر شخصی در یکی از مواضع وضو جراحتی داشته باشد که  آب برای آن ضرر ندارد ولی خون

 2چگونه وضو بگیرد؟

 یجار ای رک آب در دیبا ندارد، ضرر آن یبرا آب و دیآینم بند آن خون که است یزخم ای یدگیبر هادست و صورت در اگر -
 (امام حضرت) ردیبگ یارتماس یوضو بعد د؛یایب بند خون که دهد فشار یقدر و برد فرو

 سالم یاجزا شستن از بعد ندارد، ضرر آن یبرا آب و دیآینم بند آن خونِ که است یزخم ای یدگیبر هادست ای صورت در اگر -
 یقدر و ردیبگ کر آب ریش ریز ای برد فرو یجار ای کر آب در ار یدگیبر ای زخم موضع وضو، تین به ب،یترت تیرعا با عضو، آن

 و شود یجار آن بر آب تا بکشد نییپا به باال از آب ریز در یدگیبر ای زخم یرو را خود انگشت و دیایب بند خون که دهد فشار
 اتیآ ،یاخامنهامام) ستا گرفته صورت حیصح یوضو روش، نیا دادنانجام با و دیبشو را آن از ترنییپا یهاقسمت سپس
 (.مکارم ،یستانیس عظام

 بعد از وضوبودن اعضا  نجسعلم به 

 3او چیست؟ یحکم وضو ،اعضاء وضو نجس بودهاگر کسی بعد وضو بفهمد  

 (انیمکارم , سیست آیات عظام  امام,حضرت ). ان هم نمی کندیوضو باطل است و فرقی بین صورت علم و عمد و جهل و نس  -

 ر اعضای وضوشک در تطهی

اگر قسمتی از محل وضو نجس باشد و شخص وضو بگیرد و بعد وضو شک کند آیا آن محل را قبل از وضو 

 0تطهیر کرده یا نه، وظیفه چیست؟

 دو صورت دارد: ای نبوده که تطهیر کنداگر با شستن وضوئی پاک شده وضو صحیح است ولی اگر آبی که برای وضو ریخته به گونه 

 و ملتفت پاک بودن و نجس بودن آنجا نبوده :. موقع وض1
 امام( حضرتوضو باطل است. ) -

 (1مکارمآیت اهلل  ،آیت اهلل سیستانیامام خامنه ای، )وضو صحیح است.  -
 . موقع وضو ملتفت بوده یا شک دارد ملتفت بوده یا نه:2

                                                                                                                                                                                                            
، اقتباس 11؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس211مرجع  مساله 11، توضیح المسائل 2شرایط الوضوء مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی   1

 ؛ 112از شرط هفتم و اجوبه االستفتائات، س

؛ مکارم، 110، 1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج211مرجع  مساله11فصل فی شرایط الوضوء، توضیح المسائل  1( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  مساله  2
 ؛111؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س111توضیح المسائل، م

، منهاج 1و مسالهفصل فی شرایط الوضوء ، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  شرائط الوض 0( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  مساله  1
 ،112مساله

امام خامنه  ؛11؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، وضو، شرائط وضو، م12العروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله  211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع    0
 ؛111وضیح المسائل، ممکارم، ت 11 استفتاء و فراغ قاعده ،11 جلسه الجماعة، صالة خارج درسای، 

 شایان ذکر است آیت اهلل مکارم در حاشیه عروه می فرمایند در صورتی وضو صحیح است که احتمال التفات به نجاست در حین وضو بدهد. 1



 11 

 عظام تقلید( مراجعاکثر )وضو صحیح است.  -

 عظام تقلید( مراجع) .باید تطهیر کند در هر صورت جائی که نجس بوده نکته:

 شک در وضو با آب پاک یا نجس

وظیفه  ،یا نهاست وضو شک کند آیا آب را تطهیر کرده از اگر آبی نجس باشد و شخص وضو بگیرد و بعد 

 0چیست؟
 2(.مکارمت اهلل آی اینکه حین وضو ملتفت به طهارت و نجاست نبوده باشد )حضرت امام، مگر ؛وضو صحیح است -

 .اهلل سیستانی(صورت عدم التفات احتیاط مستحب اعاده است )آیت دروضو صحیح است و  -

 در اعضا مانعنبودن 

 قبل وضو یقین یا شک در مانع

)قبل از وضو و یا بین وضو  در فرض یقین یا شک در مانعیت چیزی در اعضاء وضو و یا شک در اصل وجود مانع،

 3تکلیف چیست؟ گرفتن(

 : وجود مانع داردالف( یقین به 

 مراجع تقلید(رطرف شدن مانع از آن پیدا کند. )واجب است، یقین به ب -

 ب( شک در مانعیت مانع 

 (دیتقل مراجعرطرف شدن مانع از آن پیدا کند. )واجب است، یقین به رسیدن آب به پوست یا ب -

 ج( شک در اصل وجود مانع

ی شک کند گل به دست او چسبیده یا نه ( باید فحص و جستجو کند اگر منشا شکش عقالیی باشد )مانند ان بعد از گل کار -
 (دیتقل مراجعتا یقین یا اطمینان به عدم وجود مانع پیدا کند. )

 شک در مانع بعد از وضو

 0اگر در وجود حاجب بعد از وضو شک کند وظیفه چیست؟

 به شکستن اعتنائی نکند. )حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم ( -

                                                           
 .111، مسئلة 2ین، ج؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالح12سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی شرایط الوضوء، مسئلة  .1
ی متفاوت بود، نظر ایشان به اهلل مکارم در حاشیة العروة الوثقی، مانند نظر حضرت امام است؛ ولی با توجه به اینکه در مسئلة قبل نظر ایشان با حاشیة العروة الوثق. شایان ذکر است نظر آیت2

 بررسی بیشتری نیاز دارد.
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی11و شرایط وضو، الثالث، مسئلة  1الوثقی، الوضوء، فصل فی افعال الوضوء، مسئلة  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة .1
 ، شرایط وضو.11، درس 1ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه11اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، وضو، القول فی الواجبات، مسئلة ؛ سیدروح210و  211، مسئلة 1ج

 ( 11)العروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  0
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 بر طرف کردن مانع بعد از وضو شک در

اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شک کند که در 

 0موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه، وظیفه چیست؟

 (امام حضرت) .ردیبگ وضو دوباره دیبا نبوده، مانع آن ملتفت وضو موقع بداند اگر یول است؛ حیصح او یوضو -

 ی(اخامنهامام) .است حیصح وضو بوده، مانع به ملتفت وضو حال در بدهد احتمال چنانچه -

  (.یستانیس و مکارم عظام اتیآ) است حیصح او یوضو -

 شک در رسیدن  آب به زیر مانع

ک خص شمانند انگشتر و ش د،رسرسد و گاهی نمیاگر مانعی در اعضا وجود دارد که گاهی آب به زیر آن می
 کند آیا آب بهحسب اتفاق به زیر مانع رسیده یا نه، حکم وضو چیست؟2

 )حضرت امام( .اگر بداند موقع وضو ملتفت آن مانع نبوده، باید دوباره وضو بگیرد -

 اهلل سیستانی(آیتامام خامنه ای، ) .اگرچه احتیاط مستحب اعاده است ؛وضو صحیح است -
 مکارم( ت اهلل)آی .بر احتیاط واجب وضو باطل است بنا ،اگر موقع وضو ملتفت به مانع نبوده -

 شک در وجود مانع بعد وضو

 3اگر بعد وضو مانعی ببیند ولی شک دارد آیا موقع وضو بوده یا نه وظیفه چیست؟

 ()حضرت امام .است حیصح او یوضو -

 )امام خامنه ای( .است حیصح وضو نه، ای بوده موجود وضو هنگام مانع دیدان ینم اگر -

 او یوضو شده، دایپ بعد ای بوده وضو موقع نداند و ندیبب وضو یاعضا در است آب دنیرس از مانع که یزیچ وضو از بعد اگر -
. )آیت اهلل ردیبگ وضو دوباره که است آن مستحب اطیاحت نبوده، مانع آن متوجّه وضو وقت در که بداند اگر یول است حیصح

 سیستانی(

 . )آیت اهلل مکارم(کند اعاده واجب اطیاحت بر بنا نبوده، مانع به ملتفت وضو هنگام در که بداند اگر یول است؛ حیصح وضو -

  .حین وضو التفات وجود داشته به نظر همه مراجع صحیح است اگر :نکته

                                                           
هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 12اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، وضو، شرایط وضو، مسئلة ؛ سیدروح11سئلة م ،وضو طیشراالوضوء،  ،الوثقی ةالعرو. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 1

 .11، درس 1ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه211، مسئلة 1توضیح المسائل مراجع، ج

خمینی، تحریر  اهلل؛ سیدروح211سئلة م ،1، ججعامر المسائل توضیحهاشمی خمینی، ؛ سیدمحمدحسن بنی11سئلة م ،وضو طیراش الوضوء، ،الوثقیة العرو. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 2
 فراغ قاعده ،11 جلسه الجماعة، صالة خارج درسامام خامنه ای،  .12الوسیلة، وضو، شرایط وضو، مسئلة 

توضیح  ؛211م ،1؛ توضیح المسائل مراجع، ج12؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، وضو، شرائط وضو، م211مرجع مساله 11توضیح المسائل  11العروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله  1
 :فراغ قاعده ،11 جلسه الجماعة، صالة خارج درس ،، امام خامنه ای121المسائل جامع سیستانی م 

-AF18C%D18AF%DB18AC%D18D%-C18DB18A18D18118AA%D18D18118/%D20111https://www.leader.ir/fa/content/

-1811D18108D18108D18A18D%-AA18C%D18DB28A18D%-AA18D18B%1D18B18AD%D18D%

-1811D18108D18B18D%-AF18D18118(%D-C18DB18A18C%D281181E18118D18118D18118D18A18AE%D18D%

C)18DB18108D18A18D18B18D18108D18A18D% 

https://www.leader.ir/fa/content/24190/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-(%D9%85%D8%AF-%D8%B8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://www.leader.ir/fa/content/24190/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-(%D9%85%D8%AF-%D8%B8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://www.leader.ir/fa/content/24190/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-(%D9%85%D8%AF-%D8%B8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C)
https://www.leader.ir/fa/content/24190/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-(%D9%85%D8%AF-%D8%B8%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C)
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 شک در زمان مانع

د مانع حکم اگر بداند مانعی بوده و زمان ایجاد آن را هم بداند ولی نمیداند آیا وضو قبل از مانع بوده یا بع

 0چیست؟

 اگر موقع وضو ملتفت بوده که مانعی نباشد وضو صحیح است وگرنه به احتیاط واجب اعاده کند)حضرت امام ،آیت اهلل مکارم( -

 وضو صحیح است. )آیت اهلل سیستانی( -

 موانع کوچکحکم 

 در اعضای وضو چیست؟ کوچک حکم وجود مانع

 2شرایط می باشد. )مراجع عظام تقلید غیر از آیت اهلل مکارم( از مطلقا،از رسیدن آب به بدن  عدم وجود مانع -
 1)آیت اهلل مکارم(. اگر مانع بسیار کوچک باشد )به اندازه دو میلیمتر( وضو صحیح است -

 حکم وضو با موهای کاشته شده

 0وضو یا غسل با موی کاشته شده چه حکمی دارد؟

ی مسح آن را بردارد ولی اگر موی مصنوعی بر پوست سرکاشته موی مصنوعی اگر به نحو کاله گیس باشد واجب است برا -
امام ) ل نیست مسح بر روی آن مجزی است.شده باشد و برداشتن آن از جلوی سر باعث عسر و حرج که عادتا قابل تحم

 خامنه ای(

اشته شده باشد، به باشد که رشد نکند، چه با ماده چسبنده یا بدون آن ک نحوییا طبیعی به  مصنوعیاگر موی کاشته شده  -
 . )آیت اهلل سیستانی(عنوان جزئی از بدن محسوب نمیشود و بنابر این مانع می باشد

درصورتی که واقعا مو را بکارند و جزء بدن شود و رشد و نو کند هیچ اشکالی ندارد و اگر مو به صورت مصنوعی باشد و مانع  -
ر مانع رسیدن  آب به بدن است فقط در مواقع ضرورت جایز است ، از رسیدن  آب به بدن نگردد آن هم اشکال ندارد ولی اگ

 )آیت اهلل مکارم(

 حکم سفیدی گچ

 5حکم سفیدی که بعد از گچ کاری و مانند آن بر دست می ماند چیست؟

نه باید برطرف  آب به پوست می رسد و صدق شستن می کند ازاله الزم نیست ولی اگر شک دارد مانع است یامادامی که  -
 (مکارم و ام خامنه ای، آیات عظام سیستانیحضرت امام، ام) .کند

                                                           
 ، 11( العروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله  1

 ؛11، درس 1شرایط وضو، شرط سیزدهم؛  امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج. توضیح المسائل مراجع، وضو، 2
 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00111&mid=211110 

تفتائات، وضو، شرایط وضو، عدم وجود مانع؛ مکارم، سایت، استفتائات، ،؛ مکارم، سایت، اس111ای اجوبه االستفتائات  مساله ، آیت اهلل سید علی حسینی خامنه11ص  2( مسائل جدیدج   0

 /https://www.sistani.org/persian/qa/1112وضو، شرایط وضو، عدم وجود مانع؛ سیستانی، سایت، 

؛ امام خامنه 11قی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضوء مساله، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوث210( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
 ؛11، درس 1ای، رساله آموزشی، ج
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 در اعضای وضو خارحکم 

 0خاری در اعضا وضو فرو رفته باشد حکم چیست ؟ اگر

وضع آن جزء به جهت وضو و غسل، بیرون آوردن آن واجب نیست مگر اینکه به نحوی باشد که اگر آن را بیرون آورند م -
 مکارم( ، آیات عظام سیستانی،ظاهر حساب  می شود. )حضرت امام

 حکم چرک زیر ناخن

  2آیا چرک زیر ناخن را باید برطرف کرد؟

اگر ناخن از حد متعارف بلند تر نباشد بر طرف کردن چرک برای وضو الزم نیست مگر اینکه ناخن را بگیرند که در آن صورت  -
باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است  اگر مانع است باید برطرف شود و اگر ناخن از حد معمول بلند تر باشد

 ( رم: ولی بهتر است آن را تمیز کندمکا م خامنه ای، آیات عظام سیستانی،برطرف نمایند.. ) حضرت امام، اما

 حکم  صله روی زخم

حکم آنچه که روی زخم در حال بهبودی بسته می شود)صله یا کبره(، چیست؟)وقتی زخم شسته میشود و خونی 

 3)نباشد و به همراه آن دواء روی زخم بسته نشده باشد

مادامی که کنده نشده و جزء بدن محسوب میشود شستن روی آن کافی است و کندن الزم نیست هر چند زخم خوب شده  -
 باشد و جدا کردن آسان باشد ) حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم (

 حکم چرک روی پوست

 0سیدن  آب است؟ایا چرک روی پوست مانع ر

اگر جرمی در ظاهر اعضاء دیده نشود، مادامی که شستن پوست بر آن صدق کند برطرف کردن آن واجب نیست، هرچند وقت  -
 (باشد)حضرت امام، آیت اهلل مکارمکیسه کشیدن چرکی جمع شود و زیاد هم 

 اید برطرف شود.  )آیت اهلل سیستانی(اگر چرک شیء زائد بر پوست شمرده شود، و مانع رسیدن آب به اعضاء وضو باشد، ب -

 حکم جوهر خودکار

 5اگر جوهر خودکار به دست باشد و وضو بگیریم چه صورت دارد؟

                                                           
 ، 21( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی افعال الوضوء مساله  1

، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی 1د روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله   مسالهسی 211سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله . 2

 ؛1111/11/21تاریخ استفتاء:     110010 :امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء 12مع التعلیقات  مساله

 ، 11سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    فصل فی افعال الوضو  مساله 11منهاج  مساله  . 1

 ؛210، م1، توضیح المسائل مراجع، ج11مساله   1منهاج الصالحین سیستانی جلد  11افعال الوضو  مساله  سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی . 0

ی ا، مقام معظم رهبری آیت اهلل سید علی حسینی خامنه11، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  فصل فی الوضو القول فی الواجبات  مساله121صفحه0مسائل جدید ج  . 1

 ؛  /https://www.sistani.org/persian/qa/1111، سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ، طهارت،01بحث وضو سوال  1، استفتائات امام خمینی جلد 101اجوبه االستفتائات  سوال

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=804494


 10 

این موضوع بر عهده مکلف می اگر جوهر دارای جرم بوده و مانع از رسیدن آب به پوست شود وضو باطل است و تشخیص  -
 نی(حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستاباشد. )

 )آیت اهلل مکارم( .رهای معمولی مانع محسوب نمی شودجوهر خودکا -

 شرایط وضو گیرنده
 قصد قربت

 قصد قربتتحقق 

 1؟چگونه محقق میشود؟ آیا نیت در وضو شرط است

و اگر برای خنک شدن یا به  وضو بگیرد یکی از شرایط صحت وضو، نیت است یعنی آنکه برای انجام فرمان خداوند عالم -
ولی باید در تمام وضو  الزم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذراندو   گری وضو بگیرد باطل استقصد دی

 )مراجع عظام تقلید( .بگوید: وضو می گیرم متوجه باشد که وضو می گیرد، به طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی

 تردید یا قطع نیت در اثناء وضو

نیتی که در وضو معتبر است داشته، ولی بعد خالف آنرا نیت کند یا مردد شود و مقداری از  اگر شخصی در ابتدا 

 2وضو را انجام دهد، سپس به  همان نیت اول برگردد ، حکم وضو چیست؟
و در اگر مواالت از بین نرفته و آن افعالی را که در حال نیت خالف یا تردید در نیت انجام داده، اعاده کند، وضو صحیح است  -

 ) حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم (. غیر این صورت باطل است

 اخالص در نیت

 3آیا اخالص در نیت وضو الزم است؟

 شرط است و ریاء موجب بطالن است. )مراجع عظام تقلید( -

 ریا در وضو

 0اگر شخص در وضو ریا کند حکم وضو او چیست؟

 :ه میشوداین  مساله صورت هایی دارد که در ذیل اشار

ام، آیات عظام حضرت ام) .، باطل استیا هر دو مستقل باشد قصد قربت مستقل باشد و ریاء تبعا قصد شود یا بالعکس و -1

 مکارم( سیستانی،

 1:ریاء در اصل عمل باشد یا در کیفیات وضو -2

                                                           
 ؛10، درس1رساله آموزشی، ج 1وشرط  212المسائل مراجع  سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح  12( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرط   1

 ، 12( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی شرط   2

 مرجع شرط هشتم11، توضیح المسائل11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرط   1

 ، 11، سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  ذیل  مساله11زدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضو شرط ( سید محمد کاظم طباطبائی ی  0

 و االستقالل.....بقیه ذکر شود:المراد منه ه11( نظر آیت مکارم در حاشیه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی در توضیح استقالل در ذیل شرط   1
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 (م، آیت اهلل مکارمحضرت اما)باطل است.  -
 آیت اهلل سیستانی()ت. اگر ریا در حصه خاصه باشد باطل است نه در نفس کیفی -

 :ریاء در اجزاء واجب وضو باشد -1

 ()حضرت امام، آیت اهلل مکارم. باطل است -

، باطل است و بدون سرایت فقط همان جزء باطل است و اگر بتواند آن جزء را اعاده کند، آن 1اگر سرایت به نفس عمل کند -
 جزءصحیح میشود.)آیت اهلل سیستانی(

 ریاء در جزء مستحب باشد: -0

 حضرت امام(). اطل استب  -

 )آیت اهلل مکارم(. بنا بر احتیاط باطل است -

اگر سرایت به نفس عمل کند، باطل است و بدون سرایت فقط همان جزء باطل است و اگر بتواند آن جزء را اعاده کند، و  -
به همان شستن  محذور دیگری پیش نیاید، آن جزءصحیح میشود مانند ریا در شستن مرتبه دوم دست چپ که اگر بخواهد

 اکتفا کند، مسح با آب خارجی محسوب می شود و به احتیاط واجب شستن مرتبه سوم هم کافی نیست. )آیت اهلل سیستانی(

 .)انگیزه( بر عمل باشد اگر ریاء به صورت خطور قلبی باشد، موجب بطالن نیست بلکه زمانی باطل میکند که جزئی از داعی -1

 شک در ریا در حین عمل

مرکب از قربت و ریاء است، حکم  اگر هنگام عمل شک کند که انگیزه اش از عمل، فقط قصد قربت بوده یا

 2چیست؟

 )حضرت امام( است مگر اخالص با اصل احراز شود. عمل باطل -

 آیت اهلل سیستانی() عمل صحیح است. -

 )آیت اهلل مکارم( عمل باطل است. -

 ریاء بعد از وضو

 3به وضو چیست؟ حکم ریاء بعد از عمل نسبت

 ) حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم ( .باطل نمیکند و وضو درست است -

 عجب بعد از وضو

 2متاخر از وضو چیست؟ 0حکم عجب

                                                           
تحب باشد مثل قنوت، اگر آن قصد غیر خدایی . توضیح سرایت ریا به نفس عمل:  اگر قسمتی از نماز را هرچند اندک، برای غیر خدا به جا آورد، چه آن قسمت، واجب باشد مثل حمد، یا مس1

بخواند و قصدش آن باشد که با خواندن قنوت ریایی، نماز خود را به مردم نشان دهد نمازش باطل ازش را از روی ریا به تمام نماز سرایت کند، نمازش باطل است مثالً اگر فردی قنوت نم

شود، مثل آنکه یهمچنین چنانچه قسمتی که ریا کرده واجب بوده و طوری باشد که اگر بخواهد آن را دوباره انجام دهد نماز باطل م .است؛ چراکه قصد ریا به اصل نماز سرایت کرده است

نمازش باطل است. زیرا اگر بخواهد آن را دوباره به قصد قربت بجا آورد رکن  -هرچند قصد ریا فقط در رکوع باشد و به همه نماز سرایت نکند  -فرد رکوع نمازش را از روی ریا بجا آورد 

 ؛1111، م1توضیح المسائل جامع، ج  .شودزیاد می

 ،11یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی شرائط الوضو شرط  ( سید محمد کاظم طباطبائی  2

 ؛21( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو شرط، م  1
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 وضو صحیح است )حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم( -

 عجب مقارن وضو

 3حکم عجب مقارن وضو چیست؟

 حضرت امام، آیت اهلل مکارم ( ) .وضو صحیح است اگر چه احوط اعاده است -

 .منت بگذارد صحیح است مگر به حدی رسیده باشد که منافی با قصد قربت باشد مثل اینکه به خاطر عمل بر خداوند متعال -
   )آیت اهلل سیستانی(

 حکم سمعه

 .هما فی الحقیقه تنشآن من مبدء ن یعمل عمال یرید ان یسمع به الناس کما ان الریاء یرید به ارائه الناس وأ: السمعه 0تعریف سمعه

 5حکم سمعه نسبت به وضو چیست؟

امام، آیات عظام حضرت ) .اگر سمعه به عنوان داعی بر عمل باشد یا جزئی از داعی باشد باطل است و اال صحیح است -
 (سیستانی،  مکارم

 های دیگر به نیتضمیمه

وضو ضمیمه کند ولی ضمیمه، امر راجحی باشد های دیگری )غیر از ریا و سمعه وعجب( را به نیت اگر ضمیمه

 4مانند قصد تعلیم غیر،حکم وضو چیست؟

اگر داعی بر عمل قصد قربت باشد مستقال و ضمیمه تبعا باشد یا هردو مستقل باشد وضو صحیح است ولی اگر قصد قربت  -
 تبعا باشد یا داعی، مجموع از آن دو باشد وضو باطل است. )حضرت امام(

ه های نیت وضو، قصد قربت وجود داشته باشد، مطلقا وضو صحیح است و در غیر این صورت به فتوا یا احتیاط اگر در ضمیم  -
 واجب باطل است. )آیت اهلل سیستانی(

دو مستقل باشند چنانچه تنها علت بالفعل انجام عمل قصد قربت باشد وضو صحیح  ی راجحه، هراگر قصد قربت و ضمیمه -
نجام عمل بالفعل قصد قربت باشد و به همراه آن بالقوه قصد دیگری چه مستقال و چه تبعا داشته است و همچنین اگر علت ا

 1باشد وضو صحیح است. )آیت اهلل مکارم(

                                                                                                                                                                                                            
هو وظیفته او یری عمله کثیرا وذنبه قلیال و قد عدّ فی غیر واحد من الروایات من المهلکات تعریف عجب: هو ان یری نفسه خارجا عن حد التقصیر فی العباده مقربا عند اهلل غیر مقصر فیما  1

 واالعجاب  مانع عن االزدیاد و الکمال ولکنه ال دلیل علی  ابطاله للعبادة. مکارم .

 ، 11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی شرائط الوضو شرط  2

 ، 11سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو شرط(   1

 ، 11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو شرط  0

 ،11فصل فی شرائط الوضو شرط( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی   1

 ؛111؛ سیستانی، منهاج الصالحین، شرائط الوضو، نیت، قبل از م11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو شرط  1

 ، 11ئط الوضو شرط( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرا  1
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 ضمیمه مباح

 0اگر ضمیمه مباحی مانند خنک شدن را ضمیمه به قصد قربت کند حکم وضو چیست؟

 قربت قصد اگر یول است؛ حیصح وضو باشد، مستقل دو هر ای باشد تبعاً مهیضم و مستقالً باشد، قربت قصد عمل بر یداع اگر -
 (امام حضرت) است باطل وضو باشد، دو آن از مجموع ،یداع ای باشد تبعاً

 اطیاحت ای فتوا به صورت، نیا ریغ در و است حیصح وضو مطلقاً باشد، داشته وجود قربت قصد وضو، تین یهامهیضم در اگر -
 ی(ستانیس اهللتیآ) .است باطل واجب

 حیصح وضو باشد، قربت قصد عمل دادنانجام بالفعل علت تنها چنانچه باشد، مستقل دو هر مباح، ةمیضم و قربت قصد اگر -
 تبعاً چه و مستقالً چه یگرید قصد بالقوه آن، همراهبه و باشد قربت قصد بالفعل، عمل دادنانجام علت اگر نیهمچن و است

 (مکارم اهللتیآ) .است حیصح وضو باشد، داشته

 وضو همراه با گناه

 2اگر زن در مکانی که مرد نامحرم او را میبیند وضو بگیرد حکم وضو او چیست؟

 (حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( ))اگرچه کارش حرام است .و صحیح استوضوی ا -

فه او تیمم است ولی به هر حال وضو صحیح نامحرم وضو بگیرد، وظی یدرصورتی که برای فرد منحصر باشد در همان جلو :نکته

 است، )آیت اهلل سیستانی(

 وضو در زمانی که متعلق غیر هست

شوهر همسر خود را از وضو نهی کند ولی زوجه وضو بگیرد حکم وضو او  اگر وقت وسعت داشته باشد و

 1چیست؟ همچنین وضو اجیر با نهی مستاجر؟

 (ام، آیات عظام سیستانی، مکارمحضرت ام) وضوی او صحیح است اگر چه معصیت کرده است -

 آب نباشد مانعی از استعمال

 حکم وضو با وجود عذر

 0؟وظیفه اش چیستمرض، ترس عطش  آب باشد مانند استعمال مانعی از اگر

                                      (مکارمآیت اهلل سیستانی ،  آیت اهللامام خامنه ای، امام ، )حضرت باید تیمم کند. -

 وضو گرفتن با وجود عذر

یمم بوده اما وضو بگیرد، حالی که وظیفه اش ت استعمال  آب باشد مانند مرض، ترس عطش  و در مانعی از اگر

 0؟ش چیستیحکم وضو

                                                           
 ، 11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو شرط  1

 ، 11سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی شرائطا لوضوء مساله 11( استفتاء رهبری در مجمع االحکام فی آراءالفقهاءالعظام س   2

 ، 11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی شرائط الوضو ،م   1

 ؛10؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس211و111مرجع  مساله11( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرط هفتم، توضیح المسائل   0
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 الف( علم به ضررداشته

 در مریض: -1

 (امام )حضرت باطل است.بنا بر احتیاط  -

 آیت اهلل سیستانی(مکارم، )آیت اهلل . باطل است -

 (سیستانی  آیت اهلل امام ، )حضرتصحیح است . ترس عطش: در -2

 ب( جهل به ضرر داشته:

 (حضرت  امام، آیت اهلل مکارم) رفع مانع یا تیمم است بعدصحیح است اگرچه احتیاط مستحب اعاده  -

 (سیستانی)آیت اهلل  .اگر استعمال مضر بوده، باطل است -

 برای وضو وقت داشته باشد

 وضو با ضیق وقت

 2میتوان وضوگرفت؟ آیا قت ضیق باشدو اگر

خارج وقت واقع شود  )حتی اگر کمتر از یک رکعت باشد( از نماز مقداریای است که وضو گرفتن باعث میشود اگر به گونه -
 .وضو از نظر صرف وقت یکسان باشد باید تیمم بگیرد مگر اینکه تیمم با

 با وجود ضیق وقت وضوحکم 

 3فت حکم وضوی او چیست؟گر مساله قبل اگر وضو فرض در

 نماز وضو گرفته: همان اگربه قصد -1

 .( 0مکارم ت اهللصحیح است )حضرت امام، آی -
 .اهلل سیستانی(اگر قصد قربت حاصل شده، وضو صحیح است )آیت -

 یا برای کار مستحبی مثل خواندن قرآن  وضو بگیرد: طهارتاگر به قصد  -2

  (مکارماهلل  تآی، سیستانیآیت اهلل  حضرت امام،) .صحیح است  -

 وضوی قبل از اذانحکم 

 1اگر کسی قبل از اذان وضو بگیرد، چه حکمی دارد؟

قصد مهیابودن برای نماز وضو بگیرد:اگر نزدیک وقت نماز به .الف  
                                                                                                                                                                                                            

؛  11، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات، وضو،    الشرط  السابع و فصل فی التیمم، م211حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله ( سید محمد  1
 ؛  121رساله جامع اقای سیستانی مساله 

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات الشرط  الثامن؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ،211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  2
 ؛11درس

، 1ائل جامع، جسید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الثامن سیستانی، توضیح المس– 211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله  1
 ؛111م

  و در متن رهیافت، نظر رسالة جدید ایشان درج شده است.« بنا بر احتیاط واجب، باطل است»فرماید: اهلل مکارم در حاشیه بر العروة می. شایان ذکر است آیت0

، 1استفتائات، ج یری زنجانی،شبسیدموسی ؛ 121سئلة ، م1المسائل مراجع، ج یحوضتهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛2 المستحبةمسئله الوضوئات ،یالوثق ،العروهینیخم اهللدروحیس. 1
 ؛111ؤال ، س1جامع االحکام، ج ی گلپایگانی،صافاهلل لطف؛ 111سئلة ، م2ج ین،منهاج الصالح ید خراسانی،وححسین ؛ 111سئلة ، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،سسیدعلی ؛ 011ؤال وضو، س

 .1111خرداد21استفتا:  یختار ،111111 ةشمارو 1111تیر11استفتا:  یختار ،111110 ةشمار، استفتای خصوصی، سایت، 11اله آموزشی، درسای، رسسیدعلی خامنه
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 (.زنجانی ای، آیات عظام سیستانی، وحید، شبیریخامنهوضو صحیح است )حضرت امام، امام -
 .ارم(اهلل مکاستحباب آن ثابت نیست )آیت -

قصد نماز وضو بگیرد:اگر نزدیک وقت نماز نباشد و به .ب  

 (یاخامنه امام، 1. )حضرت امامندارد اشکال باشد آن وقت به شدن داخل کینزد عرفاً اگر -

 .شبیری( و وضو صحیح است )آیات عظام سیستانی -

ولی نسبت به آینده این کار را نکند  ؛ردکه خارج از وقت نماز به نیت نماز وضو گرفته است، نسبت به گذشته اشکال نداکسی -
 2(.اهلل مکارم)آیت

 .اهلل وحید(بر احتیاط واجب صحیح نیست )آیت بنا -
قصد طهارت وضو بگیرد:اگر به .ج  

 .وضو صحیح است )مراجع عظام تقلید( -

 مباشرت در وضو گرفتن

 3؟الزم است افعال وضو آیا مباشرت در

 (مکارم آیت اهلل ،آیت اهلل سیستانی امام خامنه ای، امام ، .)حضرتشرت شرط است در خود کارهای وضو )شستن و مسح( مبا -

 مباشرت در مقدمات وضو

 0مقدمات وضو مباشرت شرط است؟ در آیا

، مباشرت مقدمات قریبه مانند ریختن آب در کف دست اوو در  مباشرت شرط نیست آب، مقدمات بعیده مانند آوردندر  -
 (مکارمآیت اهلل ، سیستانیآیت اهلل ، امامت )حضر .، کراهت دارددیگری

 حکم ریختن آب روی عضو

 5عضو وضو گیرنده آب بریزد وضو صحیح است یا خیر؟اگر کسی روی 

ریختن آب به صورت و دستها بشرطیکه هنگام ریختن آب، قصد شستن وضویی نباشد و خود وضو گیرنده به قصد وضو دست  -
  سیستانی()حضرت امام، آیت اهلل .بکشد، جایزاست

                                                           
دی جلدی چاپ شده از ایشان : استفتائی دارند که داّل بر جواز و صحت وضوی قبل از وقت است لکن در استفتائات سه جل 11. حضرت امام ره در استفتائات  1

 ؛۰۲1 سؤال وضو، در تین وضو، ،1ج ،(یجلدده) استفتائاتاین استفتاء موجود نیست. 

 داند.له در استفتایی دیگر، دربارة آینده بنا بر احتیاط واجب وضو را جایز نمی. معظم2
 :حکم وضوگرفتن قبل از وقت

 وضوگرفتن قبل از وقت برای نماز چه حکمی دارد؟: پرسش
دقیقه قبل از  پانزده تا ده مثالً ؛نزدیک وقت نماز باشد ،گیرندواجب وضو می ولی احتیاط واجب آن است که اگر به نیت نمازِ ؛قصد قربت بگیرندرا برای طهارت و بهبهتر است وضو : پاسخ
 (.است گرفته وضو واجب نمازِ تین به وقت از قبل کهیکس ةفیوظ)ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، وضو، شرایط وضو، داشتن قصد قربت در وضو،  اذان

منهاج الصالحین بعد از  ع  شرط یازدهم(( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی شرط نهم ( )سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراج  1
 ؛11؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس 101مساله 

،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  شرط نهم؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  11محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  شرط ( سید   0
 ؛  1111/11/21تاریخ استفتاء:     111111شماره استفتاء: 

 .111، منها مباشرت و مسئلة 101، ذیل مسئلة 2شرایط وضو، شرط نهم؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، .1
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 رندهیوضوگ فرد دنیکشدست نکهیا و نباشد ییوضو شستن قصدبه آب ختنیر که یشرطبه ها،دست و صورت به آب ختنیر -
 (مکارم)آیت اهلل . (دارد اطیاحت) است مشکل کند، ییوضو شستن از تیکفا

 وضو از ناودان و مانند آن

ای که  آب ادست خودرازیرآن قراردهد به گونهاگر  آب از ناودان و مانندآن جاری باشد و شخص صورت ی

 0برروی آن جاری شود وضو صحیح است؟

 اینکه شخصی در لی نه به قصدمکانی بلند بریزد و از ی راآب شخصی اگر ، حتیاشرت نداردمب منافات با صحیح است ووضو  -
کند وضوی او صحیح و جاری به قصد وضدستش  صورت و آب را بر رفته وآب  شخص خودش زیر لیو ،پائین وضو بگیرد

 (مکارمآیت اهلل ، امام)حضرت  است.

و فردی خودش اعضاء وضو را زیر  خصی  آبی را ازمکانی بلند بریزد،ش اگر حتی ،منافات بامباشرت ندارد صحیح است ووضو  -
 (سیستانی آیت اهللآن آب به قصد وضو قرار داده و وضو بگیرد، وضویش صحیح است. )

 نایب گرفتن

 2وضو بگیرد آیا باید نائب بگیرد و نائب او را وضو دهد؟ خودش حتی با مشارکت هم نمی تواند،سی اگر ک

 دست با دیبا هم مسح و کند وضو تین( عنه منوب) خودش دیبا و باشد اجرت بر متوقف هرچند رد؛یبگ بینا است واجب -
 که صورت نیا در و کند مسح آن با گرفته، عنه منوب دست از را رطوبت بینا باشد، نداشته امکان اگر و باشد عنه منوب

 (امام حضرت) شود انجام هم ممیت امکان صورت در واجب، اطیاحت بر بنا دهد،یم انجام را مسح بینا

 کند؛ کمک وضو یکارها در او به که بخواهد یکس از دیبا رد،یبگ وضو خودش تواندینم آن امثال و یماریب علتبه کهیکس -
 دست بینا نتواند، اگر و دهد انجام را مسح عمل خود دست با بتواند، کهیدرصورت و کند وضو تین دیبا رندهیوضوگ خود البته

 شخص نیا اگر و کندیم مسح گرفته، رطوبت او دست از بینا باشد، عاجز هم کار نیا از اگر. کندیم مسح آن با گرفته، را او
 و سر گرفته، او صورت از رطوبت باشد، نداشته هم ساعد اگر و ردیگیم وا ساعد از رطوبت مسح، یبرا باشد نداشته دست کف

 ی(اخامنهامام) کندیم مسح آن با را پا
 هر که است آن واجب اطیاحت صورت، نیا در و باشد اجرت بر متوقف هرچند بدهد؛ وضو را او که بخواهد گرید شخص از دیبا -

 بینا باشد، نداشته امکان اگر و بکشد یو مسح محل به و ردیبگ را او دست شبینا دیبا باشد، ممکن اگر و کنند وضو تین دو،
 ی(ستانیس اهللتیآ) کندیم مسح آن با گرفته، عنه منوب دست از را رطوبت

 آب کردنیجار اگر داشت توجه دیبا یول کند؛ وضو تین خودش دیبا و باشد اجرت بر متوقف هرچند رد؛یبگ بینا است واجب -
 امکان اگر و باشد عنه منوب دست با دیبا مسح یول شود؛ انجام کار نیا مستحب اطیاحت بر بنا باشد، عنه منوب خود ةواسطبه

 دهد،یم انجام را مسح بینا که صورت نیا در و کندیم مسح آن با گرفته، عنه منوب دست از را رطوبت بینا باشد، نداشته
 (.مکارم اهللتیآ) شود انجام هم ممیت واجب اطیاحت بر بنا

 .هر مقدار از وضو که منوب عنه میتواند مباشره انجام دهد باید خودش انجام دهد :نکته

                                                           
 ، 22( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  الوثقی فصل فی شرائط الوضوء مساله    1

اهلل صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ؛ لطف101، ذیل مسئلة 2؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج21یط وضو، مسئلة سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، شرا .2
اب الطهارة، القول فی اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، کت؛ سیدروح11، درس 1ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه111، مسئلة 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج121، مسئلة 1ج

 .11شرایط الوضوء، ذیل مسئلة 
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 برای مسح پا نداشتنتوانایی

  0ای دارد؟مسح پا ندارد، چه وظیفه دادنقدرت بر انجام ،که برای وضوکسی

 .تیمم نیز موافق احتیاط است دادناست و انجامباید برای مسح نایب بگیرد و اگر امکان گرفتن نایب نباشد، مسح پاها ساقط  -
 ای(خامنه)امام

 اهلل سیستانی()آیت .شودمیمنتقل میسّر نیست، وظیفه به تیمم  ،هرچند با کمک از دیگران ،اگر مسح بدون حرج یا ضرر -
 ،صورت نجام دهد. در غیر ایناین کار را ا ،دست او بگیرد و برای او مسح کند ب بگیرد که از رطوبتِیآسانی بتواند نااگر به -

 اهلل مکارم()آیت .این کار را ترک نکند ،ولی اگر بتواند ساق پا را مسح کند ؛مسح ساقط است

 نکته: ممکن است معذور بتواند با نشستن مسح پا را انجام دهد که قطعا مقدم است.

 شرایط اعمال وضو

 ترتیب

 2شرایط وضو ترتیب است یعنی چه؟ اینکه یکی از

ی بین اعضاء باید ترتیب رعایت شود به اینکه اول صورت بعد دست راست و بعد دست چپ و بعد مسح سر و بعد مسح یعن -
فرقی بین وضو ترتیبی و ارتماسی در وجوب ترتیب نیست  پاها )وطبق نظر بعضی فقها اول مسح پای راست بعد پای چپ( و

 تقلید( )مراجع عظام 

 تریب بین اجزاء هر عضو

 3هر عضوی هم الزم است؟ ءبین اجزا آیا ترتیب

 فالعلی باید بشود )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( االعلیالزم نیست ولی مراعات ، خیر -

 عدم رعایت ترتیب

 0ترتیب رعایت نشود حکم چیست؟در وضو  اگر

شود: متوجهبعد از وضو  .الف  

)مراجع عظام  .باشد یا نسیاناً جهالً ،نکردن ترتیب رعایت که دارداگر مواالت به هم خورده باشد، وضو باطل است و تفاوتی ن  -
 تقلید(

شود: متوجهبین وضو  .ب  

                                                           
استفتائات،  یستانی،سسیدعلی ؛ 1111آذر20استفتا:  یختار ،112211 ةشمارسایت،  ی،خصوص یمسح پاها و استفتا ییعدم توانا یرماه،استفتائات ت ید،استفتائات جد یت،سا ی،اخامنه . سیدعلی1

 که قدرت بر انجام مسح ندارد.یکس یفةمسح پاها، وظ یبی،، استفتائات، وضو، روش وضوگرفتن، ترتیتساشیرازی،  مکارمناصر ؛ 1011محرم10 ی،خصوص یاستفتا

ن بعد از لوضو العاشر، منهاج الصالحیسید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  شرط نهم،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات ،فی شرائط ا . 2
 ، کیفیت وضو؛11؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس102مساله 

 ، 11سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضوشرط . 1

 ، ترتیب؛11له آموزشی، درس؛ امام خامنه ای، رسا11سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضوشرط . 0
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ولی  ؛وضو را اعاده کنداست، هم خورده ه ی که ترتیب بیاز جا تواندمیباشد، نخورده  همه اگر نیت او فاسد نباشد و مواالت ب -
ا نیت کرده، وضو باطل است و از اول باید شروع کند )حضرت امام، آیات یعنی وضوگرفتن به این طریق ر ،اگر نیت فاسد بوده

 .عظام سیستانی، مکارم(

 مواالت

 0مواالت در وضو یعنی چه؟

 که ییجاها رطوبت کند، مسح ای دیبشو را ییجا خواهدیم یوقت که نشود فاصله یقدربه وضو یکارها نیب یعنی مواالت، -
 ی(اخامنهامام امام، حضرت) .باشد شده خشک کرده، مسح ای شسته آن از شیپ

 عذرِ آمدنشیپ صورت در یول نباشند؛ سرهمپشت عرف نظر در که نشود فاصله یقدربه وضو یکارها نیب یعنی مواالت، -
 مسح ای دیبشو را ییجا خواهدیم یوقت بلکه ست؛ین معتبر یعرف مواالت آب، شدنتمام ای یفراموش مانند شخص، یبرا یعرف
 ی(ستانیس اهللتیآ) .است یکاف باشد، نشده خشک کرده، مسح ای شسته آن از شیپ که ییجاها تمام رطوبت چنانچه کند،

 است؛ حیصح او وضوى کند، نیچن اگر و دهدمى انجام سرهمپشت ندیبگو که آورد جا به چنان را وضو کارهاى یعنی مواالت، -
 صورت د،یبشو را راست دست خواهدمى که موقعى مثالً باشد؛ شده خشک سابق اعضاى باد وزش و هوا گرمى اثر بر هرچند

 قبل اعضاى هوا سردى اثر بر هرچند است؛ باطل او وضوى نباشد، سرهمپشت که دهد انجام طورى اگر ولى شود؛ خشک او
 (.مکارم اهللتیآ) باشد نشده خشک

 خشک شدن بعضی از اعضاء

 2خشک شود ولی صورت خیس باشد حکم چیست؟اگر مثال هنگام شروع در دست چپ، دست راست 

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( .وضو صحیح است -

 چنان بجا آورد که بگویند پشت سرهم انجام میدهد وضو صحیح است ،)آیت اهلل مکارم( را اگرکارها -

از  خارج ولی در قسمت بلندی ریش یا اطراف صورت ،اگر هنگام وضودادن دست، صورت خشک شود -
 حد وضو رطوبت باقی باشد، وضو چه حکمی دارد؟3

 .)حضرت امام( .بر احتیاط واجب وضو باطل است بنا -

 و مواالت از بین رفته باشد، وضو باطل است )آیات عظام مکارم اگراگر مواالت عرفی باقی باشد، وضو صحیح است و  -
 .سیستانی(

 )غیر فاصله انداختن( خشک شدن بخاطر علت دیگر

 0ر به خاطر حرارت بدن یا هوا یا غیر آن  اعضا سابقه خشک شود حکم چیست؟اگ

                                                           
،سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضو الحادی عشر، سید  211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله   1

 ؛ 111؛ مکارم، توضیح المسائل، م111، م1م معظم رهبری، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج، سایت مقا11روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله، شرایط وضو، مساله

 ؛1111/11/10تاریخ استفتاء:     111110 :شماره استفتاء ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 211توضیح المسائل مراجع  مساله 11( العروة الوثقی بحث شرائط شرط   2

 .102، مسئلة 2؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج21سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، شرایط وضو، مسئلة  .1

، ؛ امام 210، سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله  11طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی شرائط الوضو شرط  ( سید محمد کاظم  0

 ؛1111/11/21تاریخ استفتاء:     111111 :و شماره استفتاء1111/11/21تاریخ استفتاء:     101110 :خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=791594
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=741184
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=803069
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 مکارم( وسیستانی  ای، آیات عظام، امام خامنهماموضو صحیح است )حضرت ا -

 بقاء مقدار رطوبت

 0آیا بقاء رطوبت در تمام عضو سابق شرط است یا در بعضی اجزاء آن عضو هم کافی است؟

 آن عضو باشد.) حضرت امام ، آیات عظام سیستانی، مکارم( اجزاءچند در بعضی  بقاء فی الجمله کافی است هر -

 حکم راه رفتن بین وضو

 2اگر بعد از شستن دستها چند قدم برداریم و بعد مسح کنیم آیا وضو صحیح است؟

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیات عظام سیستانی، مکارم( .مادامی که مواالت بهم نخورد مانعی ندارد -

 ترک مواالت بخاطر فراموشی

 3اگر فراموش کند و مواالت را رعایت نکند حکم وضو چیست؟

 ،)حضرت امام ، آیت اهلل مکارم( نکندباطل است اگر تتابع عرفی صدق  -

در صورت پیش آمدن عذری برای شخص مانند فراموشی یا تمام شدن آب تتابع عرفی مالک نیست بلکه اگر وقتی می  -
قبل از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باطل است.  کهوید یا مسح کند چنانچه رطوبت تمام جاهائی خواهد جائی را بش
 )آیت اهلل سیستانی(

 ادامه وضو با بهم خوردن مواالت

اگر به خیال اینکه اعضاء خشک نشده وضو را ادامه دهد ولی بعد بفهمد اشتباه فکر کرده و خشک شده )یعنی 

 0ضو چیست؟مواالت بهم خورده( حکم و

 ) حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم(  .باطل است -

 رهاکردن وضو و گرفتن وضوی جدید

کرد و بدون فوت مواالت، وضوی  رهاوضو را  ،بدون اینکه یکی از مبطالت وضو واقع شود ،توان بین وضوآیا می

 5جدید گرفت؟

 .ای(خامنهبنا بر احتیاط واجب، صحیح نیست )امام -

 

                                                           
 ، 11، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی شرائط الوضو شرط 211( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع   مساله   1

 ؛  1111/11/11تاریخ استفتاء:     101111 :شماره استفتاء ، ؛ امام خامنه ای،21فصل فی شرائط الوضو مساله، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی 211( توضیح المسائل مساله  2

 ، 21طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو مساله ( سید محمد کاظم   1

 ، 11، تحریرالوسیله  مساله21( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فصل فی شرائط الوضو مساله   0

 .21ها، شمارة وابسازی جسانای، استفتای خصوصی، سایت، هم. سیدعلی خامنه1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=641975
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 رم: شکیات وضوفصل چها

 شک در اصل وضو
 کسی که شک دارد که وضو گرفته یا نه در صورتی که کثیر الشک نباشد الزم است برای اموری که نیاز به طهارت دارد وضو بگیرد.

 وضو در حین نمازاصل شک در 

 0اگر در حین نماز شک کند آیا وضو گرفته یا نه وظیفه چیست؟

 حضرت امام، امام خامنه ای( )ماز باطل است و باید وضو بگیرد.ن -

تواند به آن نماز اکتفا کند و باید وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند و احتیاط مستحب است که نماز را بنابر احتیاط واجب نمی -

 )آیت اهلل سیستانی( .رها نکند بلکه آن را تمام کند سپس به دستوری که ذکر شد رفتار نماید

 )آیت اهلل مکارم( مازی که میخواند تمام کند و بعد باید وضو گرفته و دوباره نماز بخواند.بنا بر احتیاط واجب آن ن -

 تیآ) .است حیصح نمازش( اجماال ولو) باشد داشته وضو دیبا که بوده متوجه نماز شروع حال در بدهد احتمال که یصورت در -
 (یزنجانشبیری  اهلل

 گرفته وضو بعد و کنند تمام را نماز اطایاحت که صورت نیا به دارند اطیاحت مساله نیا در ،مکارمیستانی،سیصاف عظام اتیآ: 1نکته
 .کنند اعاده را نماز و

 نمازش داشته وضو که دیفهم اگر بعد بخواند را نماز بودن حیصح دیام به تواند یم شخص بهجت اهلل تیآ نظر طبق: 2نکته
 .باشد یم حیصح

 وضو بعد از نماز اصل شک در

 2نماز شک کند که آیا وضو داشته یا نه وظیفه چیست؟ اگر بعد از

 (ه ای، آیات عظام سیستانی،  مکارمحضرت امام، امام خامنی نمازهای بعد باید وضو بگیرد. )نماز صحیح است ولی برا -

 شک در صحت وضو
 3اگر شک کند جزئی یا شرطی از اجزاء و شرایط وضو را ترک کرده یا نه حکم چیست؟

 دشک کن اثناء در

در شرایط شک ، بر میگردد و آن را انجام داده و ما بعد آن را مجددا انجام می دهد و چنانچه باشد اجزاء وضو دراگر شک  -
حضرت امام، آیت اهلل ) ، بنا بر صحت میگذارد.پایین شسته یا از باال به پایینمثل اینکه صورت را از باال به  است وضو

 سیستانی(
 . )آیت اهلل مکارم(ما بعد آن را مجددا انجام می دهدو تصحیح کرده آن مشکوک را باید  چه در اجزاء و چه در شرایط -

                                                           
؛ امام 11؛ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی شرائط الوضو مساله112، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج110مرجع مساله 11( توضیح المسائل   1

 ؛11، درس 1خامنه ای، رساله آموزشی، ج

 ؛11، درس 1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج11لعروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله ، ا111مرجع مساله 11( توضیح المسائل   2

 ، 01( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات بحث شرائط  مساله   1
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 0شک کند وضو بعد

 :کند شک( چپ یپا مسح) وضو یانیپا جزء ریغ در اگر .1

 (مکارم ،یستانیس عظام اتیآ امام، حضرت) گذاردیم وضو صحت بر بنا -
 است، معتبر وضو صحت در آنچه دادنانجام متوجه وضو وقت در و داده انجام حیصح را وضو دهدیم احتمال کهیدرصورت -

 (یاخامنهامام) است حیصح وضو و نکند اعتنا خود شک به بوده،

 :کند شک( چپ یپا مسح) وضو یانیپا جزء در اگر .2

 نیا ریغ در و دگذاریم صحت بر بنا داده، انصراف وضو اعمال از ای نشسته یطوالن مدت ای شده یگرید کار به مشغول اگر -
 (امام حضرت) دهد انجام را مسح دیبا باشد، نرفته نیب از مواالت اگر صورت،

 در و نکند اعتنا است، خورده هم به مواالت ای شده مشغول یگرید کار به که ییجا مانند است، شده حاصل یعرف فراغ اگر -
 (یستانیس اهللتیآ) دهد انجام را مسح دیبا صورت نیا ریغ

 انجام را مسح دیبا باشد، نرفته نیب از مواالت اگر صورت، نیا ریغ در و گذاردیم صحت بر بنا داده، انصراف وضو مالاع از اگر -
 (.مکارم اهللتیآ) دهد

 شک در اتمام وضو

اگر یقین داشته باشیم که وارد وضو شده و بعضی افعال را انجام دادیم ولی شک داریم که وضو را به صورت 

م یا از وضو )چه اختیارا چه اضطرارا( عدول کردیم، حکم چیست؟ )یعنی شک در عدول در صحیح تمام کردی

 2اثناء است(

 باید دوباره وضو بگیرد و قاعده فراغ جاری نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 یستانی(اگر تحقق ماهیت جامع بین صحیح و فاسد و فراغ عرفی احراز شود، قاعده فراغ جاری است. ) آیت اهلل س -

 تبدیل شدن یقین به شک

اگر بعد وضو یقین کند جزئی یا شرطی را ترک کرده یا مانعی را بیابد سپس یقین او تبدیل به شک شود وظیفه 

 3چیست؟

 مکارم( و صحیح است. )حضرت امام، آیات عظام سیستانی وضو -

 شک در بطالن

 شک در حدوث حدث

 0ده که وضو او را باطل کند یا نه حکم چیست؟شخصی که وضو دارد اگر شک کند حدثی از او سرز

                                                           
 ، 01( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات بحث شرائط  مساله   1

 ، 01محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  مساله ( سید  2

 ، 10( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات فصل فی شرائط الوضو مساله  1

 ، 11ل فی شرائط الوضو مساله، سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات   الوثقی فص111م 1مرجع جلد 11( توضیح المسائل   0
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دیگر و  آبیون آمده و شک دارد ادرار است یا آبی از او بیر ر اینکه شکش به خاطر این باشد کهمگ ؛وضوی او صحیح است -
 به نجاست است و وضو باطل است. )حضرت امام، آیات عظام سیستانی،آب محکوم  ایندر این صورت استبراء هم نکرده که 

 (ارمکم

ل است وضوی او صحیح است. ی خارج شود تا زمانی که نداند بوبا توجه به اینکه برای زن استبراء از بول نیست پس اگر آب نکته:

 )مراجع عظام تقلید(.

 شک در وضوی بعد از حدث

کسی که میداند کاری که وضو را باطل میکند انجام داده ولی شک دارد بعد آن وضو گرفت یانه وظیفه  

 0ت؟چیس

 باید وضو بگیرد ) حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم ( -

 جهل به تقدم و تاخر یقین به وضو و حدث و

کسی که میداند کاری که وضو را باطل میکند انجام داده و نیز میداند وضو گرفته ولی تاریخ هر دو را نمیداند که 

 2کدام مقدم وکدام موخر بوده حکم چیست ؟

 ارد:مساله سه صورت د

 قبل از نماز است: الف:
 باید وضو بگیرد. )مراجع عظام تقلید( -

 ب: بین نماز است: 
 (حضرت امام رهباید وضو بگیرد. ) -

 )آیت اهلل سیستانی( مرتبه نماز را بخواند و به احتیاط واجب به همان نماز اکتفا نکند. باید وضو بگیرد و دو -

 بعد از نماز است : ج:
 طهارت و حدث به نیقی از قبل سابقه حالت اگر و کند طهارت لیتحص دیبا نداند، را طهارت و حدث به نیقی سابقه حالت اگر -

 بر را بنا دیبا است، بوده محدث طهارت، و حدث به نیقی از قبل بداند اگر پس. بگذارد قبلى حالت ضد بر را بنا دیبا بداند، را
 . )حضرت امام(  بگذارد حدث بر را بنا دیبا است، داشته هارتط دو، آن به نیقی از قبل که بداند اگر و بگذارد طهارت

 )آیت اهلل سیستانى( نماز خوانده شده صحیح است و برای نمازهای بعدی، باید وضو بگیرد. -

نماز و در مواردی که حکم الزامی خواندنِ  ثلم ؛شرط صحت یا کمال استوضو ی است که یموارد وجوب وضو برای کارها نکته:

 1شود.در حق او جاری می ةالبرائ ةبه خط قرآن؛ زیرا اصال کشیدنمانند دست ،ت برای او نیست، وضو واجب نیستمانند حرم

                                                           
 ؛111، م1، توضیح المسائل مراجع، ج11( العروه الوثقی  فصل فی شرائط الوضو مساله  1

 ؛11؛ عروه الوثقی، وضو، شرائط وضو، م110،م1، سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج112م 1( توضیح المسائل مراجع جلد  2
 .این نظر را دارند(های بعدی نیز صورت اهلل سیستانی )دریتآ. 1
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کسی که میداند کاری که وضو را باطل میکند انجام داده و نیز میداند وضو گرفته ولی تاریخ وضو را نمیداند حکم 

 0چیست ؟

 (نی،  مکارمباید وضو بگیرد. ) حضرت امام، آیات عظام سیستا -

 یقین به وضو و حدث و علم به تاریخ وضو

 2اگرتاریخ حدث رانداند ولی تاریخ وضو را می داند حکم چیست؟

باید وضو بگیرد اگر حالت سابقه یقین به آن را نداند و گر نه بنابر ضد آن حالت سابقه می گذارد پس اگر حالت سابقه حدث  -
تاریخ آنچه که با حالت سابقه یکی است را می داند مطلقا وضوی او باقی است لکن بود ه االن بنابر طهارت می گذارد و اگر 

 (1احتیاط در جمیع صور شایسته نیست ترک شود.)حضرت امام
 بایدوضوبگیرد . )آیت اهلل سیستانی(  -

 نمی داند بعد از وضو اول نماز خوانده یا حدث از او سر زده

وحدثی نیز از او سرزده ولی نمیداند اول حدث بوده بعد نماز ، تا کسی که وضو گرفته و بعد آن نمازی خوانده 

 0نماز باطل باشد یا بالعکس تا صحیح باشد حکم نمازش چیست؟

 نماز صحیح است. )حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم( -

 وضوی وسواسیحکم 

 آیا وضوی وسواسی صحیح است؟

 پیدا کند: ممکن است وضوی فرد وسواسی اشکال ،از بعضی جهات

 5.هم بخورد )مراجع عظام تقلید(ه کشیدن مواالت بزیاد دست علتاگر به. 1

سوم آب بریزد که مستلزم مسح با آب جدید  ةدر دفع ،بعد از اینکه واقعاً به نیت وضو شسته شده ،اگر بر دست چپ. 2

 4.تواند مسح کند )مراجع عظام تقلید(ی است و با آن آب نمییغیروضو

 علتبه است، ر مسح معتقد باشیم با کف دست باید انجام شود و وسواسی با اینکه کف دست او وضو داده شدهاگر د. 1

وسواس از باالتر از مچ مجدداً دست بکشد و بیاورد پایین، این مستلزم رطوبت جدید در کف دست است )حضرت امام، آیات 

 0.مکارم( و عظام نوری

                                                           
 ، 11( العروه الوثقی شرائط وضو مساله  1

؛ شایان ذکر است که آیت اهلل سیستانی بر عروه حاشیه نزده اند که صاحب عروه بیان می کند 100؛ سیستانی، منهاج الصالحین، وضو، شرائط وضو، م11( العروه الوثقی شرائط وضو مساله  2
 که وضو صحیح است.

 قبلی نظر حضرت امام خمینی از آیت اهلل سید روح اهلل الموسوی الخمینی)ره( تحریر الوسیله  نقل شد.( در مساله   1

 ، 111مرجع  مساله11بحث شروط، توضیح المسائل 01( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات م   0

 ، شرایط وضو.11، درس 1ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه211سئلة م، 1ج ،توضیح المسائل مراجع ،هاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 1

ای، رسالة ؛ سیدعلی خامنه201سئلة م، 1ج ،توضیح المسائل مراجع ،هاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی ؛01. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، شرایط وضو، مسئلة 1
 ، کیفیت وضو.11، درس 1آموزشی، ج
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 مبطالت وضوم: فصل پنج

 2وضو را باطل می کند ؟چه چیزهائی 

 یخواب: چهارم .شود یم خارج غائط مخرج از که روده و معده باد: سوم. غائط: دوم. بول: اولهفت چیز وضو را باطل می کند:  -
 که ییزهایچ: پنجم. شود ینم باطل وضو بشنود گوش و ندینب چشم اگر یول نشنود، گوش و ندینب چشم آن واسطه به که

 یبرا که یکار: هفتم.  شود یم گفته بعداً که زنان استحاضه: ششم. یهوشیب و یمست و یوانگید مانند د،بر یم نیب از را عقل
  . )حضرت امام(جنابت مانند کرد غسل دیبا آن

 استبراء از قبل و کردن ادرار از بعد انسان از که یمشکوک رطوبت نیهمچن و ادرار: اول :کندیم باطل را وضو ز،یچ هشت -
 یخواب: چهارم .شود خارج مدفوع مخرج از که روده و معده باد: سوم. مدفوع: دوم .است ادرار حکم در و شودیم خارج نمودن

 عقل که ییزهایچ: پنجم .شودینم باطل وضو بشنود، گوش و ندینب چشم اگر یول نشنود گوش و ندینب چشم آن سبب به که
 ای متوسّطه استحاضه ای باشد لهیقل استحاضه خواه زنان استحاضه: شمش .یهوشیب و یمست ،یوانگید مانند بردیم نیب از را
 )آیت اهلل سیستانی( .ضیح: هشتم. جنابت: هفتم .شودیم انیب استحاضه احکام فصل در آن لیتفص و باشد رهیکث

 بر که خوابى -0. شود خارج مدفوع مخرج از که بادى -1. مدفوع -2. ادرار شدن خارج -1: کند مى باطل را وضو چیز هشت -
 -1. شود نمى باطل وضو بشنود گوش و نبیند چشم اگر ولى نشنود، گوش و نبیند چشم آن واسطه به و کند غلبه عقل

 براى که کارى -1. زنان استحاضه -1(. واجب احتیاط بنابر) دیوانگى و بیهوشى مستى، مانند ببرد بین از را عقل که یهرکار
 )آیت اهلل مکارم( .انسان میّت مسّ -1. جنابت مانند کرد، غسل باید آن

 بول و غائط

 شک در خروج بول

  1اگر آبی خارج شده ولی نمی داند بول است یا مذی مثالً  آیا وضو او باطل است؟

 نکرده بوده و این آب خارج شده باشد. )مراجع عظام تقلید( استبراءخیر وضو او باقی است مگر اینکه بعد از بول باشد و  -

 ل و غائط از غیر مجریخروج بو

وضو  مبطلآیا  ،، بول و غائط خارج شودطبیعی غیر مجرای زاگر کسی مجرای بول و غائطش مسدود باشد و ا

  0است ؟

 مکارم( آیات عظام سیستانی، ،امام خامنه ای)حضرت امام، باطل است. بله  -

و غائط خارج شود حکم بول  ،ی بول و غائطاولی از غیر مجر نباشدمسدود  شاگر کسی مجرای بول و غائط

 5وضو او چیست؟

                                                                                                                                                                                                            
 .01سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی شرایط الوضوء، مسئلة  .1

 سایت آیت اهلل مکارم: .101 مسأله، توضیح المسائل جامع، 121( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مساله 2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=00112&mid=211101 
 

 ،10و  11،  توضیح المسائل مراجع مساله1( عروه الوثقی فصل فی موجبات الوضو مساله   1

 .1111/11/12: استفتاء خیتار    121111: استفتاء وصی سایت ادمینامام خامنه ای، استفتاء خص( عروه الوثقی فصل فی موجبات الوضو و نواقضه،   0

 ( عروه الوثقی فصل فی موجبات الوضو و نواقضه،   1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44882&mid=256048
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 :شود میخارج  1اگر عادت دارد یا به طور متعارفالف: 
 )حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  مکارم(. مبطل وضو است  -

 : بودن متعارفعدم در صورت عدم عادت و ب: 

 )حضرت امام( .بنا بر احتیاط مبطل است -
 ت عظام سیستانی،  مکارم()آیا .باطل نیست ولی خوب است احتیاط کند -

 خروج غیر مدفوع از مخرج غائط

  2است ؟ وضو آیا مبطل ،و مانند آن از مخرج غائط خارج شود اگر چیزی مانند دانه خرما

 .عظام تقلید(مراجع ) .نیستوضو مبطل  ،اگر آلوده به مدفوع نیست -

 خروج خون از مخرج بول و غائط

 1یا وضو را باطل می کند ؟ اگر از مخرج بول یا غائط خون بیاید  آ

)حضرت امام، آیات عظام سیستانی،  خیر، مگر اینکه بداند بول یا غائط او تبدیل به خون شده است یا رنگ خون گرفته است .  -
) مکارم: اگر ضدق خون کند دیگر صدق بول نمی شود چون اینها دو مفهوم مختلفند پس وجهی برای وجوب وضو  مکارم(

 ن مجرد فرض است.(نیست و ظاهراً ای

 خروج باد معده
 0بطل وضو است ؟چه بادی م

باشد و فرقی ندارد که با صدا باشد یا بی صدا ولی آنچه از قبل خارج می شود یا  معدهبادی که از مخرج غائط خارج شود و از  -
 ()حضرت امام، آیت اهلل مکارماز معده نباشد یا از بیرون داخل شده و خارج شود مبطل وضو نیست. 

  (سیستانی)آیت اهلل  .صدق کند یکی از دو اسم معروف مبطل است که بر آن شرطیشود به بادی که از مخرج غائط خارج می -

 ب خوا
 ی مبطل وضو است ؟ چه خواب

 .1عظام تقلید( مراجع). ند و گوش بشنود وضو باطل نمیشودبیچشم ن اگرنبیند و گوش نشنود ولی  آن چشم خوابی که بواسطه -

 مس میت
  1آیا وضو او باطل می شود ؟ اگر غسل مس میت بر شخصی الزم شود

 آیت اهلل مکارم( امام خامنه ای، )حضرت امام، باطل می شود . -

                                                           
 ( سیستانی : مراد از متعارف یعنی به طور طبیعی خارج شود نه به وسیله چیزی. 1

 ( عروه الوثقی فصل فی موجبات الوضو و نواقضه  2

 ، 1بات الوضو مساله( عروه الوثقی فصل فی موج  1

 ( عروه الوثقی فصل فی موجبات الوضو و نواقضه  المورد الثالث.  0

 ، 121( رساله مراجع مساله   1

 1111/10/11: استفتاء خیتار    011101: استفتاء شمارهامام خامنه ای استفتاء خصوصی  ،111مساله  1،  توضیح المسائل مراجع، و سیستانی منهاج الصالحین ج121( رساله مراجع مساله   1
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او نمی تواند انجام دهد تا  را به حدث اصغر جایز نیست محدث)اگر چه کارهائی که بر  .باطل می شودبنا بر احتیاط مستحب  -
   هلل سیستانی()آیت ا( .غسل مس میت انجام دهد

 مسلوس و مبطون
ز بیرون آمدن غائط خودداری کسی که نمی تواند او  1را مسلوس گویندمی ریزد  قطرهکه بول او قطره  کسی که مرضی دارد

 2 .را مبطون گویند کند

 خواندن نماز اول وقتحکم 

  نماز اول وقت چیست؟ دربارۀمسلوس و مبطون  ۀوظیف

 نماز:  ةلت پیداکردن برای همچنانچه یقین دارد به مه .الف

باید در وقتی که مهلت  ،مقدار کارهای واجب نماز استبخواند و اگر مهلت او به ،کندکه مهلت پیدا می وقتیباید نماز را در  -
ند )مراجع عظام کمانند اذان و اقامه و قنوت را ترک  ،فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب آن ،دارد
 1.د(تقلی

 :کندچنانچه یقین دارد مهلت پیدا نمی .ب

مسلوس و مبطون که در مسائل بعد  ةباید به وظیف ،کند(مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی)اگر از اول وقت تا آخر وقت به  -
 .عمل کند ،آیدمی

 0دهد:نماز را می ةچنانچه احتمال مهلت پیداکردن برای هم .ج

 .(آیت اهلل مکارمد )حضرت امام، صبر کن ،بر احتیاط واجب بنا -

 .اهلل سیستانی()آیت صبر کند ،بر احتیاط مستحب بنا -

افتد، آیا الزم در زمان خاصی کمتر اتفاق میخروج ، نمازاگر مسلوس و مبطون بداند یا احتمال دهد در وقت  

 5ند؟کاست صبر 

 .اهلل سیستانی(آیت و الزم نیست صبر کند )حضرت امام -

 .(آیت اهلل مکارمصبر کند ) ،واجب بر احتیاط بنا -

کند، نماز را بخواند و در بین نماز یا نماز پیدا نمی خواندناگر مسلوس و مبطون با اعتقاد به اینکه مهلت برای 

 4بعد از آن بفهمد که وقت پیدا خواهد کرد، حکم نماز او چیست؟

                                                           
تاریخ استفتاء:     101211 :؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء101، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، رساله مراجع ذیل مساله 111( مناسک محشی مساله   1

 ؛1111/11/11

 آقای شبیری زنجانی تعریف نموده اند. 111( رساله مراجع ذیل مساله   2

ای، ؛ سیدعلی خامنه111، مسئلة 1لمسائل مراجع، جهاشمی خمینی، توضیح اسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی حکم دائم الحدث؛ سیدمحمدحسن بنی .1
 .1111بهمن11تاریخ استفتا:  ،101211 ةشماراستفتای خصوصی، سایت، 

 .1اظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی حکم دائم الحدث، مسئلة سیدمحمدک .0

 .1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی حکم دائم الحدث، مسئلة  .1

 .1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، الوضوء، فصل فی حکم دائم الحدث، مسئلة  .1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=841260
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=841260
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=841260
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 باید نماز را اعاده کند )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، نوری اگر بین نماز بفهمد، نماز را قطع کند و اگر بعد از نماز بفهمد، -
 .مکارم( و

 0بول و غائط خودداری کند؟ خروجمقدار نماز از آیا مسلوس و مبطون باید به

 .)حضرت امام( صورت امکان که موجب ضرر و مشقت نباشد، الزم است در -

 .اهلل سیستانی(که امکان دارد بهتر است )آیتدرصورتی -

 برای نماز وضوی مسلوس حکم

 2اگر مسلوس از اول وقت تا آخر آن به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی کند وظیفه اش برای نماز چیست؟

 ی(اخامنهامام امام، حضرت) ستین الزم نماز نیب در وضو دیتجد و ردیبگ وضو کی نماز هر یبرا -

 بلکه کند؛ تکرار را وضو ستین الزم نماز بعد ای نیب در و بخواند زنما و ردیبگ وضو دارد، که یمهلت در است آن الزم اطیاحت -
 اهللتیآ) زند سر او از است، آن به مبتال آنچه از ریغ یاکنندهباطل نکهیا مگر است؛ یکاف او نماز نیچند یبرا وضو کی یحت
 ی(ستانیس

 و بخواند را نماز و نکند اعتنا شد، خارج یزیچ زنما وسط در اگر و شود نماز مشغول فوراً و ردیبگ وضو کی که است آن فهیوظ -
 اهللتیآ) بخواند را نماز دو هر تواندیم وضو کی همان با ندازد،ین یادیز ةفاصل نماز دو نیب اگر یحت است؛ حیصح شاءاهللان

 (.مکارم

 برای نماز حکم وضوی مبطون

 3وضو بگیرد ؟ ندبرای یک نماز چ باید شخص مبطون

 :بگیردست که بعد از هر دفعه وضو اگر سخت نی الف:

 )حضرت امام(باید ظرف آبی پهلوی خود بگذارد و هر وقت غائط از او خارج شد وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند.  -

 بلکه کند؛ تکرار را وضو ستین الزم نماز بعد ای نیب در و بخواند نماز گرفته، وضو دارد، که یمهلت در است آن الزم اطیاحت -
 اهللتیآ) بزند سر او از است، آن به مبتال آنچه از ریغ یاکنندهباطل نکهیا مگر است؛ یکاف نمازش نیچند یبرا وضو کی یحت
 (.یستانیس

                                                           
 .110، مسئلة 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جن بنیسیدمحمدحس .1

اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، احداث ؛ سیدروح101، مسئلة 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111، مسئلة 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی .2
 ؛ ناصر111و  121؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة 1111شهریور21تاریخ استفتا: ، 111111 ةشمارستفتای خصوصی، سایت، ای، ا؛ سیدعلی خامنه1الناقضه للوضوء، مسئلة 

 .1111111112 مکارم شیرازی، استفتای خصوصی، سایت، کد رهگیری:
 .ولو اینکه در بین نماز چیزی از او خارج شود ؛بالفاصله نماز را بخواند ،کافی است برای هر نماز یک وضو گرفته ،کندمقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمىاگر به :121 سئلةم
تواند دو نماز بلکه مى ؛درپى از او خارج شود که وضوگرفتن بعد از هر دفعه براى او بسیار مشکل است، یک وضو کافى استپىا غائط طورى هرگاه بول ی ،که گفته شدچنان :111سئلة م

آیا در صورت توان و  ،له ذکر شده استممعظ ةبا توجه به این دو مسئله که در رسال. اگرچه احتیاط آن است که براى هر نماز یک وضو بگیرد ؛مانند ظهر و عصر را با همان یک وضو بخواند
 فرد مسلوس یا مبطون باید بین نماز وضو بگیرد یا خیر؟ نداشتن،مشقت
ا وظیفه آن الّ و ؛عت کندباید نماز را در همان وقت مهلت بخواند و به واجبات نماز، قنا ،کندمقدار وضوگرفتن و نمازخواندن مهلت پیدا میداند که از اول تا آخر وقت نماز، بهچنانچه می :پاسخ

با همان  ،زیادی نیندازد ةحتی اگر بین دو نماز فاصل ؛شاءاهلل صحیح استان .اعتنا نکند و نماز را بخواند ،مشغول نماز شود و اگر در وسط نماز چیزی خارج شد است که یک وضو بگیرد و فوراً
 .تواند هر دو نماز را بخواندیک وضو می

؛ حسین وحید خراسانی، الحدث دائم حکم یف فصلالوضوء،  ی،الوثق ةعرو؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال111سئلة ، م1شمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جهایدمحمدحسن بنیس .1
امام در توضیح المسائل دربارة جایی که وضوگرفتن )شایان ذکر است که حضرت  1اهلل خمینی، تحریر الوسیلة، فصل فی نواقض الوضوء، مسئلة ؛ سیدروح111سئلة م، 2الصالحین، ج منهاج

 .1111مرداد1تاریخ استفتا:  ،112210 ةشمارسایت،  ای، استفتای خصوصی،سخت است، فتوا دارند؛ ولی در تحریر احتیاط واجب ذکر شده است(؛ سیدعلی خامنه

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=908006
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=792264
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=792264
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. بخواند را نماز و نکند اعتنا شد، خارج یزیچ نماز وسط در اگر و شود نماز مشغول فوراً و ردیبگ وضو کی که است آن فهیوظ -
 اهللتیآ) بخواند را نماز دو هر تواندیم وضو کی همان با ندازد،ین یادیز ةفاصل نماز دو نیب اگر یحت است؛ حیصح شاءاهللان

 (مکارم

وضو گرفتن بعد از هر دفعه برای او سخت است اگر بتواند مقداری از نماز  کهاگر غائط طوری پی در پی از او خارج می شود  ب:

 را با وضو بخواند:  

 )حضرت امام(یک وضو بگیرد نماز برای هر به احتیاط واجب  -
 . )امام خامنه ای(بگیردباید برای هر نماز یک وضو  -

 اهلل سیستانی( آیت) است یکاف او نماز نیچند یبرا وضو کی یحت و ستین الزم وضوگرفتن -

 . )آیت اهلل مکارم(بخواند وضو کی همان با را عصر و ظهر مانند نماز، دو تواندیم -

ی مستمر از او خارج می شود که حتی نمی تواند مقداری از نماز را هم با طهارت بخواند  اگر بول یا غائط به طور

 1آیا برای هر نماز یک وضو بگیرد؟

 بزند؛ سر او از یگرید حدث ای شود، خارج او از یزیچ نماز دو ةفاصل نیب نکهیا مگر خواند؛ توانیم را نماز چند وضو کی با -
 ی(اخامنهامام و امام حضرت) شود خارج او از یاریاخت ورتص به غائط و بول ای خواب مانند

 یکاف او نماز نیچند یبرا وضو کی یحت بلکه کند؛ تکرار را وضو ستین الزم نماز بعد ای نیب در و بخواند نماز گرفته، وضو -
 او از یاریاخت صورتبه غائط و بول ای خواب مانند زند؛ سر او از است، آن به مبتال آنچه از ریغ یاکنندهباطل نکهیا مگر است؛
 ی(ستانیس اهللتیآ) شود خارج

 از یاریاخت صورتبه غائط و بول ای خواب مانند بزند؛ سر او از یگرید حدث نکهیا مگر بخواند؛ را نماز دو تواندیم وضو کی با -
  (.مکارم اهللتیآ) شود خارج او

 شودکه باد معده از او خارج میکسی

  2چیست؟ ،کندواند از خروج باد جلوگیری تکه نمیحکم کسی

 .ای(خامنهحکم مبطون را دارد )حضرت امام، امام -
 .وحید(، حکم مسلوس و مبطون را دارد )آیات عظام سیستانی، مکارم -

 .اهلل شبیری(حکم مسلوس را دارد )آیت -

 وجوب فوری نماز بعد از وضو

شود، واجب است بعد از وضو فوراً مبادرت خارج می درپیآیا شخص مسلوس و مبطون که ادرار یا مدفوع او پی

 3به خواندن نماز کند؟

                                                           
 ؛111،م1، عروه الوثقی فصل فی حکم دائم الحدث؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111( سید محمد حسین بنی هاشمی خمینی توضیح المسائل مراجع  مظاله   1

؛ ناصر مکارم شیرازی، 111سائل م ،1، جمراجع المسائل حیتوضهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛الحدث دائم حکم یف فصلء، الوضو ی،الوثق ةعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال .2
 .121ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی خامنه112توضیح المسائل، مسئلة 

؛ ناصر مکارم 112، مسئلة 1هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی1سئلة م الحدث، دائم حکم یف فصل ی، الوضوء،الوثق ةعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال .1
 .112، مسئلة 1؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج111شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة 
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 .)حضرت امام( واجب است -
 .سیستانی( آیت اهللواجب نیست ) -

 .اهلل مکارم(واجب است )آیت ،بر احتیاط بنا -

 جلو گیری از سرایت نجاست

  1ند ؟شخص مسلوس و مبطون  آیا واجب است از سرایت نجاست به جاهای دیگر جلوگیری ک

واجب است مسلوس به وسیله کیسه ای که در آن پنبه یا چیز دیگری است از رسیدن بول به جاهای دیگر جلوگیری کند و  -
 نیز مبطون چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید . )مراجع عظام تقلید( 

 تطهیر کیسهحکم 

 2هر نماز الزم است؟آیا تطهیر کیسه برای 

 الزم نیست اگر چه احوط است. )حضرت امام، آیات عظام سیستانی، مکارم( -

 تطهیر مخرج بول و غائط
  آیا تطهیر مخرج بول و غائط برای هر نماز الزم است؟3

 مسلوس .الف

 .(آیت اهلل مکارمای، خامنهتطهیر کند )حضرت امام، امام ،به احتیاط واجب -

 .اهلل سیستانی(احتیاط واجب تطهیر کند )آیت به ،اگر مشقت ندارد -
کند، شستن بین دو که جمع مابین ظهر و عصر یا مغرب و عشا مىبه احتیاط واجب تطهیر کند و درصورتى ،اگر مشقت ندارد -

 .اهلل وحید(نماز الزم نیست )آیت

 .اهلل شبیری()آیت مگر اینکه دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را با هم بخواند ؛باید تطهیر کند -

 مبطون .ب

 .وحید( و ای، آیات عظام سیستانیخامنهبه احتیاط واجب تطهیر کند )حضرت امام، امام ،اگر مشقت ندارد -
 .اهلل مکارم(به احتیاط واجب تطهیر کند )آیت -

اهلل ند )آیتکط تطهیر بر احتیا اگر مشقت ندارد، بنا ،شدن در بین نمازهمچنین در صورت خارج ؛صورت امکان تطهیر کند در -
 .شبیری(

                                                           
تاریخ     101211 :؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره استفتاء110یح المسائل، م؛ مکارم، توض111توضیح المسائل مراجع مساله 1( عروه الوثقی فصل فی حکم دائم الحدث مساله  1

 ؛1111/11/11استفتاء: 

 ،1طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الوثقی فصل فی حکم دائم الحدث مساله.  سید محمد کاظم 2
؛ سیدعلی 1سئلة م ،الحدث دائم حکم یف فصل ی، الوضوء،الوثق ةعروسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال ؛111سئلة م، 1ج ،مراجع المسائل حیتوضهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی .1

 .1111بهمن11تاریخ استفتا: ، 101211ة شمارصوصی، سایت، ای، استفتای خخامنه

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=841260
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=841260
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 حکم مداوای مسلوس و مبطون

  1آیا واجب است خود را مداوا کند ؟

 )حضرت امام (. اگر به آسانی مداوا می شود به احتیاط واجب معالجه کند -

 اگر به آسانی مداوا می شود به احتیاط مستحب معالجه کند. )آیت اهلل سیستانی( -

 )آیت اهلل مکارم( جب است معالجه کنند و اگر نکنند برای آنها اشکال دارد.اگر به آسانی مداوا می شود وا -

 حکم نماز نافله

 2مسلوس و مبطون برای نماز نافله چیست؟ وظیفه

مثال در صورتی که با یک وضو  جایز بود، چند نماز واجب را بخواند در همان صورت می تواند نافله را  ز واجب را داردحکم نما -
 )حضرت امام(. ینکه وضو را تکرار کندبخواند بدون ا

 وضوی نماز واجب برای نافله اش کفایت می کند. )آیت اهلل سیستانی( -

 )آیت اهلل مکارم( یک وضو کافی است. های یک نماز واجب،نافله کل برای وضوی نماز واجب کافی نیست و  -

 برای مسلوس و مبطونحکم مس قرآن 

 1د ؟و مانند آن کن شخص مسلوس و مبطون می تواند مس قرآن 

 در حال نماز جایز است و بعد نماز اگر قطره ای خارج نشده جایز است. )حضرت امام(  -

 )آیت اهلل سیستانی(  .مطلقاً جایز است -

 باشد. )آیت اهلل مکارم(بنا بر احتیاط جایز نیست مگر اینکه مس واجب  -

 سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتیاط:نسبت به  هوظیف

 0مسلوس و مبطون برای بجا آوردن سجده و تشهد فراموش شده و نماز احتیاط چیست؟ هوظیف

 نیا و نماز انیم نکهیا شرطبه ست؛ین الزم گرىید وضوگرفتن شده،فراموش تشهد و سجده و اطیاحت نماز جاآوردنبه براى -
 (مکارم یت اهللآ امام، حضرت) ندازدین اىفاصله کارها

 (.دیوح و یستانیس عظام اتیآ) ستین الزم یگرید یوضو اط،یاحت نماز و قضاشده تشهد و سجده یبرا -

 مسلوس و مبطون در بحث حج ۀوظیف

 مسلوس

 0شخصی که مسلوس است، برای طواف و نماز آن چیست؟وظیفۀ 

                                                           
 ، 110، توضیح المسائل مراجع مساله 0ثقی فصل فی حکم دائم الحدث مساله( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات    الو  1

 ، 2( عروه الوثقی فصل فی حکم دائم الحدث، مساله   2

 ، 1( سید محمد کاظم طباطبائی یزدی العروة الوثقی مع التعلیقات  فصل فی حکم دائم الحدث مساله  1

؛ سیدعلی 2سئلة م ،الحدث دائم حکم یف العروة الوثقی، الوضوء، فصل؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 112سئلة م ،1، ججعمرا المسائل حیتوضهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی .0
 .111، مسئلة 1سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج
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ماز را با وضو و اگر وقتی دارد که بتواند طواف را با وضو و نماز را با وضو انجام دهد، باید آن وقت را انتخاب کند و طواف و ن -
که مشقت نداشته باشد، برای هر ند و اگر چنین وقتی ندارد، درصورتیکاعمال را بعد از آن اتیان  ةبدن پاک به جا آورد و بقی

برای طواف یک وضو و برای نماز هم یک وضو بگیرد  ،یک وضو بگیرد و اگر مشقت دارد ،بار که حدث از او صادر شود
 .مکارم( آیت اهللای، خامنه)حضرت امام، امام

 و )آیات عظام سیستانی گیرد، برای طواف نیز همان طهارت کافی استبه همان دستوری که برای نماز خود طهارت می -
 .وحید(

شکل شود، تنها خروج بول بهبیماری باطل نمی علتوضوی جدید الزم نیست؛ چون در مسلوس، وضو با خروج بول به -
 اهلل شبیری(کند )آیتمی متعارف، وضوی مسلوس را باطل

 مبطون

 2، برای طواف و نماز آن چیست؟استشخصی که مبطون وظیفۀ 

اکتفا به یک وضو برای  ،احکام مبطون در نماز را رعایت کند. بنابراین چنانچه نتواند در اثنای طواف وضو بگیرد یا حرجی باشد -
واجب است تجدید وضو کند و همچنین  ،اف وضو بگیردبا حمل آب در اثنای طو هرچندولی اگر بتواند  ؛طواف کافی است

 .مکارم( آیت اهللای، خامنهاست حکم در نماز طواف )حضرت امام، امام

اهلل از او سر بزند )آیت ،مگر اینکه حدثی غیر از آنچه مستند به بیماری اوست ؛یک وضو برای طواف و نماز کافی است -
 .سیستانی(

 .اهلل شبیری(تواند طواف و نماز آن را به جا آورد )آیتو می شودد مبطون، باطل نمیفر وضوی -

 3شخصی که مبتال به خروج باد است، برای طواف و نماز آن چیست؟وظیفۀ 

 .ای، آیات عظام سیستانی، شبیری(خامنهقبل بیان شد )حضرت امام، امام ةلئاحکام مبطون را دارد که در مس -

براى طواف به یک وضو اکتفا کند و  تواندرد، یا این کار زحمت زیاد داشته باشد، مىطواف وضو بگی یچنانچه نتواند در اثنا -
گرفتن نیست طواف و نماز، وضویش باطل شود و نیازى به نایب یهرچند در اثنا؛ براى نماز طواف وضوى دیگرى بگیرد

 .اهلل مکارم()آیت

                                                                                                                                                                                                            
 .211سئلة مناسک حج، م ید خراسانی،وححسین ؛ 111سئلة مناسک حج، م. 1

 .211سئلة مناسک حج، م ی،ید خراسانوححسین ؛ 111سئلة مناسک حج، م. 2

 .111ؤال مفرده، س ة، مناسک حج، مناسک عمرشیرازی مکارمناصر ؛ 111سئلة مناسک حج، م. 1


