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 مقدمه
 اهل ای 0. ... الَ جُنُبًا إِالَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ عْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَتَقْرَبُواْ الصَّالَةَ وَ

 آنکه مگر( آیید مساجد به) جنابت حال در نه و( کنیدمی چه و) گوییدمی چه بدانید تا نیایید نماز به مستی حال در هرگز ایمان،
 .کنید غسل که وقتی تا باشید رهگذر

 یف غسلتعر

 کیفیت با پا تا سر از بدن تمامی شستن معنی به نیز فقهی اصطالح در غُسل. است شستن معنی به لغت در «غَسل» کلمه
 2.است الهی فرمان انجام و قربت قصد به شرع، سوی از شده تعیین

 انواع غسل

 .دارد یانواع کدام هر که شودمی تقسیم مستحب و واجب قسم دو به تکلیفی حکم لحاظ به غسل

 غسلهای واجب

  :های واجب هفت تا استغسل

غسل  :دوم: غسل حیض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: غسل مسّ میت. ششم .اوّل: غسل جنابت -
امام  )حضرت امام، شود.میت. هفتم: غسل مستحبّی که به سبب نذر و عهد و قَسَم شرعی و مانند اینها واجب می

 1 مکارم(آیت اهلل ای،خامنه

 غسل: ششم. میت مسّ غسل: پنجم. استحاضه غسل: چهارم. نفاس غسل: سوم. حیض غسل: دوم. جنابت غسل: اوّل -
 احتیاط بنابر: هشتم. شودمی واجب اینها مانند و شرعی قَسَم و عهد و نذر سبب به که مستحبّی غسل: هفتم. میت

 تا نخواند را آیات نماز عمداً مکلّف و شود کلّی خُسوف یا کلّی، کُسوف که صورتی در آیات نماز قضای برای واجب
 0)آیت اهلل سیستانی(شود.  قضا

 غسلهای مستحبی

 فعلی و مکانی زمانی، نوع سه به کلی طور به که اندنوشته غسل صد تا را آنها شمار برخی. بسیاراند مستحب غسلهای -
 سنامه )فصل ششم( خواهد آمد.که بیان برخی از آنها در پایان همین در .شوندمی تقسیم

 
 
 
 

                                                           

 01سوره نساء  0

2 https://fa.wikishia.net/view/%D%8BA%D%8B%1D#80%9.D9881.D8.B9.D8.B0.D9880.DB.8C_.D8.A7.D8.AC.D9881.D8.A7.D9880.DB.8C 
 

 08، درس0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج، غسلهای واجب0رساله مراجع، ج 1

 000، مسأله 0رساله جامع، ج 0

https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B3%D9%84#.D9.85.D8.B9.D8.B1.D9.81.DB.8C_.D8.A7.D8.AC.D9.85.D8.A7.D9.84.DB.8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%B3%D9%84#.D9.85.D8.B9.D8.B1.D9.81.DB.8C_.D8.A7.D8.AC.D9.85.D8.A7.D9.84.DB.8C
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 فصل اول: جنابت و احکام آن

 اسباب جنابت. 1

 :شوددر دو مورد، انسان جنب می 

)حضرت  .اختیارشهوت، با اختیار باشد یا بییا زیاد، با شهوت باشد یا بی باشد 0منی، در خواب باشد یا بیداری، کمخروج  :اول

  2آیت اهلل مکارم( ،یآیت اهلل سیستانای، امام خامنهامام، 

آیت اهلل مکارم، ای، امام خامنه . )حضرت امام، ، به هرنحوی که باشد، با حالل یا با حرام، منی بیرون بیاید یا نیایدجماع :دوم

  1آیت اهلل سیستانی(

 . خروج منی1

 شک در خروج منی الف.

نی از او بیرون آمده یا نه، حکم جنب را ندارد اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که م -
، امامحضرت ) .و همچنین است اگر خواب ببیند که منی از او بیرون آمده ولی بعد از بیدار شدن، اثری از منی نبیند

  0یت اهلل سیستانی(آ

یگر بیرون نیاید غسل هرگاه منى از جاى خود حرکت کند امّا از ریختن آن به بیرون جلوگیرى بعمل آورد، یا به علّت د -
 1)آیت اهلل مکارم( واجب نیست، همچنین اگر شک کند که بیرون آمده یا نه.

 منی بودن مایع خارج شده شک درب. 

 :مرداندر 

اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا ادرار یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جهش بیرون بیاید و بعد از  -
سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد، ولی اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را  بیرون آمدن آن، بدن

 6آیت اهلل سیستانی(ای، امام خامنهنداشته باشد، حکم منی را ندارد. )حضرت امام، 
بوده باشد « شهوت»و « جستن»اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است یا رطوبت دیگر، چنانچه همراه با  -

 7)آیت اهلل مکارم( آن رطوبت حکم منى دارد و اگر این دو نشانه، یا یکى از آنها را نداشته باشد حکم منى ندارد.

 اهلل آیت) .نیست ها نشانه و قطعى شرایط جزء موضوع این ولى شود، مى سست بدن غالباً بعد از بیرون آمدن منى نکته:

 8(مکارم

                                                           

 االول الجنابة، غسل فی فصل االغسال، فی فصل ،0ج الوتقی، . عروة.األحوط على: . المکارم 0

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، االول رساله0، عروة الوتقی، ج21،  درس0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج001، احکام جنابت، م0، رساله جامع، ج101، مساله 0مراجع، ج رساله 2
 161مساله مکارم، اهلل آیت

 21،  درس0ساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج، ر001، احکام جنابت، م0، رساله جامع، ج101، مساله 0رساله مراجع، ج 1

 .022، مسأله 0رساله جامع، ج، 112، مساله 0رساله مراجع، ج 0

 167رساله آیت اهلل مکارم، مساله  1

 صل فی غسل الجنابة، االول، فصل فی االغسال، ف0، عروة الوتقی، ج21،  درس0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج106، م0، رساله مراجع، ج 006، م،0رساله جامع، ج 6

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، االول0؛ عروة الوتقی، ج160رساله آیت اهلل مکارم، مساله  7

 ـ162رساله آیت اهلل مکارم، مساله  8
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 در زنان:

ن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد در حکم منى است و الزم در زن الزم نیست آ -
 0نیست بدن او سست شود. )حضرت امام(

اگر زن به اوج لذت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب می شود  -
)امام  نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست. و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا

 2ای(خامنه

ای کنند و آن رطوبت به اندازهرطوبتی که زنان در موقع مالعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می -

امّا اگر این رطوبت زیاد   کندزیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی
ها را آلوده نماید، در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و کند و لباس« انزال»باشد به حدّی که صدق 

 نجس -الزم احتیاط بنابر -ارضای کامل )ارگاسم( باشد، نجس و موجب جنابت است؛ بلکه اگر همراه با آن هم نباشد 
خروج آب  اصل در شک یا و نه یا رسیده حد این به باشد داشته شک زن، که مواردی در و باشدمی جنابت وموجب

شود و هر گاه بعد از غسل، منی مرد، از زن داشته باشد، غسل بر او واجب نیست و وضو و غسل او هم باطل نمی
آن را نجس  رسد،شود؛ ولی آن منی، نجس است و اگر به ظاهر بدن یا لباس بخارج شود، غسل بر زن واجب نمی

 1)آیت اهلل سیستانی(د. کنمی
هنگامى بیرون آید که به اوج شهوت جنسى رسیده است،  رطوبتدر زن الزم نیست که با جستن بیرون آید، بلکه اگر  -

 0)آیت اهلل مکارم( .حکم منى دارد

 در مریض:

آمده باشد در حکم منى است و  در مریض الزم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون -
 1الزم نیست بدن او سست شود. )حضرت امام(

با جهش بیرون آمده باشد و در موقع بیرون آمدن بدن سست  رطوبتولی در مریض )در موارد شک( الزم نیست آن  -
 6 شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید، در حکم منی است)آیت اهلل سیستانی(

جستن بیرون آید، بلکه اگر رطوبت هنگامى بیرون آید که به اوج شهوت جنسى رسیده در مریض الزم نیست که با  -

 7)آیت اهلل مکارم(.است، حکم منى دارد

 مقصود از مریض در عبارت

 چنین در که نباشد فشار با منی خروج شود می باعث ومعموال شده بدن عمومی ضعف موجب که است مریضی مقصود
 8.دارد را منی حکم است، منی بدهد احتمال که شود خارج مریض شخص از هوتش با همراه رطوبتی اگر حالتی

                                                           

 106، م0رساله مراجع، ج 0

 070اجوبه االستفتائات، س 21 درس آموزشی رساله 2

 التهیج شدة مع إال عادة یحصل ال ما وهو ــ اإلنزال معه یصدق بحیث بشهوة قُبُلها من الخارج السائل أن إال المعروف، بالمعنى منی لها یکن لم وإن فهی رأةالم . وأما007، م0رساله جامع، ج 1
 ،0ج سایت، الصالحین منهاج (سیستانی اهلل آیت) .شیئاً یوجبان ال فهما لخفیفةا الجنسیة باإلثارة ویحصل الفرج یتجاوز ال الذی الموضعی والبلل شهوة بغیر الخارج السائل وأما المنی، بحکم ــ الجنسی
 الجنابه سبب االول، الفصل الجنابه، غسل االول، المقصد الغسل، الرابع، المبحث

 160رساله آیت اهلل مکارم، مساله 0

 106، م0رساله مراجع، ج 1

 006، م0رساله جامع، ج 6

 160رساله آیت اهلل مکارم، مساله 7

 0020801 شماره سوال  پزشکی احکام  جامع سامانه سواالت امام خامنه ای، ادمین سایت 8
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 نداشتن هیچ نشانه ای:

 اگر مایع خارج شده یکی از نشانه ها را نداشته باشد تکلیف چیست؟
ى را که در مسألة پیش گفته شد داشته باشد و یاه اگر از مردى که مریض نیست، آبى بیرون آید که یکى از نشانه -

هاى دیگرى را داشته یا نه چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب، وضو نداشته، باید وضو بگیرد. )حضرت نشانه نداند
 0(، آیت اهلل مکارمامام

 شک در عالئم:

گانه یا یکی از آن ها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد، حکم منی را ندارد مگر این که از راه اگر عالئم سه -
 2ای()امام خامنه ه منی است.دیگری یقین کند ک

 ای که در مسألهاگر از مردی که مریض نیست، آبی بیرون آید که نداند منی است یا آبهای دیگر و یکی از سه نشانه -

شود و غسل بر او واجب های دیگر را داشته یا نه، جنب محسوب نمیگفته شد را داشته باشد ولی نداند نشانه قبل

 1ی()آیت اهلل سیستان .نیست

 استبرای از منی:

باشد و اگر ادرار نکند و بعد از غسل مستحب است مرد بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند و این کار استبراء از منی می -
شود امّا برای زنان استبراء رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد و جنب می

آیت اهلل مکارم،  امام خامنه ای، )حضرت امام، .شود حکم منی را نداردکه از آنان خارج می نیست و رطوبت مشکوکی

  0آیت اهلل سیستانی(

 جهت آیا ، شود پاک مجرا تا کند بول بخواهد که باشد نداشته بول جنب احساس اگر شخص

 5دهد؟ انجام( بول از استبراءپس مانند) استبراء تواند می ، غسل انجام از قبل طهارت
 کوشش اثر در اگر ولى دارد، را منى حکم شد خارج او از مشکوکى رطوبت سپس کند غسل بول به استبراء بدون اگر -

 خارج آنچه که بدهد احتمال و کند یقین مجرى، در منى نماندن باقى و شدن پاک به بول، استبراء روش به استبراء در
 که کند یقین زیادى مدت گذشتن با اگر است همچنین و نیست واجب غسل اعادة اقوا بنابر باشد جدیدى منى شده
 )امام خامنه ای( .است صورت دو هر در غسل اعادة مستحب احتیاط ولى است، نمانده مجرى در منى

 ج. خروج منی به شکل خون

 6اگر منی به رنگ خون باشد، تکلیف چیست؟

آیت اهلل  ،است، غسل واجب است.)حضرت امام اگر منی به شکل خون خارج شود، اگر بداند آنچه خارج شده منی -
 آیت اهلل مکارم( ،سیستانی

 د. حکم خروج منی مرد از زن

 آیا اگر منی مرد از زن خارج شود، غسل واجب می شود؟

                                                           

 160م المسائل، توضیح ، رساله107، مسأله 0رساله مراجع، ج 0

  081اجوبه االستفتائات، س متفرقه مسائل ،21 درس ،0 ج آموزشی، رساله 2

 008، مسأله 0رساله جامع، ج 1

 009، مسأله 0، رساله جامع، ج161رساله آیت اهلل مکارم، مساله  060976 شماره سوال  تیمم و غسل وضو،  جامع سامانه سواالت ادمین سایت ،108اله ، مس0رساله مراجع، ج 0

 0118888 شماره سوال  نجاست و طهارت  جامع سامانه سواالت 5

 1، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، مساله 0عروة الوتقی، ج 6
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اگر منی مرد از زن خارج شود، غسل واجب نمی شود مگر اینکه علم به مخلوط شدن منی مرد با منی خودش داشته  -
 0یت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(باشد.)حضرت امام، آ

 ه. خروج منی از غیر موضع عادی

 اگر منی از غیر موضع معتاد خارج شود، آیا غسل واجب است؟

اگر از موضع غیر عادی خارج شود غسل واجب نمی شود،  مثال اگر وسیله ای را از پشت سر وارد  بدنش کنند و منی  -
 2 ام(خارج کنند، غسل واجب نمی شود. )حضرت ام

در صورتی که منی از غیر موضع عادی خارج شود دو حالت دارد: اگر به صورت خودبخود و طبیعی خارج شود باز هم  -
حکم خروج منی جاری می شود ولی در صورتی که به صورت مصنوعی )مثال با سرنگ( خارج شود احتیاط واجب است 

( عالوه بر غسل وضو هم بگیرد. )آیت اهلل که غسل کند و چنانچه وضو هم ندارد )محدث به حدث اصغر است
 1سیستانی(

 0 در خروج منی بین خروج از موضع معتاد و غیر آن، فرقی نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 . جماع2

 جماع در قبل و دبر: الف. 

ر دُبُر، بالغ باشند گاه یا بیشتر داخل شود ، در زن باشد یا در مرد در قُبُل باشد یا داگر انسان جماع کند و به اندازة ختنه -
 1امام(حضرت ) شوند.یا نابالغ اگر چه منى بیرون نیاید هر دو جنب مى

انسان با آمیزش جنسی به هر نحوی که باشد، با حالل یا با حرام، منی بیرون بیاید یا نیاید، جنب می شود. )امام  -
 6ای(خامنه

داخل شود، در قُبل باشد یا در دُبر، هرچند منی بیرون نیاید اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر  -
شوند و در این حکم، فرقی بین بالغ و نابالغ و عاقل و دیوانه و اینکه قصد این کار را داشته باشد یا نه هر دو جنب می

ی اگر مذکری را وطی ول آیدوجود ندارد و امّا اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، جنب به حساب نمی
نماید، هم فاعل و هم مفعول، اگر وضو نداشته باشند، احتیاط ترک نشود به اینکه بین وضو و غسل جمع نمایند ولی 

  7)آیت اهلل سیستانی( .اگر وضو داشته باشند فقط غسل کافیست

باشند یا نابالغ، )خواه شوند، ب مىاگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، مرد و زن هردو جُنُ -
بنابر احتیاط  نشود خارج منی چنانچه منى بیرون آید یانه. این در صورتى است که جماع در قُبُل باشد و اگر در دُبُر باشد

 8)آیت اهلل مکارم( .واجب باید جمع کند بین غسل و وضو

                                                           

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، االول0روة الوتقی، جع 0

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، االول0عروة الوتقی، ج 2

 الجنابة سبب األوّل . منهاج الصالحین، الفصل 1

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، االول0عروة الوتقی، ج 0

 109، م0رساله مراجع، ج 1

 21، درس 0آموزشی مقام معظم رهبری، ج رساله 6

 .، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، الثانی0عروة الوتقی، ج 020و  021، مسأله 0رساله جامع، ج 7

 160رساله آیت اهلل مکارم، مساله 8

/makarem.ir/main.aspx?typeinfo=https:/20&lid=1&catid=01011&mid=217219 
 

http://makarem.ir/main.aspx?mid=343719
http://makarem.ir/main.aspx?mid=343719
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45155&mid=257239
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 1حقق جماعِ موجب غسل، در مقطوع الحشفه:ب. ت

 شخصی که مقطوع الحشفه است اگر به مقدار حشفه دخول کند، غسل واجب می شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( -

 اگر عرفا دخول صدق کند، غسل واجب می شود هر چند به مقدار حشفه هم نباشد. )آیت اهلل سیستانی( -

 جنابت در وطی حیوان:ج. 

نماید و منى از او بیرون آید غسل تنها، کافى است. و اگر منى  نزدیکىوذُ بِاللّه حیوانى را وطى کند یعنى با او اگر نَعُ -
بیرون نیاید ، چنانچه پیش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است 

 2)حضرت امام( که غسل کند، وضو هم بگیرد.
نعوذ باهلل با حیوان یا مرد یا پسری نزدیکی نماید و منی بیرون آید، برای نماز و کارهایی که نیاز به طهارت اگر فرد  -

دارد، غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته، باز هم غسل تنها کافی است 

 1)آیت اهلل سیستانی( .وضو هم بگیردو اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است که غسل کند و 
 بیرون منى اگر امّا است، کافى غسل و شود مى جُنُب آید، بیرون او از منى و کند نزدیکى حیوانى با باللّه نعوذ هرگاه -

 کار این از قبل که این مگر بگیرد، وضو هم و کند غسل هم آن، مانند و نماز براى که است آن واجب احتیاط نیاید
 0آیت اهلل مکارم() .است کافى غسل تنها صورت این در که باشد داشته وضو

 د. حکم ادخال حشفه طفل رضیع:

 1آیا در صورتی که حشفه طفل رضیع را مثال برای محرمیت به زنی ادخال نماید، غسل واجب می شود؟
 سیستانی( با ادخال حشفه طفل رضیع هم طفل رضیع و هم زن هر دو جنب می شوند. )حضرت امام، آیت اهلل -

 بنا بر احتیاط واجب غسل واجب می شود. )آیت اهلل مکارم( -

 شک در مقدار دخول:ه. 

گاه داخل شده یا نه ، غسل بر او واجب نیست.)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اگر شک کند که به مقدار ختنه -
 6اهلل مکارم(

 و. حکم وجوب غسل با حشفه پوشیده شده:

ذکر و یا حشفه که موجب غسل می شود بین اینکه به تنهایی باشد و یا با چیزی  تمامدخول فرقی در این نیست که  -
پوشانده شده باشد، مگر اینکه آن پوشش به مقداری باشد که بر آن جماع صدق نکند، که در این صورت غسل واجب 

 7نیست. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 غایات غسل جنابت. 2

 شرط صحت الف.

 :شودانجام می شرط صحت عمل است و باید، غسل جنابت به خودی خود واجب نیست و برای اموری -

                                                           

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، الثانی0عروة الوتقی، ج 0

 الثانی الجنابة، غسل فی فصل االغسال، فی فصل ،0ج الوتقی، ، عروة110، مساله0رساله مراجع، ج 2

 الثانی الجنابة، غسل فی فصل االغسال، فی فصل ،0ج ،الوتقی عروة .020، مسأله 0رساله جامع، ج 1

 ،166الثانی رساله آیت اهلل مکارم، مساله  الجنابة، غسل فی فصل االغسال، فی فصل ،0ج الوتقی، عروة 0

 ، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، الثانی0عروة الوتقی، ج 1

 111، مسأله 0رساله مراجع، ج 6

 01ل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، مساله، فص0عروة الوتقی، ج 7
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 نماز:

چه واجب باشد و چه مستحب، چه اداء باشد و چه قضاء و برای اجزاء فراموش شده نماز و نماز احتیاط. )حضرت امام،  -
 0آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 طواف:

 2 مستحب شرط است. )حضرت امام( چه واجب و چه  -

و صحت طواف  .است واجب جنابت غسل - باشد مستحبی عمره یا حج جزء هرچند - شده واجب احرام به که طوافی -
 1مستحبی از جنب خالی از اشکال نیست. )آیت اهلل سیستانی(

هر چند افضل  ;ستیدر صورتى شرط است که طوافِ واجب باشد، امّا در طواف مستحب شرط ن« طهارت از حدث» -
نفساء بوده و فراموش کرده، و با همان حال طواف  ایحائض،  ایاگر جنب  نیآن است که طهارت داشته باشد، بنابرا

جنب در مسجد الحرام حرام است،  بودناست، امّا در صورت علم و آگاهى، چون  حینموده، طواف مستحب او صح
 0)آیت اهلل مکارم( وضو اشکالى ندارد.نمى باشد، ولى طواف مستحب بدون  حیطواف او صح

 روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن:

 روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن با تفصیلی که در رهیافت روزه آمده است. -

 
)حضرت امام، آیت اهلل سیستانی،  هاى واجب قرآن غسل جنابت الزم نیست.براى نماز میّت و سجدة شکر و سجده نکته:

 1(آیت اهلل مکارم

 سجده سهو در حال جنابت:

امام، آیت اهلل  حضرت). باشدبرای سجده سهو نیز، غسل جنابت الزم نیست و بدون غسل جنابت صحیح می -
 7ست که برای سجده سهو غسل کنند.ا البته حضرت امام می فرمایند احتیاط مستحب این 6سیستانی(

 9)آیت اهلل مکارم( غسل کند. 8برای سجده سهو باید -

 جواز ب. شرط

در بعضی از موارد برای آن که انجام عملی حرام نباشد، باید غسل  :مواردی که غسل باعث جایز شدن عمل است -
 .انجام شود؛ یعنی اگر بدون غسل انجام پذیرد حرام است؛ مثل مسّ خطّ قرآن در حال جنابت و توقف در مساجد

01تانی(آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیسای، امام خامنه)حضرت امام، 
 

 موارد عدم جواز مس بدون طهارت در جزوه وضو مفصل ذکر شده است. نکته:

                                                           

 ، فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابه، االول،0عروه ج 0

 ، فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابه، االول،0عروه ج 2

 021،  مساله 0رساله توضیح المسائل جامع، ج  ، فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابه، االول،0عروه ج 1

 182اسک حج، آیت اهلل مکارم، مسالهمن 0

 171رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله  117، 021، مسأله 0، رساله جامع، ج117، مساله 0رساله مراجع، ج 1

 117، ذیل مساله 0مراجع، ج ، رساله021، مسأله 0، رساله جامع، ج117، مساله 0، فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابه، االول، رساله مراجع، ج0عروه ج 6

 ،القول فی احکام الجنب0تحریر الوسیله، ج 7

 .است آمده واجب احتیاط نحو به االول الجنابه، من الغسل علی یتوقف ما فی فصل ،0ج کتاب العروه الوثقی . در 8

 ، البته 0016رساله توضیح المسائل،  9

 21، درس0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج021، مسأله 0ج ، فصل فی ما یحرم علی الجنب، رساله جامع،0عروه، ج  01
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 ج. شرط کمال

بعضی از اعمال برای آن که ثواب بیشتری داشته باشد با : شودتر شدن عمل میمواردی که غسل جنابت باعث کامل -
خداوند متعال و اذان نماز که اگر  شود مثل نماز میت، تالوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت ازغسل جنابت انجام می

 0)آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( د.باشبدون غسل انجام شوند نیز صحیح می

 د. شرط رفع کراهت

 شود مکروه بودن عملی از بین برود مثل خوابیدن در حال جنابت کهدر بعضی از موارد انجام غسل جنابت باعث می -

  2امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( حضرت) .سازدرا برطرف می غسل )یا وضو( کراهت آن انجام خود

 محرمات جنب. 3

  :هفت چیز بر جنب حرام است

 رساندن جایی از بدن به خط قرآن اوّل:

 1آیت اهلل سیستانی(ای، امام خامنه)حضرت امام،   .رساندن جایی از بدن خود به خطّ قرآن  -

 0ر حال جنابت جایز نیست. )آیت اهلل مکارم(مس خط قران بنابراحتیاط واجب د -

 متعال خداوند ذات مبارک اسم به خود بدن از جایی رساندندوم: 

مس صفات مخصوص  و همچنین رساندن جایی از بدن خود به اسم مبارک ذات خداوند متعال، به هر زبانی که باشد -
 1)حضرت امام( حرام است. ذات باری تعالی

 6مس بدون طهارت اجتناب شود. )امام خامنه ای( احتیاط مستحب است که از -

)آیت اهلل  .و صفات مخصوص خداوندو  بنابر احتیاط واجب رساندن جایی از بدن خود به اسم مبارک ذات خداوند متعال -
 8آیت اهلل سیستانی)اسم خدا به هر زبانی که باشد(( 7مکارم،

 9مس اسامی معصومین علیهم السالم

 شود. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(بنابر احتیاط اجتناب  -
 آیت اهلل سیستانی(ای، بنابر احتیاط مستحب اجتناب شود. )امام خامنه -

 پیامبر مسجد و مسجد الحرام به شدن وارد سوم:

. )صلى اهلل علیه و آله( هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود وارد شدن به مسجدالحرام و مسجد پیامبر -

 01آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(ای، امام خامنهامام، )حضرت 

                                                           

 171و رساله توضیح المسائل، مساله  117، ذیل مساله0، رساله مراجع، ج021، مسأله 0رساله جامع، ج 0

 ،  فصل فی ما یکره علی الجنب0، عروه، ج.021، مسأله 0، فی احکام الجنب، رساله جامع، ج0تحریر الوسیله، ج 2

 21، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج، 027، مسأله 0، رساله جامع، ج111، م0رساله مراجع، ج ،، فصل فی ما یحرم علی الجنب0ج عروه، 1

 171، االول ، رساله توضیح المسائل، مساله ، فصل فی ما یحرم علی الجنب0عروه، ج 4

 ،.111، مساله 0رساله مراجع، ج 1

 .0011 . استفتاء جدید در دی ماه 6

 ، فیما یحرم علی الجنب، االول،0، عروة الوثقی، ج171رساله آیت اهلل مکارم، مساله 7

 ، فیما یحرم علی الجنب، االول،0، عروة الوثقی، ج027، مسأله 0رساله جامع، ج 8

، 027، مساله 0، رساله جامع، ج0011 ماه دی در جدید استفتاءآموزشی امام خامنه ای،  ، رساله111، مساله 0، فصل فی االغسال، مایحرم علی الجنب، االول، رساله مراجع، ج0عروه الوثقی، ج(   9
 171رساله آیت اهلل مکارم، مساله 

 21، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج، 171، رساله آیت اهلل مکارم، مساله 027، مسأله 0، رساله جامع، ج111، م0رساله مراجع، ج 01
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 و مشاهد مشرفه مساجد در توقّف چهارم:

توقّف در مساجد دیگر؛ ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و از درِ دیگر خارج شود، مانعی  -

  0رم(آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکاای، امام خامنهامام، . )حضرت ندارد

  حکم ادخال صبی و مجنون جنب به مسجد

 2 احتیاط این است که آنها را داخل مسجد نکنند. )حضرت امام( -

 1احتیاط مستحب اینست که داخل مسجد نکنند. )آیت اهلل سیستانی( -
 0هیچکدام از دو مورد فوق حرام نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 توقف در مشاهد مشرفه

)حضرت . احتیاط الزم در این رابطه، حکم مساجد را دارند السالم(، بنابر )علیهم امامانمشاهد مشرّفه معصومین و حرم  -
 1آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(ای، امام خامنهامام، 

 منظور از حرم:

 است آن بیشتر احتیاط و است مساجد به ملحق( السالم علیهم امامان شریف حرم) مشرفه مشاهد (واجب) احتیاط بنابر -

 ملحق رواق احتیاط بنابر مشرفه مشاهد در که چنان باشد، النبی مسجد و الحرام مسجد به ملحق مشرفه مشاهد که 

  6)حضرت امام ره( .باشد می حرم داخل به

 هایها و صحنمنظور از حرم، روضه منوّره است یعنی قسمتی که ضریح مقدّس و قبر مطهّر در آن قرار دارد و رواق -
السالم( را ندارند؛ مگر جایی که مسجد متبرّکه و نیز تمام حرم امام زادگان، حکم مشاهد مشرّفه معصومین)علیهم

 7( ، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی ای،امام خامنه) بودنش ثابت باشد.

 حکم ورود به قبرستان بقیع برای معذورین:

 8ای()امام خامنه .حرم محسوب می شود حکم مسجد را دارد بنا بر احتیاط واجب کنار قبور مطهر و قسمتی که -

 مسجد در چیزی گذاشتن پنجم:

هرچند در حال عبور از مسجد باشد یا خودش وارد مسجد نشده و از بیرون نیز حرام است، گذاشتن چیزی در مسجد  -
 9(ای، امام خامنه)حضرت امام .چیزی را در مسجد بگذارد

چیزی در مسجد، هرچند در حال عبور از مسجد باشد یا خودش وارد مسجد نشده و از  بنابر احتیاط الزم، گذاشتن  -

  01) آیت اهلل سیستانی(. بیرون چیزی را در مسجد بگذارد

 0)آیت اهلل مکارم( .داخل شدن در مسجد براى گذاشتن چیزى در آن -

                                                           

 171، رساله آیت اهلل مکارم، مساله 027، مسأله 0رساله جامع، ج، 21، درس 0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج111مساله، 0رساله مراجع، ج 0

 6، فصل فی االغسال، محرمات جنب، مساله0عروة الوثقی، ج 2

 6، فصل فی االغسال، محرمات جنب، مساله0عروة الوثقی، ج 1

 6رمات جنب، مساله، فصل فی االغسال، مح0عروة الوثقی، ج 0

 027، مسأله 0، رساله جامع، ج171رساله آیت اهلل مکارم، مساله ، 21، درس 0، رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج111، مساله0رساله مراجع، ج 1

 ، القول فی احکام الجنب، االول0تحریرالوسیله، ج 6

 سایت آیت اهلل مکارم: 027، مسأله 0رساله جامع، ج 0197/00/10: استفتاء تاریخ    900101: استفتاء شماره سایت ادمین رهبری،  7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01069&mid=217169 

 0190/02/09تاریخ استفتاء:  :109109    شماره استفتاءامام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  8

 21، درس 0آموزشی مقام معظم رهبری، ج رساله، القول فی احکام الجنب، االول، مورد چهارم، 0، تحریرالوسیله، ج موردچهارم111، مساله 0رساله مراجع، ج 9

 027، مسأله 0مع، جرساله جا 01

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=319349
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چوب  ةست، اگر این چیز را به وسیلبا توجه به این که یکى از محرمات بر شخص جنب، گذاشتن چیزى در مسجد اسوال: 
 هم کار حرامى کرده است یا نه؟ یا طناب به داخل مسجد بیندازد باز

 2)حضرت امام( کند.فرق نمى -

 چیزی از مسجد ششم: برداشتن

 1)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( اگر برای برداشتن چیزی به مسجد برود اشکالی ندارد. -

   0آیت اهلل سیستانی()حرام است. از مسجد در حال جنابت زی وارد شدن به مسجد برای برداشتن چی -

 هفتم: تالوت سور عزائم

 1)حضرت امام( .برای جنب حرام است سوره ای که سجده واجب داردکل خواندن  -

: ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیامام خامنهحرام است. ) خواندن آیاتی که دارای سجده واجب هستندفقط  -
  6(نخواند هم را دار سجده سوره چهار این آیات سایر که است آن ستحبم احتیاط

 سوره عزائم:

. 1 ،17 آیه. سوره فصّلت 2 ،01سوره سجده آیه . 0 آیه های آن عبارتند از: سوره هایی که سجده واجب دارند و

  .. سوره علق آیه آخر0 ،آیه آخر نجم سوره

 مکروهات برای جنب. 4

  :است نُه چیز بر جنب مکروه

آیت اهلل مکارم، آیت اهلل  ای،امام خامنه )حضرت امام، خوردن و آشامیدن ولی اگر وضو بگیرد مکروه نیست. اوّل و دوم:
 7سیستانی(

 شستن دست و صورت برای رفع کراهت:
باز هم ها را بشوید و مضمضه کند، اگر صورت و دست میشود و کراهت کممقداری از اگر فقط دستها را بشوید  -

 8)حضرت امام( کراهت کمتر می شود.
 9ای()امام خامنه .میشود کراهت در تخفیف موجب صرفا دست شستن -

)آیت . شودها را بشوید کراهت کمتر میها را بشوید و مضمضه کند، مکروه نیست و اگر تنها دستاگر صورت و دست -
 01اهلل سیستانی(

 00)آیت اهلل مکارم( ت.ها را بشوید و مضمضه کند، مکروه نیساگر صورت و دست -

 تکرار وضوی رافع کراهت:
                                                                                                                                                                                                 

 171رساله آیت اهلل مکارم، مساله 0

 018، س09، ص0ق، ج ه 0022ایران، پنجم،  -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  1ه موسوى، استفتاءات )امام خمینى(، ٰ  خمینى، سید روح اللّ 2

 171 مکارم، مساله ، رساله آیت اهلل111، مساله0رساله مراجع، ج 1

 027، مسأله 0رساله جامع، ج 0

 111، مساله 0رساله مراجع، ج 1

 027، مسأله 0، رساله جامع، ج171،رساله آیت اهلل مکارم، مساله 099اجوبه االستفتائات، س 6

 028، مساله 0، رساله جامع، ج0191/01/20: استفتاء تاریخ    091011: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه امام ادمین، سایت 116، مساله0رساله مراجع، ج 7

 ، مکروهات جنب0تحریر الوسیله، ج 8

 0196/18/21: استفتاء تاریخ    809189: استفتاء سایت ادمین، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شماره 9

 028، مسأله 0رساله جامع، ج 01

 ، فصل فی ما یکره علی الجنب0عروه، ج 00
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 دیرفع کراهت با یبا باطل شدن وضو برا ایشود  یمرتبه وضو گرفتن برطرف م کیکراهت مکروهات در حال جنابت با  ایآ
 مجدد وضو گرفته شود؟

 0ای()امام خامنه از او صادر نشده باشد. یاگر ناقض ی. حتردیوضو بگ کی دیهر مرتبه، با یبرا -
  2آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( )حضرت امام،. خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد سوم:

 

  1حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. )های قرآنرساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط چهارم:
 

  0هلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، آیت ا. )همراه داشتن قرآن پنجم:
 

 ای، امام خامنه حضرت امام،. )خوابیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا به دلیل نداشتن آب، بدل از غسل، تیمّم کند مکروه نیست ششم:
  1آیت اهلل سیستانی آیت اهلل مکارم(

  6یستانی(حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل س. )خضاب کردن به حنا و مانند آن هفتم:
 

 حکم حنا زدن دستها و پاها در حال جنابت چیست؟ سوال:

 7)آیت اهلل مکارم( .شود نمی شامل را بدن جاهای بقیه و است محاسن و سر موی به مربوط خضاب بودن مکروه -

  8حضرت امام، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(. )ها به بدنمالیدن روغن و انواع کِرم هشتم:
 

آیت اهلل ای، امام خامنهحضرت امام، . )ع کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده استجما نهم:

  9مکارم، آیت اهلل سیستانی(

 دارد؟ حکمی چه کند جماع غسل، انجام بدون بخواهد (احتالم یا نزدیکی با چه) شده جنب که فردی اگر سوال:

 خود همسر با جنابت غسل از قبل است مکروه گردد، محتلم و شود خارج او از منى ختیارا بى آن مانند و خواب در اگر -
 01)آیت اهلل مکارم( .ندارد کراهت غسل از قبل حتّى دوم بار براى همسر با آمیزش امّا کند، آمیزش

 

 است؟ مکروه هم جماع از پس جماع یا است مکروه باشد احتالم از حاصل که جنابت حال در نزدیکی سوال:

 دهد انجام ها آن بین غسلی که آن کردن بدون جماع دفعه چند ولی. است مکروه کردن، غسل از قبل احتالم از بعد -
 00 ای()امام خامنه .ندارد اشکالی

                                                           

 0196/02/12استفتاء:  خیتار    801912شماره استفتاء: اء خصوصی، مین، امام خامنه ای، استفتسایت اد 0

 028، مسأله 0رساله جامع، ج، 172رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله ، 116، مساله 0رساله مراجع، ج 2

 028، مسأله 0رساله جامع، ج 172مساله رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، ،، 116، مساله 0رساله مراجع، ج 1

 028، مسأله 0رساله جامع، ج 172رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله ،، 116، مساله 0رساله مراجع، ج 0

ساله ، 172رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله ، ، 0191/17/20استفتاء:  خیتار    082602شماره استفتاء: سایت ادمین، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ، 116، مساله 0رساله مراجع، ج 1
 172رساله آیت اهلل مکارم، مساله 028، مسأله 0جامع، ج

 028، مسأله 0رساله جامع، ج، 172رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله ، ، 116، مساله 0رساله مراجع، ج 6

 . سایت معظم له: 7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01061&mid=217179 
 

 028، مسأله 0رساله جامع، ج 172رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله  ،116، مساله 0رساله مراجع، ج 8

 028، مسأله 0رساله جامع، ج 172رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله  ،116مساله  ،0رساله مراجع، ج 9

 . سایت معظم له: 01

https://makarem.ir/compilation/reader.aspx?pid=60879&lid=1&mid=20110  
 

 0198/10/07: استفتاء تاریخ    961171: استفتاء . سایت ادمین، شماره 00
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 حکم شیر دادن به فرزند در حال جنابت:

 0آیت اهلل مکارم( ای،)امام خامنههر چند بهتر است انسان در همه حال با طهارت باشد. ست؛یکراهت آن ثابت ن -

 مسائل متفرقه جنابت. 5

 غسل جنب از حرام با آب گرم

 اما نسبت به غسل: عرق جنب از حرام نجس نیست
 2)حضرت امام( .کسى که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند صحیح است -

ح است و احتیاط مستحب کند، غسل او صحیکسی که از حرام جُنُب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند هرچند عرق  -

  1)آیت اهلل سیستانی( .آن است که با آب سرد یا نیم گرم )وَلَرم( غسل کند تا عرق نکند

 غسل قلیل آب با که است صورتى در این نکند، عرق او بدن غسل هنگام به که کند، غسل مالیم آب با است بهتر -
 بنابراحتیاط) بکشد آب را بدن همه بار یک غسل پایان از بعد امّا ندارد، اشکال باشد آن مانند و کر آب با اگر و نماید

 0)آیت اهلل مکارم(  (.مستحب

 جواز جماع در فرض عدم تمکن از غسل:

تواند غسل کند یا آب برای غسل کردن ندارد ولی تیمّم برایش ممکن است، بعد از داخل آیا کسی که نمی

 تواند با همسر خود نزدیکی کند؟شدن وقتِ نماز می
ولى تیمّم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت نماز بدون جهت با عیال خود  کسی که نمی تواند غسل کند -

 1)حضرت امام( نزدیکى کند اشکال دارد ولى اگر براى لذّت بردن یا ترس از براى خودش باشد اشکال ندارد.

 6ای()امام خامنه همسرش نزدیکی کند.در صورت عجز از غسل، اگر قدرت بر تیمّم داشته باشد، می تواند با  -
تواند غسل کند یا آب برای غسل کردن ندارد ولی تیمّم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقتِ کسی که نمی -

جنب شدن به سبب  مثلتواند با همسر خود نزدیکی کند امّا بنابر احتیاط واجب جنب شدن به غیر نزدیکی نماز هم می

  7آیت اهلل سیستانی() .جایز نیست مالعبه
با همسر خود نزدیکى کند و تیمّم براى او کافى است، خواه بعد از داخل  تواندمىکسى که آب براى غسل کردن ندارد،  -

 8)آیت اهلل مکارم( شدن وقت نماز باشد یا قبل از آن.

 دیدن منی در لباس خود

 نی ببیند تکلیف چیست؟م در لباس خودمکلف بدون اینکه متوجه جنابت خویش شده باشد اگر 

                                                           

 و سایت آیت اهلل مکارم: 0190/18/26استفتاء:  خیتار    610000شماره استفتاء: سایت ادمین، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01061&mid=217188 
 

  8، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 171، مسأله 0رساله مراجع، ج 2

 .007، مسأله 0رساله جامع، ج .1
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 111، مسأله 0رساله مراجع، ج .1

 ، احکام جنابت21، درس 0، رساله آموزشی ج 091جوبه االستفتائات، سأ .6

 .021، مسأله 0رساله جامع، ج 7

 =217201d=&mi01011&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo، 112، ذیل مساله 0رساله مراجع، ج 8
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اگر در لباس خود منى ببیند و بداند که از خود اوست و براى آن غسل نکرده، باید غسل کند و نمازهایى را که یقین  -
دهد بعد از  بیرون آمدن آن منى خوانده، دارد بعد از بیرون آمدن منى خوانده قضا کند، ولى نمازهایى را که احتمال مى

 0(آیت اهلل مکارم ،آیت اهلل سیستانی ای،، امام خامنه)حضرت امام الزم نیست قضا نماید.

 معلوم نبودن زمان غسل و جنابت

اگر بداند که جنابت اتفاق افتاده و غسل هم کرده است ولی نمی داند که کدام یک زودتر اتفاق افتاده است، و یا تاریخ  -
ند، و اگر تاریخ حدث را نداند ولی تاریخ غسل را بداند، در غسل را نداند، باید بنا بر اینکه محدث است بگذارد و غسل ک

این صورت نیز باید بنا را بر حدث بگذارد و غسل کند، این در صورتی است که حالت سابقه بر یقین به آنها را نداند 
حالت محدث بود  ولی اگر حالت سابقه رابداند بنا بر ضد حالت سابقه بگذارد بنا بر این اگر بداند قبل از عروض این دو

بنا بر طهارت بگذارد و اگر بداند که قبل از عروض دو حالت طاهر بود بنا را بر حدث بگذارد و این در صورتی است که 
تاریخ غسل و حدث مجهول باشند  و همچنین است حکم در جایی که تاریخ چیزی که ضد حالت سابقه است را بداند 

ت و بداند که حدثی اتفاق افتاده است یا قبل از ظهر و یا بعد از ظهر و علم به مثل اینکه بداند در اول ظهر طهارت داش
محدث بودن آن قبل از عروض دو حالت داشته باشد که در این صورت بنا را بر طهارت بگذارد و اگر بداند اول ظهر 

ض این دو حالت طاهر بود بنا محدث بود و بداند که غسل کرده است یا قبل از ظهر  یا بعد از ظهر و بداند قبل از عرو
بر محدث بودن بگذارد و اما اگر تاریخ چیزی که مثل حالت سابقه است را بداند مطلقا بنا بر محدثیت بگذارد و غسل 

 2نماید ولی احتیاط در تمامی صورتها ترک نشود. )حضرت امام(

ام یک زودتر اتفاق افتاده است، بر او اگر بداند که جنابت اتفاق افتاده و غسل هم کرده است ولی نمی داند که کد -
واجب است که غسل نماید مگر اینکه زمان غسل را بداند ولی زمان جنابت را نداند، که در این صورت استصحاب 

 1طهارت ممکن است. )آیت اهلل مکارم(

تاده است، بر او اگر بداند که جنابت اتفاق افتاده و غسل هم کرده است ولی نمی داند که کدام یک زودتر اتفاق اف -
واجب است که هم غسل نماید و هم وضو بگیرد مگر اینکه قبال وضو داشته باشد که در این صورت فقط غسل 

 0کافیست. )آیت اهلل سیستانی(

 1حکم شرع در موارد جمع بین وضو و غسل:

نواقض وضو مثل  در مواردی که احتیاط در جمع بین وضو و غسل است، اولی اینست که طهارت غسل را با یکی از -
بول، نقض کند، سپس وضو بگیرد، چون وضو با غسل جنابت جایز نیست، و فرض اینست که احتمال دارد که غسلش 

 غسل جنابت باشد. )حضرت امام(

ظاهرا اختصاص حرمت در جایی است که بعد از غسل آن را بجا آورد با اینکه حرمت از این جهت که تشریعی است  -
 د از غسل، احتیاطا بجا آورد را ندارد. )آیت اهلل سیستانی(منافاتی با اینکه بع

این در صورتی است که وضو بعد از غسل جنابت حرمت ذاتی داشته باشد، لکن ذاتی بودن این حرمت خالی از بعد  -
 6)آیت اهلل مکارم( ل ندارد( اما از باب بدعت حرام است.نیست )یعنی اشکا

                                                           

 169رساله آیت اهلل مکارم، مساله 020، مسأله 0رساله جامع، ج 21، درس0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 110، مساله0رساله مراجع، ج 0

 17،  شرایط وضو، مساله0و عروة الوثقی، ج 2، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، مساله 0عروة الوتقی، ج 2

 2صل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، مساله ، ف0عروة الوتقی، ج 1

 2، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، مساله 0عروة الوتقی، ج 0

 00، فصل فی االغسال، فصل فی غسل الجنابة، مساله 0عروة الوتقی، ج 1

 را عرضی )بدعت( می دانند نه ذاتی. سایت معظم له: . ایشان نیز مطابق مشهور وضو گرفتن بعد از غسل جنابت را بدعت و حرام می دانند لکن حرمتش 6

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01006&mid=217182 
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 مستحبات غسل جنابت. 6

نابت که در کتاب عروه الوثقی نقل شده را در این بخش ذکر می کنیم گرچه استحباب برخی از موارد، به مستحبات غسل ج
 فتوای بعضی از فقها ثابت نشده است:

شستن دستها قبل از غسل تا مچ یا تا نصف زراع و یا تا آرنج و فرقی  -2استبراء از منی )بول کردن بعد از خروج منی(  -0
بعد از شستن دستها سه مرتبه مضمضه کند و البته یک مرتبه هم کافی  -1آب فرو ببرد و یا شستشو دهد. نیست بین اینکه در 

باز کردن چیزهایی که روی اعضای  -6دست کشیدن بر اعضاء  -1در غسل ترتیبی به مقدار سه کیلو آب صرف کند.  -0است. 
با نام خداوند غسل را شروع  -8و را سه مرتبه بشوید. هر عض -7غسل هستند ولی مانع محسوب نمی شوند )مانند محاسن(. 

 خیراً عندک ما واجعل سعیی وتقبّل قلبی طهّر اللّهمّ :ادعیه ماثور را بخواند -9کند و بهتر است بسم اهلل الرحمن الرحیم بگوید. 
 والثناء مِدحَتَک لسانی على وأجرِ صدری رحواش قلبی طهّر اللّهمّ: یقول أو. المتطهّرین من واجعلنی التوّابین من اجعلنی اللّهمّ لی،

مواالت را  -01 .أولى کان أیضآ الفراغ بعد الدعاء هذا لوقرأ و.قدیر شیء کلّ على إنّک ونوراً وشفاءً طهوراً لی اجعَلْه اللّهمّ علیک،
 0رعایت کرده و در غسل ترتیبی اعضا را از باال به پایین بشوید.

 2ریبه غسل مکروه است.کمک گرفتن در مقدمات ق مسئله:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           

 . عروه الوثقی، فصل فی مستحبات غسل الجنابة 0

 ، مستحبات جنابت0ج الوثقی، . عروة 2
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 کیفیت غسلفصل دوم: 

 جواز غسل ترتیبی و ارتماسی

)حضرت  توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی.ها چه واجب و چه مستحب را به دو صورت میغسل جنابت و سایر غسل -
 0م(آیت اهلل مکارای، امام خامنهامام، 

توان انجام داد: ترتیبی و مستحب به جز غسل میت را به دو صورت می چهها چه واجب و غسل جنابت و سایر غسل -
ارتماسی و غسل ترتیبی در صورتی که ترتیب بین راست و چپ بدن در آن مراعات گردد، بهتر از غسل ارتماسی 

  2است. )آیت اهلل سیستانی(

 جواز انجام غسل میت به صورت ارتماسی

 دارد؟ ارتماسی غسل توان می ار در صورت تمکن از غسل ترتیبی آیا میت
 1(. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانیبنا بر احتیاط، غسل ارتماسی کفایت نمی کند -

 هر ترتیبى غسل در است جایز ولى ندهند، ارتماسى غسل است ممکن ترتیبى غسل تا که است آن مستحب احتیاط -
 0)آیت اهلل مکارم( .برند فرو آب در ترتیب به را بدن قسمت سه از یک

 غسل ترتیبی کیفیت انجام 

 طریقه انجام غسل ترتیبی را بیان نمایید.
بعد طرف چپ بدن را بشوید  و اگر عمداً یا از و ، بعد طرف راست گردندر غسل ترتیبى باید به نیّت غسل، اول سر و  -

 1)حضرت امام( طل است.روى فراموشى یا به واسطة ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او با

از تطهیر بدن باید نیت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و  بعدکیفیت غسل ترتیبی به این صورت است که  -
 6ای()امام خامنه سپس بنابر احتیاط واجب طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن باید شسته شود.

حتیاط الزم، اوّل تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید و احتیاط در غسل ترتیبی انسان باید به نیّت غسل، بنابر ا -
مگر در غسل میت که الزم است طرف راست را  را بشوید. بدنمستحب آن است که اوّل طرف راست، بعد طرف چپ 

 7)آیت اهلل سیستانی( .قبل از طرف چپ بشوید

 ،مى شوید، سپس طرف راست و بعد طرف چپ را غسل ترتیبى به این صورت است که بعد از نیّت، اوّل سر و گردن را -
 8)آیت اهلل مکارم( است. مستحبرعایت این ترتیب در غسل واجب نیست؛ بلکه 

                                                           

 176ساله آیت اهلل مکارم، مساله، ر08، درس 0ی، ج، ر رساله آموزشی مقام معظم رهبر161، مساله 0رساله مراجع، ج 0

 029، مسأله 0رساله جامع، ج 2

، توضیح المسائل مراجع،  261، م96، ص0،  منهاج سیستانی، ج0،احکام اموات، کیفیت غسل میت، قبل از م0تحریرالوسیله چهارجلدی ، ج ، احکام اموات، کیفیت غسل میت،0عروة الوثقی، ج -1
 0197/10/09: استفتاء تاریخ    817076: فتاءاست ، شماره161م

 . سایت معظم له: 0
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 011، مسأله 0رساله جامع، ج 7

 177ارم، مسالهرساله آیت اهلل مک 8
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کند بلکه اگر فقط به قصد قربت یعنی برای الزم نیست در وقت غسل جنابت، نیّت کند که غسل واجب یا مستحب می نکته:

 پیشگاه در تذلل یعنی قربت، : قصداست )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی کوچکی در پیشگاه خداوند متعال، غسل کند کافی
 0آیت اهلل مکارم( عالم(، خداوند

 بیرون آمدن از زیر دوش بعد از شستن هر قسمت:

 2(نیست. )امام خامنه ای دوش زیر از آمدن بیرون به نیازی -

خواهد غسل دهد از دوش زم، محلّی را که میاگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بر آن جریان دارد بنابر احتیاط ال -
های گذشته آن را دانسته و در غسلکنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد و کسی که این مسأله را نمی

تواند به مجتهد دیگری آنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می کرده، ازمراعات نمی
دانست، در این مسأله از او تقلید سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کند و اگر وی رعایت این نکته را الزم نمی که از

دهد، بدون اشکال هایی که بدون رعایت این نکته انجام داده و از این به بعد به این گونه، انجام مینماید تا غسل

  1()آیت اهلل سیستانی .باشد

 غسل روش شستن ناف و عورت در

نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر را باید با طرف چپ بشوید ، بلکه بهتر است تمام  -
 0(ای، امام خامنه)حضرت امام .ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود

 یام از طرف هاعورت را با هر کد ایتوان ناف  یباشد م یالزم نم بیترت تیرعا یبیکه در غسل ترت نیبا توجه به ا -
 1)آیت اهلل مکارم( .ندیمستحب آن است که تمام ناف و عورت را با هر دو طرف بشو اطیاحت یبدن شست ول

 چون ایشان رعایت ترتیب را بنا بر فتوا الزم نمی دانند این احتیاط مستحب است. نکته:

و طرف چپ را کاملًا غسل داده، باید  براى آن که یقین کند هر سه قسمت، یعنى سر و گردن و طرف راستمکلف  مسئله:

شوید مقدارى از قسمتهاى دیگر را هم با آن قسمت بشوید. بلکه احتیاط مستحبّ  آن است که تمام هر قسمتى را که مى
 6)حضرت امام( طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشوید.

طمینان نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بقیه بدن را کامالً غسل داده، باید اگر در غسل ترتیبی یقین یا ا -
شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمتی را که می بنابر احتیاط واجب، برای آنکه یقین یا اطمینان کند، هر

 7)آیت اهلل سیستانی( .قسمت بشوید
ر و گردن و طرف راست و طرف چپ را کامالً غسل داده، احتیاط براى این که یقین کند هر سه قسمت بدن یعنى س -

 8)آیت اهلل مکارم( .مستحب آن است که کمی از قسمتهاى دیگر را با آن قسمت بشوید

 روش غسل ترتیبی با فرو رفتن در آب

ار به نیّت سر تواند سه بار در آب فرو رفت، با رعایت استحباب در ترتیب، بدین گونه که : یک بدر غسل ترتیبی مى  -
داخل آب فرو می رود، البته الزم نیست تمام بدن  وگردن، دیگرى به نیّت طرف راست و دیگرى را به نیّت طرف چپ،
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مرتبه زیر آب رود، بلکه کافی است سر و گردن را بیرون آورد و به نیت غسل زیر آب رود و  را از آب بیرون آورد و دو
ن آورد و به نیت غسل زیر آب رود و به همین ترتیب سمت چپ را انجام سپس کمی از سمت راست را از آب بیرو

 0آیت اهلل مکارم(. )حضرت امام، دهد

توان با فرو رفتن در آب هم انجام داد، بنابراین اگر فرد دو بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر غسل ترتیبی را می  -
چند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود؛ یک بار به و گردن، بار دوم به نیّت بدن، غسل او صحیح است هر

چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش  .نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت طرف راست و بار سوم به نیّت طرف چپ
ن قبل از اینکه آن قسمت را به نیّت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آ

شود. بنابر این اگر داخل حوض یا استخر در زیر آب نیّت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی
خواهد خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است که از آب بیرون آید یا حداقل محلّی را که میآب است و می

 2 )آیت اهلل سیستانی(. بی داخل آب نمایدغسل دهد از داخل آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتی

 غسل ارتماسیکیفیت انجام 

در غسل ارتماسى اگر به نیّت غسل ارتماسى به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است و  -

 1)حضرت امام( احتیاط آن است که یک دفعه زیر آب رود.

  0ای()امام خامنهبدن برسد.  یکه آب به همه جا یبه طور در آب فرو ببرد کبارهیکه تمام بدن را  نیا -
در غسل ارتماسی دفعی باید در یک لحظه، آب تمام بدن  گیرد: دفعی و تدریجیغسل ارتماسی به دو روش انجام می -

باشد را فرا بگیرد، ولی الزم نیست که قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد بلکه اگر مقداری از آن بیرون 

در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیّت غسل، تدریجاً در آب فرو  .و به نیّت غسل در آب فرو رود، کافی است
ای که بگویند برد طوری که فاصله بین فرو بردن اعضاء زیاد نباشد و مواالت در شستن اعضاء رعایت گردد به گونه

. زم است هر عضو، قبل از غسل دادنِ آن عضو، بیرون آب باشدمشغول انجام غسل ارتماسی است و در این صورت ال

 1  سیستانی(آیت اهلل)
 حوض مثل در برد، خواه غسل ارتماسى آن است که بعد از نیّت، تمام بدن را یک دفعه یا به تدریج در آب فرو مى -

 معمولى دوش زیر ارتماسى غسل امّا گیرد، مى و یا زیر آبشارى که آب آن یک مرتبه تمام بدن را فرا باشد استخر

 6)آیت اهلل مکارم( .نیست ممکن

 تکان دادن بدن در زیر آب به قصد غسل ارتماسی

)حضرت  در غسل ارتماسى اگر همة بدن زیر آب باشد  و بعد از نیّت غسل، بدن را حرکت دهد غسل او صحیح است. -

 7امام(

تواند پس از فرو بردن بعضی از . بنابر این فرد میدر این نوع غسل الزم نیست تمام بدن در یک لحظه زیر آب باشد -

  8)آیت اهلل سیستانی( .اعضاء به نیّت غسل در آب، آن قسمت را بیرون بیاورد و بعد قسمت دیگری را فروبرد
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هرگاه مقدارى از بدن بیرون آب باشد و نیّت غسل ارتماسى کند و در آب فرو رود کافى است، امّا اگر تمام بدن زیر  -
 0)آیت اهلل مکارم( شد و آن را تکان دهد مشکل است.آب با

 2اخالل در غسل ارتماسی

 .اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن، آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند باید دوباره غسل کند -
  آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(ای، امام خامنه)حضرت امام، 

 مستحب احتیاط بر بنا نداند یا بداند را آن جای چه نرسیده آب بدن از مقداری به بفهمد ارتماسی غسل از بعد اگر -
 .بشوید دوباره نیست الزم است شسته داند می که را گردن و سر از قسمتی یا تمام اقوی بر بنا ولی. کند غسل دوباره

 (زنجانی اهلل آیت)
 مقدار همان شستن بداند را آن جای اگر نرسیده آب بدن از جایی هب که بفهمد ارتماسی غسل از بعد بالفاصله اگر -

 (بهجت اهلل آیت) .کند غسل دوباره باید شود متوجه مدتی از بعد یا نداند را آن جای اگر و است کافی

 غسل ارتماسی محرم

ر از روى فراموشى تواند غسل ارتماسى کند ولى اگکسى که روزة واجب گرفته یا براى حج یا عمره احرام بسته نمى  -
 1)حضرت امام( غسل ارتماسى کند صحیح است.

، غسل ارتماسی در حال احرام جایز نیست. )امام چون فرو بردن تمام سر در آب بر شخص محرم جایز نیست -
 0ای(خامنه

کسی که برای حج یا عمره احرام بسته، نباید غسل ارتماسی کند ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند،  -

 1 )آیت اهلل سیستانی( .غسلش صحیح است

احتیاط واجب آن است که کسى که روزه واجب گرفته، یا براى حج یا عمره احرام بسته، غسل ارتماسى نکند و سر  -
خود را زیر آب فرو نبرد، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسى کند، صحیح است و ضرر به روزه و احرام او 

 6()آیت اهلل مکارم.زند نمى
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 شرایط غسلفصل سوم: 

 :باشد به جز در سه موردغسل، از نظر شرایط صحّت، مانند وضو می

 .در غسل، الزم نیست سر و گردن یا بدن را از باال به پایین بشوید -0

 احتیاط آن است از باال به پایین باشد. آیت اهلل بهجت -

هر موی صورت، کافی است و رساندن آب به زیر آن الزم در وضو اگر پوست صورت از الی مو پیدا نباشد، شستن ظا -2
 .نیست امّا در غسل رساندن آب به پوست الزم است

مواالت در غسل ترتیبی شرط نیست؛ بنابر این الزم نیست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشوید پس اجماال  -1
د، اشکال ندارد بلکه الزم نیست تمام سر و گردن یا اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدّتی بدن را بشوی

بدن را یک مرتبه بشوید، پس جایز است مثالً سر را شسته و بعد از مدّتی گردن را بشوید مگر در چند مورد که در 

  0آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی( ای،امام خامنه)حضرت امام،  .ادامه خواهد آمد

 در غسل مواالت

اى که تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى کند، اگر به اندازهت الزم نیست ولى کسى که نمىدر غسل مواال -
آید، )چنانچه وقت تنگ باشد(، باید هر قسمت را فوراً بعد از غسل کند و نماز بخواند، بول و غائط از او بیرون نمى

، امام 2)حضرت امام چنین است حکم زن مستحاضه. قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فوراً نماز بخواند. و هم
 1(ایخامنه

ای که غسل کند و نماز بخواند، ادرار تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند اگر فقط به اندازهکسی که نمی -
چنین زن مستحاضه قلیله آید باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم باید فوراً نماز بخواند. همیا مدفوع از او بیرون نمی

بعد از وضو و مستحاضه متوسّطه بعد از غسل و وضو و مستحاضه کثیره بعد از غسل، باید فوراً مشغول نماز شوند. 
همچنین در صورتی که وقت تنگ باشد و فرد تنها به مقدار غسل )و وضو در موارد نیاز( و خواندن نماز وقت دارد الزم 

)آیت اهلل  .ند و )در مواردی که وضو الزم است وضو بگیرد( و بعد هم فوراً نماز بخوانداست فوراً بدون فاصله غسل ک

  0سیستانی(
تواند بول و غائط خود را فاصله افتادن میان شستن اعضا در غسل ترتیبى نیز اشکالى ندارد، مگر در مورد کسى که نمى -

)مگر این  واجب آن است که پشت سر هم به جاآورد و فوراً نماز بخواند، همچنین در زن مستحاضه،احتیاط  حفظ کند
 1)آیت اهلل مکارم( که نخواهند نماز بخوانند.(

 پاک بودن بدن

بدن  در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاک باشد ولى در غسل ترتیبى پاک بودن تمام بدن الزم نیست. و اگر تمام -
 6)حضرت امام( نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافى است.
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خواهد شستشو بدهد، اگر نجس است باید قبالً آن را آب بکشد، ولی پاک بودن تمامی در غسل، هر قسمتی را که می -
د غسل صحیح است، ولی اگر بدن قبل از غسل واجب نیست، بنابراین اگر عضو، قبل از غسل آن، تطهیر شده باش

عضو نجس قبل از غسل آن تطهیر نشود، و با یک شستن بخواهد هم آن را پاک کند و هم غسل نماید، غسل باطل 
 0ای()امام خامنه.است

در غسل ارتماسی یا ترتیبی، پاک بودن تمام بدن پیش از غسل، الزم نیست، بلکه اگر با فرو رفتن در آب یا ریختن  -
کند، از پاک بودن خارج شود، به شرط آنکه آبی که با آن غسل میل، بدن پاک شود، غسل انجام میآب به قصد غس

  2)آیت اهلل سیستانی( .نشود؛ مثالً با آب کر یا جاری غسل کند
 نیست، الزم بدن تمام بودن پاک ترتیبى غسل در ولى( واجب احتیاط بنابر)باشد پاک بدن تمام باید در غسل ارتماسى -

 1(مکارم اهلل آیت.)است کافى باشد، پاک دادن غسل از پیش عضو هر که اندازه همین

 مانع در اعضای غسلحکم 

کند و اگر پیش از آن که یقین کند برطرف شده غسل نماید،  برطرفچیزى را که مانع رسیدن آب به بدن است، باید  -
 0(ای، امام خامنهاست. )حضرت امام ناقصغسل او 

یدن آب به بدن است باید برطرف کند و اگر قبل از آنکه از برطرف شدن آن اطمینان پیدا کند چیزی را که مانع رس -
غسل نماید چنانچه غسل ارتماسی باشد، غسل او باطل است و اگر غسل ترتیبی باشد، چنانچه آن مقدار در طرف 

در طرف راست باشد بعد  راست یا چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر
از شستن آن مقدار، تمام طرف چپ را نیز بشوید و اگر آن مقدار، در سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید بعد از 
شستن آن مقدار، دوباره تمام بدن را بشوید و اگر قسمتی که نشُسته از سر و گردن باشد اما نداند کدام قسمت از آن 

داند قسمتی که شسته نشده از سر و گردن است یا سمت راست یا سمت چپ بدن، بنابر احتیاط میاست یا آنکه اصالً ن

 1شود، واجب نیستواجب باید دوباره غسل کند ولی شستن داخل گوش و بینی و هرچه عرفاً از باطن بدن شمرده می
ن او باشد، باید بررسی کند تا همچنین اگر موقع غسل احتمال معقول بدهد چیزی که مانع از رسیدن آب است در بد

  6)آیت اهلل سیستانی( .مطمئن شود مانعی نیست

 باشد، مانعى دهد کند و اگر احتمال عقالیى مى برطرفهنگام غسل باید هر چیز که مانع رسیدن آب به بدن است  -

اندازه دو میلیمتر( غسل  اگر مانع بسیار کوچک باشد )به 7)آیت اهلل مکارم(.نیست مانعى شود مطمین تا کند وارسى باید
صحیح است و اال باید مانع را برطرف کنند و همان قسمت را به نیت غسل زیر آب بگیرند )نیاز به تکرار غسل نیست( 

 8)آیت اهلل مکارم( و نمازهایی که در این مدت خوانده اند را قضا نمایند.

 یغسل با آب غصب

 9.است حرام آن، نوشیدن نیز و آن با سلغ و وضو تطهیر، مانند غصبی آب در تصرف گونه هر

                                                           

 09، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 0

 001، مسأله 0رساله جامع، ج 2

 ـ189رساله آیت اهلل مکارم، مساله  1

 09، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج، 177، مسأله 0رساله مراجع، ج 0

 .000، مسأله 0رساله جامع، ج 1

 .000، مسأله 0رساله جامع، ج 6

 ـ192له آیت اهلل مکارم، مساله رسا 7
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 ندادن پول حمامی

کسى که قصد دارد پول حمامى را ندهد یا بدون این که بداند حمامى راضى است، بخواهد نسیه بگذارد، اگر چه بعد  -
 0)حضرت امام( حمامى را راضى کند، غسل او باطل است.

بخواهد نسیه بگذارد، هرچند بعداً حمامی را راضی کند، کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است  -
غسل او باطل است؛ مگر آنکه از راضی نبودن حمامی غافل باشد و با اعتقاد به جایز بودن استفاده و تصرف در آب، 

  2)آیت اهلل سیستانی( .قربةً الی اهلل غسل کند که در این صورت غسلش، صحیح است
 او غسل احتیاط، بنابر بگذارد نسیه خواهد را ندهد، یا بدون علم به رضایت او مىکسى که قصد دارد پول حمّامى  -

 1(مکارم اهلل آیت) است. باطل

 اجرت حمامی از پول حرام

 0اگر بخواهد پول حرام یا پولى که خمس آن را نداده به حمامى بدهد، غسل او باطل است.)حضرت امام( -
بدهد هرچند مرتکب حرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح  اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی -

  1)آیت اهلل سیستانی( .است و باید خمس را بپردازد

اگر قصد دارد پول حرام یا پولى که خمس آن را نداده به حمّامى بدهد بنابر احتیاط، غسل او باطل است.)آیت اهلل  -
 6مکارم(

 .7که خمس را بر ذمه مکلف می دانند به نظر معظم له غسل مانعی نداردنکته: با توجه به مبنای امام خامنه ای 

 یا کنتور دستکاری شده عدم نصب کنتور

 قانونی باشد، برای غسل چه حکمی دارد؟  اگر انشعابات آب به صورت غیر
 را غصب حکم و نیست؛ جایز شما برای آن از استفاده است شده دستکاری آب، کنتور کنتور ندارد یا که دارید یقین اگر -

 8ای()امام خامنه .کنید تکلیف کسب آب اداره از باید و. است باطل آن با غسل و وضو و داشته

 پول دادن قصد و کندیم استفاده آب از و است کرده یکشلوله را آب کنتور، نصب بدون و یرقانونیغ طوربه که یفرد -
 صورت، نیا ریغ در و ستین حیصح شیوضو و غسل دارد، را آب وجه پرداخت امکان و یقانون راه اگر ندارد، را آن

 9)آیت اهلل سیستانی( .شود مراجعه ریغ به که است اشکال محل
مگر اینکه با اداره مربوطه  اشکال دارد ونی از این انشعابات جایز نیست و غسل با آن نیزهرگونه استفاده غیرقان -

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

                                                           

 180، مسأله 0رساله مراجع، ج 1

 .016، مسأله 0رساله جامع، ج 2

 ـ191 مکارم، مساله رساله آیت اهلل 1

 181، مسأله 0رساله مراجع، ج 0

 .018، مسأله 0رساله جامع، ج 1

 ـ191رساله آیت اهلل مکارم، مساله  6
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 .0017161: سوال شماره
 .کند می ادا را مشخصی پول ادا مقام در فقط و گیرد می عهده به را آن کلی بلکه ندارد نظر در آن قیمت بابت را مشخصی پول جنس خرید هنگام مشتری یعنی «ذمة در کلی*

 .0011/12/06، 0211020 شماره سوال  المال بیت اموال و مقررات و قوانین  جامع سامانه سواالتسایت ادمین؛  8

 .0 و 1 سؤال مقررات، و قانون رعایت استفتائات خصوصی، استفتای استفتائات، سیستانی، . سیدعلی 9
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)آیت  .نند و نسبت به مصارف دیگر در مواردی که عسر و حرج و مشقت دارد به ذمه بگیرند و بعدا بپردازندباید تیمم ک
 0اهلل مکارم(

در استفاده از آب غیر قانونی حکم به بطالن وضو و غسل داده می شود اما اگر آبی که استفاده می شود مجاز است  نکته:

عاب غیر قانونی دارد، حکم به بطالن وضو و غسل داده نمی شود اما فرد و صرفا برق و گاز غصبی است مثل اینکه انش
 2ضامن گاز و برق مصرفی هست. )امام خامنه ای(

 غسل با پمپ نصب شده قبل از کنتور

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

 1بی که به وسیله پمپ جذب می شود چه حکمی دارد؟پمپ فشار آب، وضو و غسل با آ

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

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

 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 یرو

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

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

 لوله و اتصاالت تهیه شده از حرام

است، غسل او چه حکمی شخصی لوله و اتصاالت دوش و آبگرمکن را با پول حرام خریداری نموده 

 دارد؟ 
 0ای()امام خامنه استفاده از اب اشکال ندارد. یگرچه در مقدمات مرتکب حرام شده است ول -

تصرف چنین شخصی جایز نیست و بنابر احتیاط واجب غسل باطل است، مگر این که تکلیف مال حرام را مشخص  -

 1)آیت اهلل مکارم(.نماید
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 غسلفصل چهارم: شکیات و مبطالت 

 شک در اصل انجام غسل

 قبل از خواندن نماز

  0، آیت اهلل سیستانی(، آیت اهلل مکارمای، امام خامنه)حضرت امام اگر شک کند که غسل کرده یا نه، باید غسل کند. -

 بعد از خواندن نماز

نماز بگذارد و برای اگر نماز خواند و بعد از نماز شک کرد که  آیا غسل جنابت را انجام داده است، بنا را بر صحت  -
اعمال آینده باید غسل کند، ولی اگر بین نماز شک کند، نماز باطل است و احتیاط اینست که نماز را تمام کند و سپس 

 2اعاده نماید. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(

کنون خوانده  اگر شک در انجام غسل دارد،  برای اعمال که مشروط به غسل است باید غسل کند ولی نمازهایی که تا -
 1ای(صحیح است. )امام خامنه

کسی که جنب شده اگر بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نه، برای نمازهای بعد باید غسل کند، اما نمازهایی که  -
خوانده صحیح است؛ مگر آنکه آن نماز مثل نمازهای واجب پنج گانه دارای وقت بوده و شک هم، در وقت به وجود 

کند انجام داده باشد که در این صورت، بنابر احتیاط الزم، نمازی را که نماز کاری که وضو را باطل می آمده و بعد از

  0)آیت اهلل سیستانی( .خوانده دوباره بخواند

 شک در شستن برخی از اعضا

د از اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقدارى از طرف چپ شک کند، شستن همان مقدار کافى است ولى اگر بع -
اشتغال به شستن طرف چپ در شستن طرف راست یا مقدارى از آن شک کند یا بعد از اشتغال به شستن طرف راست 

 1)حضرت امام( در شستن سر و گردن یا مقدارى از آن شک نماید نباید اعتنا کند.

ولی بعد از  ستا حیاعتنا کند و غسل صح دیبه شکش نبا شده است و در قسمت قبل شک کند یوارد جزء بعداگر  -
غسل متوجه  انجام داده و در وقت حیغسل را صح دهدیکه احتمال م یدر صورتکند شک در صحت غسل غسل، اگر 

 6ای(. )امام خامنهانجام آنچه در صحت غسل معتبر است بوده به شک خود اعتنا نکند

کند، الزم است آن مقدار را  اگر پیش از تمام شدن غسل ترتیبی، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک -
بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنابر احتیاط الزم، باید بعد از شستن آن، دوباره تمام بدن را 

 7)آیت اهلل سیستانی( .بشوید

ی اگر ول. 8دیبرگردد و آن جزء و قسمت را بشو دیباپیش از تمام شدن غسل در شستن مقداری از بدن شک کند، اگر  -
 0)آیت اهلل مکارم(. بعد از تمام شدن غسل، شک کند که اعضا را درست شسته یا نه، اعتنا نکند
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 شک در شستن سمت چپ بعد از فراغت از غسل:

ایشان در تحریر الوسیله عبارتشان این است: لو شک فی شیء من اجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل بنی علی الصحة.  -
به فرمایش صاحب عروه )که فرموده اند: لو شک فی غسل األیسر أتی به و إن طال  ولی در کتاب عروه الوثقی

 2الزمان( حاشیه ای ندارند. )حضرت امام(

 1)امام خامنه ای( .نمود اعتناء نباید مزبور شک به و بوده صحیح مذکور غسل -

از سر و گردن یا بدن را  اگر بعد از تمام شدن غسل و وقتی که عرفاً غسل به پایان رسیده، شک کند که قسمتی -
داند بخش شسته یا نه، درصورتی که عادت داشته کارهای غسل را پی در پی و با رعایت مواالت انجام دهد و می

  0)آیت اهلل سیستانی( .ای از اعضای غسل را شسته، به شکّش اعتناء نکندعمده

 1به شکش اعتنا نکند. )آیت اهلل مکارم(اگر از غسل خارج شده است، به عنوان اینکه آن را تمام کرده است،  -

 شک در صحت غسل

 بعد از اتمام غسل

)حضرت امام، آیت اهلل  اگر بعد از غسل شک کند، که غسل او درست بوده یا نه، الزم نیست دوباره غسل نماید. -
 6مکارم(

غسل متوجه  اگر شک در صحت غسل دارد، در صورتی که احتمال می دهد غسل را صحیح انجام داده و در وقت -
 7ای(آنچه در صحت غسل معتبر است بوده، به شک خود اعتنا نکند و بنا را بر صحت بگذارد. )امام خامنه

بدن را شسته ولی شک کند که غسل او درست بوده یا نه و شرایط صحّت غسل سر و گردن و  اگر بعد از غسل، بداند -
را رعایت نموده یا نه، الزم نیست دوباره غسل کند و غسلش صحیح است؛ هرچند در وقت غسل متوجّه شرایط 
صحیح بودن غسل نبوده و غافل باشد؛ بلکه اگر در بین غسل بعد از شستن هر عضوی شک کند که شرایط صحیح 

 .گذارد هرچند وارد شستن عضو بعد نشده باشددن غسل را در شستن آن رعایت کرده یا نه، بنابر صحیح بودن میبو

  8)آیت اهلل سیستانی(

 اخالل در غسل

 ، تکلیف چیست؟اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و نداند کجاى بدن استالف. 
، امام  9)حضرت امام و نداند کجاى بدن است باید دوباره غسل کند.اگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته  -

 (01ایخامنه

 0 )آیت اهلل سیستانی( دهد نشسته، باید بشوید.دوباره شستن سر الزم نیست و فقط هر جایى را از بدن که احتمال مى -

                                                                                                                                                                                                 

 166، ذیل مساله0رساله مراجع، ج 0

 .00و همچنین تحریر الوسیله، واجبات غسل، م 00ه، فصل فی مستحبات غسل الجنابه، مسال0عروة الوثقی، ج 2

 0198/10/16: استفتاء تاریخ    960907: استفتاء . سایت ادمین، امام خامنه ای، شماره 1

 .012، مسأله 0رساله جامع، ج 0

5 557755&mid=45144&catid=7&lid=51https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 181، مسأله 0رساله مراجع، ج 6

 09، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 7

 .011، مسأله 0رساله جامع، ج 8

 160، مسأله 0رساله مراجع، ج 9

 08، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج 01
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 ، تکلیف چیست؟داند کجاى بدن استباگر بعد از غسل بفهمد جایى از بدن را نشسته و ب. 
اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافى است. و اگر از  -

طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشد باید  بعد از شستن 
 2د. )حضرت امام(آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوی

اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار کافى است. و اگر از  -
 باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر از سر و گردن باشدبنا بر احتیاط واجب طرف راست باشد 
 1ای()امام خامنه ز شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.باید  بعد ا بنابر احتیاط واجب

اگر بعد از غسل ترتیبی بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه آن مقدار در طرف راست یا چپ باشد، شستن همان  -
مقدار، تمام طرف مقدار کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر در طرف راست باشد بعد از شستن آن 

چپ را نیز بشوید و اگر آن مقدار، در سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام 
داند بدن را بشوید و اگر قسمتی که نشُسته از سر و گردن باشد اما نداند کدام قسمت از آن است یا آنکه اصالً نمی

و گردن است یا سمت راست یا سمت چپ بدن، بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل قسمتی که شسته نشده از سر 

 0)آیت اهلل سیستانی(.کند و اگر غسل ارتماسی باشد غسل او باطل است

اگر مانع بسیار کوچک باشد )به اندازه دو میلیمتر( غسل صحیح است و اال باید مانع را برطرف کنند و همان قسمت را  -
)آیت  آب بگیرند )نیاز به تکرار غسل نیست( و نمازهایی که در این مدت خوانده اند را قضا نمایند.به نیت غسل زیر 

 1اهلل مکارم(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

 160، مسأله 0رساله مراجع، ج 0

 161، مسأله 0رساله مراجع، ج 2

 092و  090برگرفته از اجوبة االسفتائات، سوال 1

 011، مساله 0جامع، جرساله  0

 =catid=20&typeinfo=1http://www.makarem.ir/main.aspx?lid&01001، 181رساله آیت اهلل مکارم، مساله  1



31 

 

 فصل پنجم: احکام غسل

 شستن موها در غسل

شود، بشوید و بنا بر احتیاط شستن موهاى بلند هم الزم در غسل باید موهاى کوتاهى را که جزء بدن حساب مى -
 0ای، آیت اهلل مکارم()حضرت امام، امام خامنه شد.بامى

شود بشوید و شستن موهای بلند، واجب نیست و اگر آب را در غسل باید موهای کوتاه را که جزء بدن حساب می -
طوری به پوست برساند که آنها تر نشود، غسل صحیح است ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن 

  2)آیت اهلل سیستانی( .را بشوید تا آب به بدن برسد نباشد باید آنها

 شستن جایی که شک دارد از ظاهر بدن است یا باطن؟

)حضرت  جایى را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، شستن آن الزم نیست، ولى احتیاط در شستن است. -

 1امام(

چه قبالً از ظاهر بوده باید آن را بشوید و اگر قبالً از ظاهر جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، چنان -
  0)آیت اهلل سیستانی( .نبوده یا حالت قبلی آن معلوم نیست، بنابر احتیاط الزم، آن را بشوید

 1)آیت اهلل مکارم( .بشوید را آن که است آن واجب احتیاط -

 شستن سوراخ گوشواره

رى گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود آن به قد ماننداگر سوراخ جاى گوشواره و  -

 6(، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی م، امام خامنه ای،)حضرت اما شستن داخل آن الزم نیست.

 غسل بدن با تر کردن بدن
در آن آب بزند و به سر و  در غسل اگر موضع نجس از بدن را ابتدا پاک کند و بعد مقدارى آب تهیه کرده و دست خود را

گردن بکشد و آنجا را خیس کند و بعد به همین ترتیب دست خود را در آن آب زده به طرف راست بدن بکشد و بعد از آن 
 به طرف چپ بدن، غسلش صحیح است؟

 7(، آیت اهلل مکارماگر آب بر بدن جارى شود که صدق شستن کند صحیح است. )حضرت امام، امام خامنه ای -

                                                           

 08، درس 0و رساله آموزشی ج091، اجوبه االستفتائات، س179، مسأله 0رساله مراجع، ج 0

 .002، مسأله 0رساله جامع، ج 2

 171، مسأله 0رساله مراجع، ج 1

 .001، مسأله 0رساله جامع، ج 0

 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01001&mid=216966 
 

 خیتار    181120شماره استفتاء: ، سایت ادمین، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  006، مسأله 0، رساله جامع، ج176، مسأله 0له مراجع، جرسا، فصل فی کیفیه الغسل و احکامه، 0العروه الوثقی، ج  6
 006، مسأله 0رساله جامع، ج 0190/16/10استفتاء: 

 0198/10/20: فتاءاست تاریخ    967161: استفتاء ، سایت ادمین، شماره009، س16، ص0استفتائات حضرت امام، ج 7

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=00881&mid=216129 
 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45143&mid=256966
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 1یت غسلها از یکدیگرکفا

 غسل های متعدد را با هم نیت کند

 کفایت از همه می کند. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( -
غسل ] که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده یکه به سبب کار ییهاغسلکفایت از همه می کند8 بجز در مورد  -

 که غسل داده شده یتیّاز بدنش را به بدن م ییکه جا یثل غسل کسم [2نوع دوم در عروه الوثقی هیفعل یمستحب یها
. )آیت اهلل غسل اکتفا نکند کیچند سبب مختلف به  یواجب آن است که برا اطیها احتگونه غسل نیکه در ا بزند8

 سیستانی(

 یک غسل به نیت )ما فی الذمه( انجام دهد

 (مکارم اهلل یتآ ای، خامنه امام امام، حضرت)کفایت از همه می کند.  -

غسل ] که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده یکه به سبب کار ییهاغسلکفایت از همه می کند8 بجز در مورد  -
 که غسل داده شده یتیّاز بدنش را به بدن م ییکه جا یمثل غسل کس [1نوع دوم در عروه الوثقی هیفعل یمستحب یها

 .)سیستانی(غسل اکتفا نکند کیچند سبب مختلف به  ین است که براواجب آ اطیها احتگونه غسل نیکه در ا بزند8

 جنب باشد و به نیت غسل جنابت غسل کند

 (مکارم اهلل آیت اهلل سیستانی، آیت ای، خامنه امام امام، حضرت)کفایت از همه می کند.  -

 غسل واجبی )غیر از جنابت( را نیت کند

 0 ، امام خامنه ای(بنابر احتیاط واجب کفایت نمی کند. )حضرت امام -
واجب  اطیغسل استحاضه متوسّطه که احت و یا در باشدیم اطیکه انجام غسل بنابر احت یموارددر  مگرکفایت می کند  -

 ی(ستانیس . )آیت اهللاوردیبه حساب ن یواجب آن را کاف یهاغسل ریاست اگر آن را بجا آورد، نسبت به سا

 کفایت می کند. )آیت اهلل مکارم(  -

 کند نیت را مستحب لغس یک

 1بنابر احتیاط واجب کفایت نمی کند. )حضرت امام( -

غسل ] که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده یکه به سبب کار ییهاغسلکفایت از همه می کند8 بجز در مورد  -
 داده شدهکه غسل  یتیّاز بدنش را به بدن م ییکه جا یمثل غسل کس [0نوع دوم در عروه الوثقی هیفعل یمستحب یها

                                                           

؛ سیستانی8 توضیح 8087 اجوبه االستفتائات س،09، درس 0ای رساله آموزشی، جامام خامنه ؛ 822 مسألة 8 القول فی واجبات الغسلتحریر الوسیلة، فصل فی غسل الجنابة8 189. رساله چند مرجع م 0
(؛ شبیری8 انو قد مرّ أنّها قسم)فصل فی األغسال الفعلیّة8 و  01ذیل مفصل فی مستحبّات غسل الجنابة و تعلیق عروه  201و000کتاب الطهاره م 0و  منهاج الصالحین8 ج 008و061 المسائل جامع8 م

 .مستحب ایواجب  یغسل از تمام غسل ها کی تیکفامکارم، سایت، استفتاات، غسل، نیت، -؛ مکارم8 استفتائات جامعه الزهرا189وحید8 مکارم8 صافی8خویی8 گلپایگانی8 نوری: رساله چند مرجع م

کسى که  )با شرایطی(،غسل به جهت دیدن کسى که به دار کشیده باشند، غسل مولود)مارمولک(، راى کشتن وزغغسل ب، غسل توبهی عبارتند از: نوع دوم در عروه الوثق هیفعل یمستحب یغسل ها . 2
را به  از بدنش ییکه جا یکس، کسى که مسکرى بخورد و بخوابد کند، زن اگر خود را براى غیر شوهر خوشبوو خسوف و کسوف هم کلی باشد، نماز خسوف و کسوف را در وقت خود عمداً ترک کند 

 .که غسل داده شده بزند یتیّبدن م
کسى که نماز خسوف و کسوف را در وقت خود عمداً ترک ، را مستحب می دانند و غسل که غسل داده شده بزند یتیّاز بدنش را به بدن م ییکه جا یکسآیه اهلل سیستانی از این غسل ها تنها غسل 

 واجب الزم است. و خسوف و کسوف هم کلی باشد، را بنا بر احتیاطکند 

کسى که  )با شرایطی(،غسل به جهت دیدن کسى که به دار کشیده باشند، غسل مولود)مارمولک(، غسل براى کشتن وزغ، غسل توبهی عبارتند از: نوع دوم در عروه الوثق هیفعل یمستحب یغسل ها . 1
از بدنش را به  ییکه جا یکس، کسى که مسکرى بخورد و بخوابد کند، زن اگر خود را براى غیر شوهر خوشبود، و خسوف و کسوف هم کلی باشنماز خسوف و کسوف را در وقت خود عمداً ترک کند 

 .که غسل داده شده بزند یتیّبدن م
که نماز خسوف و کسوف را در وقت خود عمداً ترک کسى ، را مستحب می دانند و غسل که غسل داده شده بزند یتیّاز بدنش را به بدن م ییکه جا یکسآیه اهلل سیستانی از این غسل ها تنها غسل 

 و خسوف و کسوف هم کلی باشد، را بنا بر احتیاط واجب الزم است.کند 

 :تاریخ استفتاء :060017    شماره استفتاءسایت ادمین ،  22 مسألة8 الغسل واجبات فی القول8 الجنابة غسل فی ، فصل0تحریر الوسیله، ج 0

 22 مسألة8 الغسل واجبات فی القول8 الجنابة غسل فی فصل، 0تحریر الوسیله، ج 5
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. )آیت اهلل غسل اکتفا نکند کیچند سبب مختلف به  یواجب آن است که برا اطیها احتگونه غسل نیکه در ا بزند8
 سیستانی(

)آیت  چند بقیّه را نیّت نکند. هر کند،انجام دهد کفایت مىرا هر گاه یک غسل مستحبّى که با دلیل معتبر ثابت شده  -
 اهلل مکارم(

 کفایت غسل از وضو

شود نماز خواند و باید وضو هم سى که غسل جنابت کرده، نباید براى نماز وضو بگیرد ولى با غسلهاى دیگر نمىک -
 2ای()حضرت امام، امام خامنه گرفت.

با هر غسلى مى توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحبّی که با دلیل  -
 1)آیت اهلل مکارم( .ست؛ ولى احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیردمعتبر ثابت شده ا

( متوسّطه استحاضه غسل از غیر) دیگر واجبِ هایغسل با و بگیرد وضو نماز برای نباید کرده، جنابت غسل که کسی -
 نماز وضو، بدون واندتمی نیز آمده است 0(061) مسأله در و است ثابت آن استحباب که مستحب هایغسل با و

 1)آیت اهلل سیستانی( .بگیرد هم وضو که است آن مستحب احتیاط هرچند بخواند،

 وضو گرفتن احتیاطی بعد از غسل جنابت در فرض شک در حدث اصغر:

اگر  یول رد،ینماز وضو بگ یبرا ستی، الزم نکه حدث اصغر از او سر زده یا نههرگاه بعد از غسل جنابت شک کند  -
 6ای()امام خامنه ندارد. یاشکال ردیوضو بگ اطیاز باب احت بخواهد

 ایجاد حدث اصغر در بین غسل

حضرت . )شود ولی برای نماز باید وضو بگیردکند، غسل باطل نمى بولاگر در بین غسل حَدَث اصغر از او سر زند، مثلًا  -
 7آیت اهلل مکارم(ای، امام خامنهامام، 

                                                                                                                                                                                                 

کسى که  )با شرایطی(،غسل به جهت دیدن کسى که به دار کشیده باشند، غسل مولود)مارمولک(، غسل براى کشتن وزغ، غسل توبهی عبارتند از: نوع دوم در عروه الوثق هیفعل یمستحب یغسل ها . 0
از بدنش را به  ییکه جا یکس، کسى که مسکرى بخورد و بخوابد کند، زن اگر خود را براى غیر شوهر خوشبوو خسوف و کسوف هم کلی باشد، عمداً ترک کند نماز خسوف و کسوف را در وقت خود 

 .که غسل داده شده بزند یتیّبدن م
کسى که نماز خسوف و کسوف را در وقت خود عمداً ترک ، را مستحب می دانند و غسل شده بزندکه غسل داده  یتیّاز بدنش را به بدن م ییکه جا یکسآیه اهلل سیستانی از این غسل ها تنها غسل 

 و خسوف و کسوف هم کلی باشد، را بنا بر احتیاط واجب الزم است.کند 

 088، اجوبه االستفتائات، س190، مسأله 0رساله مراجع، ج 2

 010رساله آیت اهلل مکارم، مسأله  1

 :است جمله آن از و است زیاد مستحب هایغسل اسالم قدّسم شرع در. 061 . مسأله 0
 قضاء و اداء نیّت بدون که است آن بهتر نشود، انجام جمعه ظهر تا اگر و شود آورده جا به ظهر نزدیک که است آن بهتر و باشدمی جمعه آفتاب غروب تا جمعه صبح اذان از آن وقت و: جمعه غسل. 0
 قضای است بهتر هرچند آورد جا به را آن قضای شنبه روز آفتابِ غروب تا شنبه روز یا شنبه شب در آن از بعد است مستحب نکند غسل غروب تا جمعه روز در فرد راگ و شود آورده جا به غروب تا

 جمعه، شب یا شنبه پنج روز تواندمی کرد نخواهد پیدا آب جمعه، روز در نددامی که کسی و آورد جا به غروب تا صبح اذان زمانی فاصله در شنبه روز در را آن و نداده انجام شنبه شب در را جمعه غسل
 :بگوید جمعه غسل موقع در انسان است مستحب و کندنمی وضو از کفایت شودمی انجام رجاءً که جمعه غسل این ولی دهد انجام رجاءً را غسل

 .«نَٰ  المُتَطَهِّری مِنَ ٰ  وَاجْعَلْنی نَٰ  التَّوّابی مِنَ ٰ  وَاجْعَلْنی مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ ٰ  عَلی صَلِّ اللّهُمَّ وَرَسُولُه، عَبْدُهُ مُحَمَّداً اَنَّوَ لَهُ کَٰ  شری ال وَحْدَهُ اهللُ إلّا اِلهَ ال اَنْ اَشْهَدُ» 
 .رمضان ماه چهارم و بیست و سوم و بیست و یکم و بیست و نوزدهم و هفدهم و اول شب غسل. 7 تا 2
 .شود آورده جا به عید نماز از پیش که است آن بهتر و غروب تا است صبح اذان از آن وقت و قربان عید و فطر عید وزر غسل. 9 و 8

 .شود آورده جا به ظهر وقت در که است آن بهتر نهم روز در و حجّهذی نهم و هشتم روز غسل. 00 و 01
 .باشد رسانده دانداده غسل که میّتی بدن به را بدنش از جایی که کسی غسل. 02
 برای غسل. 09 (.حج مناسک در) ذبح و نحر برای غسل. 08.کعبه به شدن وارد غسل. 07.کعبه خانه زیارت غسل. 06.مکّه به شدن وارد غسل. 01.مکّه حرم به شدن وارد غسل. 00.إحرام غسل. 01
 (.آله و علیه اهلل صلى)پیامبر مسجد به شدن وارد برای غسل. 22 .منوّره مدینه به شدن وارد برای غسل. 20 .منوّره مدینه حرم به شدن وارد برای غسل. 21(.حج مناسک در حلق) تراشیدن سر
 .باران طلب و استسقاء برای غسل. 26.استخاره برای غسل. 21(.دشمن) خصم با مباهله برای غسل. 20 (.آله و علیه اهلل صلى)پیامبر مطهّر قبر وداع غسل. 21

 .009 مسأله ،0ج جامع، . رساله 1

 21، درس0اله آموزشی مقام معظم رهبری، جرس 6

 198رساله آیت اهلل مکارم، مساله 09، درس 0رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج ،09، القول فی واجبات الغسل، م0،تحریر الوسیله، ج186؛ مسأله 0رساله مراجع، ج 7
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نیست غسل را  الزم شود( خارج او از باد یا کند ادرار )مثالًکند انجام دهد را باطل میاگر در بین غسل، کاری که وضو  -
تواند غسل خود را تمام نماید و بنابر احتیاط الزم برای انجام کارهایی که رها کرده و غسل دیگری بنماید؛ بلکه می

نظر کرده و دوباره غسل را به صورت  نیاز به وضو دارد، باید وضو هم بگیرد ولی اگر از ادامه غسل ترتیبی صرف
اینکه از ادامه غسل ارتماسی صرف نظر کرده و از ابتدا به غسل ترتیبی بپردازد، الزم نیست ارتماسی انجام دهد، یا 

و اگر غسل ترتیبی بوده و به ترتیبی عدول کند چه به نیت تمام یا به نیت اتمام باشد،  .عالوه بر غسل وضو بگیرد

  0سیستانی( )آیت اهلل واجب باید وضو هم بگیرد. بنابراحتیاط 

 غسل جنابت در حال حیض

 2ای(امام خامنهحضرت امام، ) صحّت غسل در فرض مذکور محل اشکال است. -

 (0و آیت اهلل مکارم 1)آیت اهلل سیستانی .اشکال نداردغسل جنابت در حال حیض  -

 غسل جمعه در حال جنابت و حیض

 1آیت اهلل مکارم(ای، امام خامنهحیح است.)حضرت امام، غسل جمعه از جنب و حائض ص -

 6)آیت اهلل سیستانی(. در صحت غسل جمعه قبل از پاکی اشکال است -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .011، مسأله 0رساله جامع، ج8قه برمساله الجنابه، تعلی غسل مستحبات الطهاره ،کتاب الوثقی عروه 0

 071اجوبه االستفتائات، س، 01، فی احکام الحائض، م0عروة الئوثقی، ج 2

 21سوال /page/1982https://www.sistani.org/persian/qa/2/ ،01م الحائض، احکام فی ،0ج الئوثقی، عروة 1

  =mid=01061&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&217071  ،01م الحائض، احکام فی ،0ج الئوثقی، عروة0

 0191/12/20استفتاء:  خیتار    611118شماره استفتاء: ، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، ، امام خامنه ای06، مسائل غسل، مساله 0عروه، ج 1

 06، مسائل غسل، ذیل مساله 0، جعروه  ،01م الحائض، احکام فی ،0ج الئوثقی، عروة 6

https://www.sistani.org/persian/qa/0982/page/2/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45165&mid=257473
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 فصل ششم: غسلهای مستحبی

 ی:مستحب ی زمانیههاغسل

  :های مستحب زیاد است و از آن جمله استدر شرع مقدّس اسالم غسل

 :غسل جمعه

 وقت غسل جمعه

آیت اهلل  ای؛امام خامنه وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده شود . )حضرت امام،  -
 0مکارم(

باشد و بهتر آن است که نزدیک ظهر به جا آورده شود.)آیت اهلل وقت آن از اذان صبح جمعه تا غروب آفتاب جمعه می -

 2سیستانی(

 ، حکم چیست؟ام ندهدتا ظهر انج غسل جمعه را اگر 
 1 (ایامام خامنه )حضرت امام،  بهتر است که بدون نیّت ادا و قضا تا عصر  جمعه به جا آورد.  -

 0)آیت اهلل سیستانی( اگر تا ظهر جمعه انجام نشود، بهتر آن است که بدون نیّت اداء و قضاء تا غروب به جا آورده شود. -

آورند. )آیت  جا به جمعه عصر تا الذّمّه مافى قصد به و قضا و ادا نیّت بدون که است آن احتیاط نشود انجام ظهر تا اگر -
 1اهلل مکارم(

 حکم چیست؟ اگر در روز جمعه غسل نکند
 6 آیت اهلل مکارم( ،ایامام خامنه مستحبّ است از صبح شنبه تا غروب، قضاى آن را به جا آورد. )حضرت امام، -

مستحب است بعد از آن در شب شنبه یا روز شنبه تا غروب آفتابِ روز شنبه  اگر فرد در روز جمعه تا غروب غسل نکند -
قضای آن را به جا آورد هرچند بهتر است قضای غسل جمعه را در شب شنبه انجام نداده و آن را در روز شنبه در 

 7فاصله زمانی اذان صبح تا غروب به جا آورد. )آیت اهلل سیستانی(

 وضو می کند؟آیا قضای غسل جمعه کفایت از 
 8قضای غسل جمعه کفایت از وضو می کند. )آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل مکارم( -

 کسی که می داند روز جمعه آب برای غسل جمعه نخواهد داشت؟
تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد بلکه اگر در شب جمعه غسل ترسد در روز جمعه آب پیدا نکند مىو کسى که مى -

 9(ای، امام خامنهکه مطلوب خداوند عالم است به جا آورد، صحیح است . )حضرت امامرا به امید آن 
تواند روز پنج شنبه یا شب جمعه، غسل را رجاءً انجام دهد ولی داند در روز جمعه، آب پیدا نخواهد کرد میکسی که می -

 0نی(کند. )آیت اهلل سیستاشود کفایت از وضو نمیاین غسل جمعه که رجاءً انجام می

                                                           

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله  0197/19/22: استفتاء یختار    910761: استفتاء امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، شماره، 600، مساله0رساله مراجع، ج 0

 .061، مسأله 0رساله جامع، ج 2

 .0191/11/28استفتاء:  خیتار    691207شماره استفتاء: امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، ، ، 600، مساله0رساله مراجع، ج 1

 .061، مسأله 0رساله جامع، ج 0

 618کارم، مساله رساله آیت اهلل م 5

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله ، 0192/11/01استفتاء:  خیتار    102116شماره استفتاء: امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، ، 600، مساله0رساله مراجع، ج 6

 .061، مسأله 0رساله جامع، ج 7

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01006&mid=217188کارم، آیت اهلل م /سایت آیت اهلل سیستانی، استفتائات، غسل جمعه 8

 0191/00/26استفتاء:  خیتار    701901شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، 600، مساله0رساله مراجع، ج 9
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کسى که مى ترسد در روز جمعه آب پیدا نکند مى تواند روز پنجشنبه غسل را به نیّت مقدّم داشتن انجام دهد.  -

 2)آیت اهلل مکارم( .همچنین در صورتی که احتمال دهد روز جمعه موفّق نشود تقدم آن مانعی ندارد

 غسلهای ماه رمضان

وم و پنجم و هفتم، ولى از شب بیست و یکم مستحبّ غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهاى طاق مثل شب س -
 قصد رجاء را بهاحتیاط آن است که تمام غسلهاى ماه مبارک ، آیت اهلل مکارم: )حضرت امام .است همه شب غسل کند

 1به جا آورند(

 0)آیت اهلل سیستانی( .نو یکم و بیست و سوم و بیست و چهارم ماه رمضاغسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بیست  -

براى غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و  نکته:

 1)حضرت امام( بیست و نهم بیشتر سفارش شده است.

 وقت غسلهای شبهای ماه رمضان

ماه رمضان، تمام شب است )و بهتر است مقارن غروب آفتاب  به جا آورده شود ولى از شب بیست  وقت غسل شبهاى  -
و یکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب و عشا به جا آورد. و نیز مستحبّ است در شب بیست و سوم غیر 

 6(آیت اهلل مکارم یستانی،آیت اهلل س ،از غسل اول شب، یک غسل هم در آخر شب انجام دهد. )حضرت امام

 غسل عید فطر و عید قربان

 غسل روز عید فطر و عید قربانوقت  

وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر است آن را پیش از نماز عید به جا آورد و اگر از ظهر تا غروب به جا آورد،  -
 7)حضرت امام( .احتیاط آن است که به قصد رجاء انجام دهد

 اذان از آن وقت و آورند؛ جا به پروردگار مطلوبیّت امید به یعنى رجاء قصد به باید را قربان عید و طرف عید روز غسل -
 .کند نمی وضو از کفایت غسل این البته. آورند جا به عید نماز از پیش را آن است بهتر و غروب تا است عید صبح

 8)آیت اهلل مکارم(

 9)آیت اهلل سیستانی( .است که پیش از نماز عید به جا آورده شود وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر آن -

سپس اللّهم إیماناً بک و تصدیقاً بکتابک و اتّباعَ سنّة نبیّک؛ مستحب است زمانی که اراده غسل عید فطر کرد بگوید:  نکته:

 01هوراً لدینی، اللّهم أذهب عنّی الدنس.: اللّهم اجعله کفّارةً لذنوبی و طاز غسل بگوید بعد، و غسل کند : بسم اللّه، وبگوید

 غسل شب عید فطر  

 00)حضرت امام( وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در اول شب به جا آورده شود. -

                                                                                                                                                                                                 

 .061، مسأله 0رساله جامع، ج 0

 618 رساله آیت اهلل مکارم، مساله 2

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 1

 061، مساله0رساله جامع، ج 0

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 1

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج. 06عروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه، م 6

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 7

 =mid=01090&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&216986، االغسال المندوبه، الثالث، 0عروه الوثقی، ج 4

 061، مساله0رساله جامع، ج 9

 08، فصل فی االغسال المندوبه، مساله0عروة الوثقی، ج 01

 600، مساله0ساله مراجع، جر 00

http://www.makarem.ir/main.aspx?mid=343994


37 

 

 0استحبابش ثابت نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

است تا اذان صبح و بهتر است  به قصد ثواب و رجاء انجام بدهند و وقت آن از اوّل مغرب دیفطر را با دیغسل شب ع -
 2)آیت اهلل مکارم( در اوّل شب به جا آورند.

 غسلهای ماه رجب

 1غسل روز اول و پانزدهم و بیست و هفتم و آخر ماه رجب. )حضرت امام( -

انجام غسلهای روز اول و نیمه ماه رجب و بیست و هفتم و آخر ماه رجب به نیت رجا بجا آورده شود. )آیت اهلل  -
 0مکارم(

 1)آیت اهلل سیستانی( استحبابشان ثابت نیست. -

 ماه ذیحجه های غسل

 غسل روز هشتم و نهم ذى حَجّه

و در روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر به ه )روز عرفه( مستحب است و نهم ذى حَجّ)روز ترویه( غسل روز هشتم  -
 6(، آیت اهلل مکارم)حضرت امام. جا آورد

 7)آیت اهلل سیستانی( .و در روز نهم بهتر آن است که در وقت ظهر به جا آورده شودحجّه غسل روز هشتم و نهم ذی -

 غسل روز عید غدیر

 8)حضرت امام( آن را انجام دهد.« صدر نهار»و بهتر است در وقت چاشت  مستحب است غسل روز عید غدیر -

 9استحبابش ثابت نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 01)آیت اهلل مکارم( ثواب و رجاء غسل انجام بدهند. به قصد ریغد دیتوانند در روز ع یم -

 غسلهای ماه ربیع االول:

 نهم ربیع االول:

 00(، آیت اهلل مکارم)حضرت امام .رجائا انجام شود نهم ربیع االول -

 02استحبابش ثابت نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 هفدهم ربیع االول:

 01(اهلل مکارم، آیت )حضرت امام .انجام شود رجائا هفدهم ربیع االول -

                                                           

 االغسال المندوبة الزمانیه، الثالث 0عروه، ج 0

2 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01090&mid=216987عروه الوثقی، ج0، االغسال المندوبه، الثالث و  

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 1

 ، االغسال المندوبه، السادس0عروه الوثقی، ج 4

 ، االغسال المندو بة الزمانیه، ذیل الثالث0عروه، ج 1

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 6

 610، مساله0رساله جامع، ج 7

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 8

 قی، فصل فی االغسال المندوبه.. العروه الوث 9

01 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01090&mid=216989و  عروه الوثقی، ج0، االغسال المندوبه،ذیل بحث السادس  

 618رساله آیت اهلل مکارم، مسالهغسلهای مستحبی، ، 0، جالعروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه. تحریر الوسیله 00

 . العروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه. 02

 =mid=01090&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&216990، و618مکارم، مسالهرساله آیت اهلل ، 600، مساله0رساله مراجع، ج 01

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256987و
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256987و
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256989
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256989
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256991
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 0استحبابش ثابت نیست. )آیت اهلل سیستانی( -

 غسل های ایام متفرقه سال

 نوروز:

 2(ای، امام خامنه)حضرت امام .مستحب است غسل روز عید نوروز -
 1. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(نوروز به قصد ثواب و رجاء غسل انجام بدهند دیتوانند در روز ع یم -

 نیمه شعبان:

، آیت اهلل سیستانی، ایت اهلل )حضرت امام .رجائاروز پانزدهم شعبان )میالد ولىّ عصر عجّل اللّه تعالى فرجه( غسل  -
 0(مکارم

 دحو االرض:

 1(، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم)حضرت امام .رجائا روز بیست و پنجم ذى قعده -

 مستحبیو مکانیه اغسال فعلیه 

 6(، آیت اهلل مکارم.)حضرت امام  رجائا انجام شود نیا آمدهاى که تازه به دغسل دادن بچه .0

 7ای(. )امام خامنهمستحب است بعد از تولد، نوزاد را غسل دهند -

 8استحبابش ثابت نیست و رجاء انجام شود. )آیت اهلل سیستانی( -
اهلل سیستانی آیت  )حضرت امام، رجائا انجام شود. غسل زنى که براى غیر شوهرش بوى خوش استعمال کرده است .2

 9(آیت اهلل مکارم

، آیت اهلل حضرت امامرجائا انجام شود. ) اند رساندهغسل کسى که جایى از بدنش را به بدن میّتى که غسل داده .1
 01 مکارم(

 00(مستحب است. )آیت اهلل سیستانی  اند رساندهغسل کسى که جایى از بدنش را به بدن میّتى که غسل داده -

 فتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده در صورتى که تمام ماه و خورشید گرفته باشدغسل کسى که در موقع گر .0
 02)حضرت امام( .رجائا انجام شود

که کُسوف کلّی، یا خُسوف کلّی شود و مکلّف عمداً نماز آیات را  بنابر احتیاط واجب برای قضای نماز آیات در صورتی -

 0انی()آیت اهلل سیست .نخواند تا قضا شود

                                                           

 . العروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه. 0

 .0197/02/29: استفتاء تاریخ    961101: استفتاء شماره، امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، 600، مساله0رساله مراجع، ج ، ذیل الثالث، االغسال المندو بة الزمانیه0عروه، ج 2

  =mid=01090&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo&216992، آیت اهلل مکارم 060، مساله 0رساله جامع، ج  1

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج ، ذیل الثالث، االغسال المندو بة الزمانیه0عروه، ج 0

 ، االغسال المندو بة الزمانیه، ذیل الثالث0، عروه، ج618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600مساله ،0رساله مراجع، ج ، االغسال المندو بة الزمانیه، ذیل الثالث0عروه، ج 1

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 6

 0196/10/21تاریخ استفتاء:  :788291    شماره استفتاءامام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  7

 ، االغسال المندو بة ، فصل فی الغسال الفعلیه0عروه، ج 8

 غسال المندو بة الزمانیه، ذیل الثالث، فصل فی الغسال الفعلیه و سایت آیت اهلل مکارم:، اال0عروه، ج 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 9

  https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01090&mid=216991 

 061، مساله0رساله جامع، ج، 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 01

 061، مساله0رساله جامع، ج، 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0جرساله مراجع،  00

 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله، 600، مساله0رساله مراجع، ج 02

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256992
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=788295
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 2)آیت اهلل مکارم( توان به قصد رجاء و ثواب غسل انجام داد. یمغسل برای ماه گرفتگی را  -

غسل کسى که براى تماشاى دار آویخته رفته و آن را دیده باشد ولى اگر اتفاقاً یا از روى ناچارى نگاهش بیفتد یا مثلًا  .1
 1(یت اهلل مکارمآ )حضرت امام براى شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحبّ نیست.

 0استحبابش ثابت نیست و رجاء انجام شود. )آیت اهلل سیستانی( -
امام  ،)حضرت امام .آورد غسل به جا مىمستحب است یعنى هرگاه بعد از ارتکاب گناهى توبه کند،  ،غسل توبه  .6

 1ای(خامنه

 6ارم(آیت اهلل مک ،آیت اهلل سیستانیتواند به قصد ثواب و رجاء غسل انجام بدهد. ) یم -
 7)آیت اهلل سیستانی( مستحب است. غسل إحرام  .7

 9آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .8 وارد شدن به حرم مکّهپیش از غسل  .8

 01به امید ثواب انجام شود )آیت اهلل مکارم( -
 00آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .غسل وارد شدن به مکّه .9

 02به امید ثواب انجام شود. )آیت اهلل مکارم( -

 01آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .ارت خانه کعبهغسل زی .01

 00آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .غسل وارد شدن به کعبه .00
 01)آیت اهلل سیستانی(  .)در مناسک حج(مستحب است.غسل برای نحر و ذبح  .02

 06)آیت اهلل سیستانی(  .)حلق در مناسک حج( مستحب است. غسل برای سر تراشیدن .01

 07آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .حرم مدینه منوّرهغسل برای وارد شدن به  .00

 08 به امید ثواب انجام شود )آیت اهلل مکارم( -

 09آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، ) .غسل برای وارد شدن به مدینه منوّره .01

                                                                                                                                                                                                 

 000، مسأله 0رساله جامع، ج 0

2 217101&mid=01090&catid=1&lid=20karem.ir/main.aspx?typeinfo=https://ma ،البته در حاشیه عروه ایشان آورده اند که برای خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی ،
 اگر عمدا در خواندن نماز کوتاهی کند، غسل واجب نیست ولی احتیاط ترک نشود.

 618سالهرساله آیت اهلل مکارم، م 600، مساله0رساله مراجع، ج 1

 ، االغسال المندو بة ا، فصل فی الغسال الفعلیه0عروه، ج 0

 0196/18/21تاریخ استفتاء:  :809106    شماره استفتاء، االغسال المندو بة ا، فصل فی الغسال الفعلیه امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، 0عروه، ج 1

، 618رساله آیت اهلل مکارم، مساله ، االغسال المندو بة ا، فصل فی الغسال الفعلیه0عروه، ج 6

216991&mid=01090&catid=1&lid=20https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 

 061، مساله0رساله جامع، ج 7

 در حاشیه عروه ایشان آمده است که استحباب غسل برای ورود به مسجد الحرام ثابت نشده است.  8

 061، مساله0رساله جامع، ج، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 9

  619ه توضیح المسائل مساله رسال 17

 061، مساله0رساله جامع، ج، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 00

 619رساله توضیح المسائل مساله  02

 061، مساله0رساله جامع، ج، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 01

 061، مساله0رساله جامع، ج، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 00

 061، مساله0رساله جامع، ج 01

 061، مساله0له جامع، جرسا 06

 061، مساله0رساله جامع، ج ، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج07

 619رساله توضیح المسائل مساله  14

 061، مساله0رساله جامع، ج، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 09

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=257010
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=819046
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256995
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=45191&mid=256995
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 0به امید ثواب انجام شود. )آیت اهلل مکارم( -

 2آیت اهلل سیستانی(حضرت امام، )  .غسل برای وارد شدن به مسجد پیامبر)صلى اهلل علیه و آله( .06

 1به امید ثواب غسل کند )آیت اهلل مکارم( -

 0)آیت اهلل سیستانی(  .مستحب است)صلى اهلل علیه و آله( غسل وداع قبر مطهّر پیامبر .07
 1)آیت اهلل سیستانی( مستحب است. غسل برای مباهله با خصم )دشمن( .08

 6)آیت اهلل سیستانی( .مستحب است غسل برای استخاره .09

 7)آیت اهلل سیستانی( مستحب است. غسل برای استسقاء و طلب باران .21

آیت ، ای، آیت اهلل سیستانی.)حضرت امام، امام خامنهبراى داخل شدن در حرم امامان علیهم السالم رجاءً غسل کند .20
 8اهلل مکارم: به امید ثواب غسل کند.(

 9.)حضرت امام، آیت اهلل مکارم( براى زیارت پیغمبر و امامان علیهم السالم از دور یا نزدیک .22

 01. )آیت اهلل سیستانی(شودرجائا انجام  -
 00.)حضرت امام(براى حاجت خواستن از خداوند عالم  .21

 02)آیت اهلل سیستانی( استحباب آن ثابت نشده است. -

 01ای(.)حضرت امام، امام خامنه غسل مستحب است نشاط به جهت عبادت .20

 00آیت اهلل مکارم( )آیت اهلل سیستانی، رجائا انجام شود. -

 01ای(غسل شهادت، استحبابش ثابت نیست. )امام خامنه .21

 06ای(غسل صبر، استحبابش ثابت نیست. )امام خامنه .26

 07ای(.)حضرت امام، امام خامنه مستحب است براى سفر رفتن خصوصاً سفر زیارت حضرت سید الشهداء علیه السالم .27

 08آیت اهلل مکارم(برای سفر رجائا انجام شود. )آیت اهلل سیستانی، 
بعضی از غسلهای مستحبی که صاحب عروه ذکر کرده اند و حضرت امام و آیت اهلل مکارم فرموده اند که بعضی مستحب 

 0 است و بعضی رجائا ولی آیت اهلل سیستانی استحباب آنها را ثابت نمی دانند:
                                                           

 619رساله توضیح المسائل مساله  1

 061، مساله0رساله جامع، ج، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 2

 619له توضیح المسائل مساله رسا 3

 061، مساله0رساله جامع، ج 0

 061، مساله0رساله جامع، ج 1

 061، مساله0رساله جامع، ج 6

 061، مساله0رساله جامع، ج 7

تاریخ استفتاء:  :701079    شماره استفتاءء خصوصی، ، امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتا601، مسأله 0رساله مراجع، ج عروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه، فی االغسال المکانیه 8
 619رساله توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، مساله ، 0191/18/21

 619رساله آیت اهلل مکارم، مساله ، 601، مسأله 0اجع، جرساله مر 9

 060، مساله0رساله جامع، ج 01

 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 00

 عروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه، فی االغسال المکانیه 02

 0196/18/21تاریخ استفتاء:  :809106    شماره استفتاء، امام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، 601، مسأله 0رساله مراجع، ج 01

 619مساله رساله آیت اهلل مکارم،  عروه الوثقی، فصل فی االغسال المندوبه، فی االغسال المکانیه 00

 0197/17/26تاریخ استفتاء:  :907187    شماره استفتاءامام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  01

 0197/17/26تاریخ استفتاء:  :907187    شماره استفتاءای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  امام خامنه 06

 0196/10/12تاریخ استفتاء:  :711607    شماره استفتاءخامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی،  ، امام601، مسأله 0رساله مراجع، ج 07

 619رساله آیت اهلل مکارم، مساله  ل المندوبه، فی االغسال المکانیهعروه الوثقی، فصل فی االغسا 08

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=713179
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=819046
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=917087
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=917087
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=750647


41 

 

رت موسی بن جعفر علیه السالم آمده است برای خواب دیدن یکی از ائمه علیهم السالم، کما اینکه در روایت از حض .28
 که اگر می خواهد آنها را در خواب ببیند سه شب غسل کند با آن حضرات مناجات کند، آنها را در خواب می بیند.

 غسل برای شروع اعمال ام داود .29

 برای برداشتن تربت امام حسین علیه السالم  .11

روایت از امام صادق علیه السالم آمده است که اگر کسی بر تو برای تظلم و شکایت به درگاه الهی از ظلم ظالم ، در  .10
ظلم کرد بر او نفرین نکن، چه بسا مظلوم با نفرین کردن بر شخصی که بر او ظلم کرده است، ظالم شود، ولی غسل 

به علیه  اللّهم إنّ فالن بن فالن ظلمنی و لیس لی أحد أصولکن و زیر آسمان دو رکعت نماز بخوان و بعد از آن بگو: 
غیرک، فاستوف لی ظالمتی الساعة الساعة، باالسم الّذی إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ و مکّنت 
له فی األرض و جعلته خلیفتک على خلقک، فأسألک أن تصلّی على محمّد و آل محمّد و أن تستوفی ظالمتی الساعة 

 الساعة؛

 بعد از غسل و نماز دعا و آدابی در عروه ذکر شده است . برای در امان ماندن از ترس از ظالم،  .12

 روزه بگیرد و هنگام اذان ظهر غسل کند. 01و  00و  01برای دفع شری که نازل می شود.روز  .11

 برای مباهله با کسی که ادعای باطل دارد. .10

 برای نماز شکر .11

 برای غسل دادن و کفن کردن میت .16

 لی صاحب عروه فرموده اند که دلیلی ندارد.در بعضی از منابع آمده است برای حجامت، و .17

غسل برای کشتن وزغ، احتمال دارد بخاطر شکر بر کشتن آن باشد چون حیوان کثیفی است، در روایت از نبی مکرم  .18
اسالم آمده است که وزغ را ولو در درون کعبه باشد؛ بکشید. و در روایت دیگر آمده است که کسی که وزغ را بکشد 

طان را کشته است. و احتمال دارد بخاطر حادث شدن پلیدی که با کشتن وزغ حاصل می شود؛ مثل اینست که شی
 باشد.

 غسل زیارت

 آیا برای زیارت امامان علیهم السالم غسل کردن مستحب است؟ 
 سالمال علیه الشهدا سید حضرت زیارت سفر خصوصاً رفتن  سفر برای و نزدیک یا دور از امامان و پیغمبر زیارت برای -

 2کند. )حضرت امام( غسل انسان است مستحب

 .شود انجام رجائا حرم به ورود برای و است مستحب غسل السالم علیه حسین امام زیارت خصوصا زیارتی سفر برای -
 1ای( خامنه )امام

ت اهلل آی. )آورد جا به رجاء قصد به باید دهد انجام را آن خواهدمی که کسی و نیست ثابت غسل این بودن مستحب -
 0سیستانی(

 1)آیت اهلل مکارم( .نزدیک یا دور از امامان یا( وآله علیه اهلل صلى)پیغمبراکرم  زیارت براى غسل است مستحبّ -

غسل مذکور در رابطه با خود فعل زیارت است نه ورود به حرم امامان که غالب فقها غسل ورود به حرم را رجاء  نکته:

 میدانند.

                                                                                                                                                                                                 

 عروه الوثقی، فصل فی الغسال المستحبی، فصل فی االغسال الفعلیه 0

 .601. تحریر الوسیله، م 2

 0196/10/12: استفتاء تاریخ    711607: استفتاء . سایت ادمین، شماره 1

 .060. توضیح المسائل جامع، مسئله  0

 .619توضیح المسائل، م . 1
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 چند مرتبه تشرف به حرم در یک روز، کافی است؟آیا انجام یک غسل برای 

اگر زائری در یک روز چند مرتبه به زیارت مشرف شود یک غسل کافی است، ولی اگر بعد از غسل زیارت کاری که  -
شود و مستحب است دوباره غسل کند. )حضرت وضو را باطل می کند از او سر زند )مثال بخوابد( غسل او باطل می

 0(: بنابر احتیاط واجب باطل می شودمنه ای، آیت اهلل سیستانی و مکارم شیرازیامام ره، امام خا

غسل زیارتی که در روز انجام شود برای روز و شب آن کفایت می کند )مشروط به عدم بطالن( و همچنین غسلی  نکته:

یت روز برای شب و بالعکس که در شب انجام می شود برای روزش. برخی از فقها مانند آیات عظام سیستانی و مکارم کفا
 را مشکل میدانند.

 ؟را اول انجام دهد کیکدامخواهد هم غسل زیارت کند و هم وضو بگیرد، بهتر است کسی که می

 2مقدم کردن هر کدام بر دیگری اشکال ندارد ولی بهتر است اول وضو بگیرد. -

 :با حدث اصغر باطل شدن غسل مستحبی

 3غسلهای مستحب زمانی

اغسال محل تامل است هر چند اعاده غسل بعد از حدوث حدث مشروع نیست. )حضرت امام، امام  عدم نقض این -
 خامنه ای(

 (آیت اهلل مکارم آیت اهلل سیستانی) .باطل نمی شود -

 4غسلهای مستحب مکانی

 (، آیت اهلل سیستانیایامام خامنهحضرت امام، ) شود. یباطل م -

 (مکارم اهلل آیت. )شوند بنا بر احتیاط واجب باطل می -

 5غسلهای مستحب فعلی

اگر غسل برای انجام کاری باشد که می خواهد آن را انجام دهد مثل احرام، طواف، زیارت و ... با حدث اصغر باطل  -
می شود اما اغسال فعلیه ای که به جهت عمل انجام شده مستحب شده است )مثل غسلی که برای ارتکاب گناه انجام 

مشاهده به دار آویخته )مصلوب(( با حدث اصغر باطل نمی شود. )حضرت امام، امام خامنه  می شود )غسل توبه( و یا
 ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 
 
 
 
 
 

                                                           

 0191/12/10: استفتاء تاریخ    611677: استفتاء . شماره601. رساله مراجع م202، س0، استفتائات تبریزی، ج1، األغسال المکانیة م101ص ،عروة الوثقی. 0

 .0عروة الوثقی، فصل فی األغسال المستحبة، م .2

 0191/11/11تاریخ استفتاء:  :062086    شماره استفتاءمام خامنه ای، سایت ادمین، استفتاء خصوصی، ، ا08و  02العروه الوثقی، فی االغسال المندوبه، م 1

 1ی االغسال المندوبه، فصل فی االغسال الفعلیه، مساله،  فصل ف0عروه الوثقی، ج 0

 1،  فصل فی االغسال المندوبه، فصل فی االغسال الفعلیه، مساله0عروه الوثقی، ج 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=462486
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