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 فهرست

 01 ................................................................................................................................................ نجاسات انواع :اول فصل
 21 ........................................................................................................................................... مدفوع و ادرار: دوم و اول

 21 ......................................................................................................................................................... واناتیح انواع

 01 ................................................................................................................................. انسان مدفوع و ادرار. الف
 01 ............................................................................................................ گوشتبدونِ واناتیح مدفوع و ادرار. ب
 01 ............................................................................................................ گوشتحالل واناتیح دفوعم و ادرار. ج
 01 ................................................................................. جهنده خون یدارا گوشتِحرام واناتیح مدفوع و ادرار. د
 01 ................................................................................. جهنده خون بدون گوشتِحرام واناتیح مدفوع و ادرار. ه
 01 ...............................................................................................................................................پرندگان فضله. و

 21 ................................................................................................................ متعارف رِیغ محل از غائط ای بول خروج

 21 .......................................................................................................... یعارض گوشتِحرام واناتیح مدفوع و ادرار

 01 .................................................................................................. گوشت حالل وانیح بر حرمت عروض اسباب
 01 ..................................................................................................................................................................... :جلّال وانیح. 0

 00 ........................................................................................................................................ :گوشتحالل وانیح با یوط. 1

 00 .................................................................................................................... :گوشتحالل وانیح خوردنِ خوک ریش. 1

 21 .................................................................................................................................... خفاش مدفوعِ و ادرار حکم

 21 ...................................................................................................................................... پشت الک مدفوع و ادرار

 21 ........................................................................................................................................ رخواریش ةبچ ادرارِ حکم

 21 ......................................................................................................................................................... نجاست بخارِ

 01 .............................................................................................................................. متنجّس ای نجس بخار. الف
 01 ...................................................................................... متنجس ای نجس بخارِ ریتقط از شدهلیتشک عیما. ب
 01 ...................................................................................... انسانى و صنعتى فاضالب یةتصف از شدهلیتشک عیما
 21 ...................................................................................................................................غائط در سخت، اءیاش وجود

 21 ................................................................................................................................... ریز لباس رنگ شدنعوض

 21 .................................................................................................................. آب ریغ با ریتطه از بعد غائط، یهاذره

 21 ........................................................................................................................... غائط مخرجِ از شدهخارج رطوبت

 21 .........................................................................................................................................................عفونت خروج

 21 ............................................................................................................................. توالت چاهِ و آب چاهِ نیب ةفاصل

 21 ................................................................................................................................ نجاست با آب مجاورت حکم
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 21 .................................................................................................................................................................. منى: سوم

 21 ........................................................................................................................... واناتیح انواع یمن یفقه یبررس

 01 ................................................................................................................................................ انسان منى. الف
 01 .................................................................................................................جهنده خون یدارا واناتیح یمن. ب
 01 .................................................................................................................. جهنده خون بدون واناتِیح یمن. ج

 21 .................................................................................................................................... یمن یبو با یرطوبت خروج

 21 ..................................................................................................................... شدهارجخ رطوبت بودنیمن در شک

 21 .............................................................................................................................................................. مردار: چهارم

 21 .......................................................................................................................................................... مردار مفهوم

 21 ......................................................................................................................................... پاک و نجس یمردارها

 01 .................................................................................................. جهنده خون یدارا وانیح و انسان مردار. الف
 01 ................................................................................................................ جهنده خون بدون واناتیح مردار. ب
 01 ............................................................ جهنده خون بدون و جهنده خون یدارا وانیح نیب مشکوک مردار. ج

 21 ........................................................................................................................................ شده جدا یاعضا و تیم

 01 .................................................................................................................................................................. تیّم
 01 ................................................................................................................................... شده جدا قطعات و اعضا
 01 ................................................................................................................................................. یوندیپ یاعضا

 12 ..................................................................................... جهنده خون یدارا واناتیح و انسان مردار روحیب یاجزا

 12 .......................................................................................................................... بدن ای دست مختصر یهاپوست

 12 .................................................................................................................................. (مو ازیپ) مو ةشیر بودنپاک

 12 ..............................................................................................واناتیح شاخ یداخل سمتق دندان، شهیر استخوان،

 12 ............................................................................................................................................ خانگى سوسمار مردار

 11 .............................................................................................................................................................. مار پوست

 11 ............................................................................................................... هیتذک به مشکوک وانیح چرم و گوشت

 11 ................................................................................................................................................................... نیژالت

 11 ................................................................................................................................................. یشناس موضوع
 11 ........................................................................................................................................ نیژالت یفقه یبررس
 10 .......................................................................................................................................... یواردات یهانیژالت

 11 ........................................................................................................................ نیژالت دیتول هیاول مواد استحاله
 11 ...................................................................................یمذک ریغ گوشت حالل وانیح استخوان نیژالت تیحل

 11 .............................................................................................یواردات صابون و واکس روغن، عطر، روان، دواجات

 11 ........................................................................................................................... (یمن از ۀشداستحاله خون) عَلَقه
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 12 .................................................................................................................... پرندگان تخم در موجود ةعَلَق. الف
 12 ............................................................................................................... پرندگان تخم رِیغ در موجود ةعَلَق. ب
 11 ......................................................................................................................................... جفت و مهیمش و مُضغه

 11 ..................................................................................................................................................................... نیجن

 11 .......................................................................................................... نیجن ناف از شىیآرا لوازم ساخت ةعیشا
 11 .................................................................................................................. (کیوتیآمن عیما) نیجن آبِ ةسیک عیما

 11 ............................................................................................................................................ تخم در موجود ةجوج

 11 .................................................................................................................................................. مشکدان و مُشک

 11 ........................................................................................................................ (مُشک ةناف) آهو مُشکدان. فال
 11 .................................................................................................................................................. آهو مشک. ب

 11 ................................................................................................................................................................ خون: پنجم

 11 ......................................................................................................................................... خون طهارت و نجاست

 11 .......................................................................................... دارند جهنده خون که یواناتیح و انسان  خون. الف
 11 ......................................................................................................... ندارند جهنده خون که یواناتیح خون. ب
 11 ..................................................................................................................... است واناتیح رِیغ از که یخون. ج

 11 .................................................................................................................. سرم و پالسما مثل یخون یهافرآورده

 11 .............................................................................................................................................. مرغتخم داخل خون

 11 .............................................................................................................................. نجاست و یپاک نظر از. الف
 11 ............................................................................................................................................. خوردن نظر از. ب
 11 ............................................................................................................................................... آن مانند و لثه خون

 11 ...................................................................................................................................... لثه خون با آب برخورد
 11 ...................................................................................................................................... لثه خون با غذا برخورد
 11 ........................................................................................................ دهان خون ةواسطبه هیعار دندان نجاست

 11 ....................................................................................................................... دهان به شدهداخل یخارج خون
 10 .................................................................................................................. لثه یزیرخون هنگام در غذاخوردن

 12 ........................................................................................................................................................... یمُردگخون

 10 ........................................................................................................................................مشکوک یمردگخون
 11 .............................................................................................................................. شیر دوشیدن موقع خون وجود

 11 ...................................................................................................... جوش درحال یغذا داخل خون یاذره افتادن

 11 .................................................................................................................................................................... زردابه

 11 ....................................................................................................... دیآیم رونیب دمل ای زخم از که زردى آب
 11 ........................................................................................................................ بد خاراندن درهنگام رطوبت خروج
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 11 ........................................................................................................................................ چرک و خون نیب دیترد

 11 .............................................................................................................. رِخونیغ و خون نیب مشکوک قرمزى
 11 ........................................................................................................... وانیرِحیغ ای وانیح خون به مشکوک خون

 11 ..................................................................................... آن ریغ ای دار جهنده خون وانیح خون به مشکوک خون

 11 ........................................................................................... است دارجهنده خون به مشکوک که یوانیح خون
 11 ..................................................................................................................................................... بدن هاىجوش

 11 ............................................................................................................................................ شدهدیص وانیح خون

 11 ....................................................................... ماندیم یباق وانیح بدن در یشرع ذبح از بعد که ییهاخون حکم

 10 ......................................................................................................................................... حهیذب خون در شک
 11 .................................................................................................................. یمذکّ وانیح درشکم موجود ۀبرّ خون

 11 ...................................................................................................................................... خوک و سگ: هفتم و ششم

 11 .................................................................................................................................. خوک و سگ روحیب یاجزا

 11 ....................................................................................................................... خوک یمو به مشکوک یموهاقلم

 11 ................................................................................................................................. چوپان سگ ای شکارى سگ

 11 ................................................................................................................................. شکارى سگ دندان محل
 11 ....................................................................................................................................................................... گراز

 11 ...................................................................................................................................خوک از شدهگرفته ریپنهیما

 11 ................................................................................................................. گوشت حرام واناتیح موى و دهان آب

 11 ....................................................................................................................................... غذا در زنده موش افتادن

 11 ................................................................................................................................................................ کافر: هشتم

 11 ............................................................................................................................................................ کافر مفهوم

 11 ............................................................................................................................................................. کافر اقسام

 11 .......................................................................................................................................... کافر نجاست و طهارت

 11 .......................................................................................................................................... یرِکتابیغ کافر. الف
 11 .................................................................................................................................................. یکتاب کافر. ب

 11 .................................................................................................................................................................. مجوس

 11 .................................................................................................................................................................. نیصابئ

 11 ................................................................................................................................. کافر طفل نجاست و طهارت

 11 ..................................................................................................................... چطور؟ کرد اسالم اظهار چهب اگر
 11 ........................................................................ درآمده مسلمان نیوالد حضانت تحت که یکافر نوزاد طهارت

 11 ...................................................................................................................................................................... مرتد
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 11 ...................................................................................................................................... آن اقسام و مرتد حکم
 01 .......................................................................................................................... توبه از بعد یفطر و یملّ مرتدّ

 12 .................................................................................................................................. نید فروع و اصول بلدنبودن

 12 ........................................................................................................................................... وجود وحدت به معتقد

 12 ................................................................................................................................................................... هیصوف

 12 ................................................................................................................................................................... هیخیش

 11 ............................................................................................................................................ (یالله یعل) حق اهل

 11 .............................................................................................................................................................. هیلیاسماع

 11 .................................................................................................................................................................... خوارج

 11 ................................................................................................................................................................... تیبهائ

 11 .................................................................................................................................................................... غالت

 11 ................................................................................................................................................................... یناصب

 01 ................................................................................................................. تیعصبان هنگام مقدسات به نیتوه
 11 .............................................................................................................................................. نید اتیضرور انکار

 11 .................................................................................................................................................. روزه و نماز تارک

 11 ....................................................................................................................................... زنازاده نجاست و طهارت

 11 ....................................................................................................................... مسلمان به کافر بدن یاعضا وندیپ

 11 ............................................................................................................................ ها کننده مست گرید و شراب: نهم

 11 .................................................................................................................................................................... شراب

 11 ................................................................................................................... است خورده شراب که یوانیح گوشت

 11 ......................................................................................................................... نمک افزودن با شراب شدنسرکه

 11 .............................................................................................................................................. آمدهجوش انگور آبِ

 01 ............................................................................................................................ دیایب جوش خود به خود: الف
 01 ............................................................................................................................................ بجوشد آتش با. ب

 11 ................................................................................................................ آتشرِیغ با انگور آبِ دوسوّم رشدنیتبخ

 01 ............................................................................................................ سوّمکی و دوسوّم ریتبخ ةمحاسب روش
 11 .............................................................................. است نشده ریتبخ آتش ةلیوسبه دوسوّمش، ةهم که یا رهیش

 11 ............................................................................................. جوشدیم که یزیچ ای غذا در انگور ةدان کی افتادن

 11 ......................................................................................................................................... انگور هاىدانه بادکردن

 11 ................................................................................................. هاآن شدنسرکه و بیس همراه انگور آمدنجوش

 11 .............................................................................................................................. زابیت انیم در شدهسبزه انگور
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 12 ..................................................................................................................................... آمدهجوش ۀغوروآب غوره

 12 ......................................................................................................................................... انگور به مشکوک ۀغور

 12 ................................................................................................................. غوره همراه انگور ةحب چند آمدنجوش

 12 ........................................................................................................................ آمدهجوش کشمش و زیمو و خرما

 12 .........................................................................................................................................انگور ةسرک آمدنجوش

 12 ............................................................................................................................................................. شراب ریغ

 12 ...................................................................................................................................................... شیحش و بنگ

 12 .............................................................................................................................................. یاکستاز یهاقرص

 10 .......................................................................................................................... نجاست و طهارت نظر از. الف
 10 .................................................................................................................. مصرف و فروش و دیخر نظر از. ب

 12 ...................................................................................................................................................... (فقّاع) جوآب:دهم

 12 .................................................................................................................................................. نجاست و طهارت

 11 .............................................................................................................................................................. ریالشع ماء

 11 ..........................................................................................................................................(جوآب مخمّر) ریلوردوب

 11 ...................................................................................................................................................................... الکل

 11 .................................................................................................................. (اتانول) یطب الکل یشناس موضوع
 10 ................................................................................................................................. الکل یکنندگ مست لیدل

 10 ............................................................................................................................... یپزشک استعماالت و الکل
 11 ........................................................................................................................... الکل نجاست و طهارت حکم
 11 .................................................................................................................... الکل یدارا یداروها خوردن حکم

 12 .................................................................................................................................... الکل در مباحث خالصه
 11 ...................................................................................................................................................................... ریکف

 11 ................................................................................................................................................................ ایوجکامب

 11 ............................................................................................................................... خوارنجاست وانیح عرق: ازدهمی

 11 .................................................................................................................................................. جلّال وانیح عرق

 11 ................................................................................................................................................. حرام از جنب عرق

 11 ................................................................................................................................... نجاست اثبات یهاراه: دوم فصل
 11 .......................................................................................................................... ییعقال راه از نانیاطم ای نیقی: اول

 11 ......................................................................................................................................................... یوسواس علم

 11 ............................................................................................................... زیچ چند از یکی نجاست به اجمالى علم

 11 ............................................................................................................................... یاجمال علم تیحج و تنجز
 11 ............................................................................................................................ محصوره ةشبه از مسئله چند
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 11 ..................................................... (محصوره ةشبه) آن قیدق موضع نبودنمعلوم و طناب از یقسمت شدننجس

 21 ................................................................................................................ است نجس ترىم01 فرش کجاى میداننمى

 21 ..................................................................................... (محصوره ةشبه) پاک زیچ چند نیب نجس زیچ شدنمشتبه

 21 .................. (محصوره ةشبه یمالق) نجس کدام و است پاک کدام داندنمى انسان که زىیچ دو از کىی به پاک زیچ برخورد

 21 .................................................................................................................................................. مثال چند انیب
 12 ......................................................................................................................................... نجاست به گمان و ظن

 12 ......................................................................................................................................... نجاست به یتعبّد نیقی

 20 ............................................................................................ یعموم یهاییلباسشو در پاک یهالباس شستن
 20 .......................................................................................... ستین مشخص نشانید که ییهایخارج بودنپاک

 11 ................................................................................................................................................................. دیذوال: دوم

 11 .................................................................................................................... دیالذو قول در رِموثریغ و موثر عوامل

 21 ......................................................................................................................................... رِموثریغ عوامل. الف
 21 ................................................................................................................................................. مؤثر عوامل. ب
 11 ................................................................................... دیالذو قول از گمان ای نانیاطم ای نیقی حصول نبودنالزم

 11 ......................................................................................................................................................... دیالذو عدالت

 11 ............................................................................................................................................... دیالذو بودنمسلمان

 11 ............................................................................................................................................................. دیالذو بلوغ

 21 ...................................................................................... شودیم حاصل نانیاطم خصش یبرا او ةگفت از. الف
 21 ....................................................................................... شودینم حاصل نانیاطم شخص یبرا او ةگفت از. ب

 11 ................................................................................................................................................................... نهیّب: سوم

 11 ......................................................................................................................................................... نهیّب از منظور

 11 .......................................................................................................................................... عادل مرد کی شهادت

 11 ..................................................................................................... و شهادت نابالغ مطمئن و ثقه نفر کی شهادت

 11 .........................................................................................................................................نهیّب در مؤثر رِیغ عوامل

 11 .......................................................................................................................... مشکوک موارد در تفحّص و قیتحق

 21 ..................................................................................................................... پاک اءیاش شدن نجس شروط: سوم فصل
 11 ...................................................................................................................................... برخورد و مالقات: اول شرط

 11 ........................................................................................................................................ یداخل برخورد و مالقات

 22 ........................................................................ باشند؛ بدن یداخل یاجزا از دو ره نجس زیچ و پاک زیچ. الف
 22 .................................................................... نباشند؛ بدن یداخل یاجزا از کدامچیه نجس زیچ و پاک زیچ. ب
 22 ...................................................... باشد؛ بدن یداخل یاجزا از پاک زیچ و بدن خارج به مربوط نجس زیچ. ج
 21 ............... محض باطن در برخورد و باشد بدن داخل به مربوط نجس زیچ و بدن خارج به مربوط پاک زیچ. د
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 21 .......... رِمحضیغ باطن در برخورد و باشد بدن داخل به مربوط نجس زیچ و بدن خارج به مربوط پاک زیچ. ه
 21 ................................................................................................................. باطن و ظاهر نیب مشکوک موارد. و

 11 ................................................................................................................................................ تأثّر تیقابل: دوم شرط

 11 ..................................................................................................................................................تأثّر تیقابل یمعنا

 11 ........................................................................................................................... نجس نمِ نفوذ با نجاست تیسرا

 11 .................................................................................................................... نجس خاک و ردگ با نجاست تیسرا

 11 ...................................................................................................... تیّم خشک بدن با برخورد در نجاست تیسرا

 11 ..................................................................................................................................... حشرات با نجاست تیسرا

 11 .....................................................................................مالقات هنگام در آن زوال در شک و یتر وجود به نیقی

 12 ........................................................................ آن نقاط تمام به نجاست نکردن تیسرا و جامد ءیش شدننجس

 12 .......................................... آن گرید یجاها به شدهنجس سیخ بدن ای پارچه ای نیزم در نجاست نکردنتیسرا

 12 ............................................ هاآن نقاط تمام به نجاست نکردنتیسرا و هانیا مانند و خربزه و اریخ شدننجس

 12 .......................................................................... آن نقاط تمام به نجاست نکردنتیسرا و ظیغل عیما شدننجس

 12 ......................................................................... آن نقاط تمام به نجاست تیسرا و مضاف قِیرق عیما شدننجس

 10 ..................... هاآن مانند و ریش بزرگ یتانکرها ای نفت چاه مثل است؛ ادیز یلیخ مقدارش مضاف عیما. الف
 10 ................................................................................................. ستین ادیز یلیخ مقدارش که مضاف عیما. ب

 12 ......................................................................................................... شدهنجس روغن و رهیش در نجاست تیسرا

 11 .............................................................. آن پاک یجاها به نجاست نکردنتیسرا و خون به آغشته ینیب اخالط

 11 ................................................................................... نآ تمام به نجاست نکردنتیسرا و یجار آب شدننجس

 11 ............................................................... آن پاک یهاقسمت به نجاست نکردنتیسرا و چشمه آب شدننجس

 11 ..................................................................... آن پاک یهاقسمت به نجاست نکردنتیسرا و کُر آب شدننجس

 11 ............................................................................ آن پاک یهاقسمت به نجاست تیسرا و لیقل آب شدننجس

 11 ............................................................................................................................ استنجاء رِیغ در لیقل آب ةغسال

 11 ....................................................... شودیم جدا آن از و شودیم ختهیر نجاست نیع یرو که لىیقل آب. الف
 11 .................................. شودیم جدا آن از و ختهیر ندارد، نجاست نیع که متنجس زیچ یرو که لىیقل آب. ب
 11 ................................................................................................................................... استنجاء در لیقل آب ةغسال

 10 ................................................................................................................................................ختنیر آب تقدم
 10 ................................................................................................................................... محل از دست جدانشدن

 10 ................................................................................................................... دوم و اول ةغسال انیم فرق نبودن
 11 ..................................................................................................................................... واسطه تعدد عدم: سوم شرط

 11 ..................................................................................................................... مطلق طوربه متنجس یکنندگنجس
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 10 ............................... است شده نجس نجاست نیع با برخورد ةواسطبه که یپاک زیچ یعنی اول، متنجس. الف
 11 ................................. است شده نجس اول متنجس با برخورد ةواسطبه که یپاک زیچ یعنی دوم، متنجس. ب
 11 ......... بعد به چهارم متنجس و است شده نجس دوم متنجس با برخورد ةواسطبه که یپاک زیچ یعنی سوم، متنجس.ج

 11 .......................................................................................................... متنجس بر نجس احکام عیجم نشدنیجار

 12 ...................................................................................................................... متنجّسات و نجاسات احکام: چهارم فصل
 11 .................................................................................................................................................... دنیخوران و خوردن

 11 ............................................................................................................ متنجّس ای نجس نیع دنیآشام و خوردن

 12 ...................................................................................................................................... بالغ شخص یبرا. الف
 12 .................................................................................................................................................. طفل یبرا. ب
 11 ............................................................................................................................................. سنج زیچ دنیخوران

 11 ............................................................................................. بالغ افراد به متنجّس ای نجس زیچ خوراندن. الف
 11 .................................................................................................................... اطفال به نجس نیع خوراندن. ب
 11 .......................................................................................................................... اطفال به متنجّس خوراندن. ج
 11 ........................................................................................ یخارج بزرگ کارخانجات خوراکىِ مواد از استفاده جواز

 11 ...................................................................................................................................... رِمسلمانیغ یهارستوران

 11 ................................................................................یخارج یکشورها در «نتیر» یةرمایپن با دشدهیتول رهاىیپن

 11 ............................................................................................................................................................ نجاست اعالم

 11 ......................................................................................... میاشده نجس زیچ از شخص ۀاستفاد سبب ما. الف
 11 .......................................................................................... میانشده نجس زیچ از شخص ۀاستفاد سبب ما. ب
 11 ............................................................................. شودىم ما ةخان وارد کهکسى از گرید زیچ ای لباس شدننجس

 11 ........................................................................... کند یم استفاده نجس ءیش از که یکس به یرسان اطالع حکم

 11 .................................................................................................................. خانهصاحب توسط غذا نجاست به علم

 12 .................................................................................................................................. غذا نجاست به همانیم علم

 12 ............................................................................................................. داریخر توسط نجاست اعالم نبودن واجب

 11 .............................................................................................................................. مقدسات طهارت احکام: پنجم فصل
 12 ....................................................................................................................................................................... مساجد

 12 ...................................................................................................................................... مسجد کردن نجس حکم

 11 ......................................................................................... مسجد وارید داخل طرفِ و بام و سقف و نیزم. الف
 11 .......................................................................................................................... مسجد وارید یرونیب سمت. ب

 12 .................................................................................................................................. مسجد ریتطه ییکفا وجوب

 12 ................................................................................................................................... مسجد ریتطه یفور وجوب

 12 ................................................................................................... مسئول به یرسان اطالع لزوم و ریتطه از یناتوان



 
11 

 

 12 ............................................................................................................................... مسجد بیتخر مستلزم ریتطه

 11 ....................................................................................................................................... مسجد اءیاش کردننجس

 11 ......................................................................................................................................تیّمسجد عنوان از خروج

 11 ............................................................................................................................... شدهخراب مسجدِ کردننجس

 11 ................................................................................................................. مسجد به متنجّس ای نجس نیع بردن

 11 ......................................... شودیم حساب مسجد به احترامىبى مسجد، به متنجّس ای نجس نیع بردن. الف
 11 ........................................... شودینم حساب مسجد به احترامىبى مسجد به متنجّس ای نجس نیع بردن. ب
 11 ............................................................................................................................................... مسجد به کفار ورود

 11 ......................................................................................................... دادنشغسل از قبل مسجد در تیّم گذاشتن

 11 .................................................................................................................................... السالم همیعل نیمعصوم حرم

 11 ................................................................................................... السالم همیعل نیمعصوم حرم کردننجس حکم

 11 ..................................................................................................................... السالم همیعل نیمعصوم حرم ریتطه

 11 ................................................................................................... شودیم حساب یاحترامیب ماندن،نجس. الف
 11 ................................................................................................... شودینم حساب یاحترامیب ماندن،نجس. ب
 11 .................................................................................................................................. (ع)امامان حرم به کفار ورود

 11 ................................................................................................................................................................. میکر قرآن

 11 ......................................................................................................................................... قرآن کردننجس حکم

 11 ....................................................................................................................................... قرآن ورق و خط. الف
 11 .................................................................................................................................................... قرآن جلد. ب

 11 ................................................................................................................................. نجس مرکّب با قرآن نوشتن

 11 ..................................................................................................................................... قرآن ریتطه ییکفا وجوب

 11 ........................................................................................................... گرید شخص قرآنِ ریتطه یبرا اجازه لزوم

 11 ....................................................................................................................... قرآن بر واردشده نقص بودنضامن

 11 ................................................................................................................................................ کافر به قرآن دادن

 11 .............................................................................................................................................. کافر به قرآن فروش

 11 ................................................................................................................................... السالم همیعل نیمعصوم تربت

 11 ............................................................................... توالت چاه در متبرکه اسماء ای تربت مثل محترم اءیاش افتادن

 11 ........................................................................................................ آن استخراج امکان عدم صورت در فهیوظ
 

 

 



 
12 

 

 نجاساتانواع  فصل اول:
 0؟را نام ببریدنجاسات 

؛ سگ ششم،؛ خونپنجم، ؛ مردارچهارم، ؛ منی سوم،؛ )غائط( مدفوع دوم، ادرار؛ اول، ز است:یازده چیشامل نجاسات  -
هرر   یرا عررق شرتر    ،میازده (؛)فقّاع جوآب،مده؛ نندهکمستع یما نوعهر شراب و نهم، ؛کافر هشتم،؛ خوک هفتم،

 (امام ره ضرت)ح .خوارنجاست یوانح

کننده بنابر . مشروبات مست1. خوک.1. سگ.2. خون.1. مردار.0انسان. ی. من1.یط. غا1. بول.0نجاسات عبارتند از:  -
 یگرر د یوانرات عررق ح . عرق شتر نجاست خروار ) 01 .یستندن ینمتد یآسمان ینیکه به د ی. کفار1)واجب(. یاطاحت

 (امام خامنه ای)پاک است(.  نجاست خوار
. چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خروک. هشرتم: کرافر. نهرم:     یدرار. دوّم: مدفوع. سوّم: منا اوّل: -

 (آیت اهلل سیستانی) نجاست خوار. یوانشراب. دهم: عرق ح
رر  1ر خروک  1ر سگ 2ر خون 1ر مردار 0ر منى 1ر مدفوع 1ر بول 0است:  یزچ یازدهواجب  یاطنجاسات بنابر احت -

 (آیت اهلل مکارم). نجاستخوار یوانر عرق ح00ر آبجو 01مست کننده  یعاتر ما1کافر 

 عادرار و مدفو :اول و دوم
گوشت، حیوانات دارای خون جهنده و حیوانااتی  گوشت، حیوانات حاللانسان، حیوانات کوچکِ بدونِ ادرار و مدفوعِ

 2که خون جهنده ندارند، ازنظرِ طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟

 اتانواع حیوان

 انسان ادرار و مدفوع الف.

  .)تمام مراجع  تقلید( نجس است باشد، رخواریشبچة هرچند  ،انسان ادرار و مدفوعِ -

 گوشتبدونِوانات یح ادرار و مدفوع. ب

 .)تمام مراجع  تقلید( است کپا ،ه گوشت ندارندکمثل پشه و مگس  ،کوچکوانات یح ةفضل -

 گوشتوانات حاللیح ادرار و مدفوع. ج

 .)تمام مراجع  تقلید( است کپا ،گوشتوانات حاللیار و مدفوع حادر -

                                   

خامنه   ینیحس .11سئلة ، م0المسائل مراجع، جتوضیح هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات؛ 0العروۀ الوثقى، جیزدی،  ییطباطباسیدمحمدکاظم  .0
 .11ائل، م. آیت اهلل مکارم، توضیح المس11. توضیح المسائل جامع، مسئله 111اجوبه االستفتائات س. 1، درس1، فصل 0ج  ی،رساله آموزش ی،عل یدس  ی،ا

، 0توضیح المسائل مراجع، ج ،هاشمی خمینی، فصل فی النجاسات، مورد االول و الثانی؛ سیدمحمدحسن بنی0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

توضیح . 11212شمارۀ  ،ی، استفتاء خصوصیا؛ سیدعلی حسینی خامنه111و111ای، أجوبة االستفتائات ]فارسی[، پاسخ سؤاالت سیدعلی حسینی خامنه ،11و10سئلة م
 ، سایت آیت اهلل مکارم:12المسائل جامع، م

h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =10& l i d =1& c a t i

d =00112& m i d =111111 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44736&mid=255382
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44736&mid=255382
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 خون جهندهدارای  گوشتِحراموانات یح ادرار و مدفوع .د

 .)تمام مراجع  تقلید( نجس است، راز پرندگانیغ، بهگوشتی که خون جهنده دارندحیوانات حرام درار و مدفوعا  -

 ن جهندهخو بدون گوشتِحراموانات یحادرار و مدفوع  ه.

 .(امام خامنه ای، حضرت امام )ره( )است  کپاخون جهنده ندارند،  گوشتی کهحیوانات حرام ادرار و مدفوع -
، سیسرتانی آیت اهلل )که خون جهنده ندارد، الزم است اجتناب شود.  یحرام گوشت یوانواجب از ادرار ح یاطبنابر احت -

 (مکارم آیت اهلل

 0است لکن آیت اهلل شبیری زنجانی احتیاط دارند. فضله ماهی به نظر مشهور مراجع پاک -

 و. فضله پرندگان

 . (حضرت امام)نجس است  گوشتحرامپرندگان  ةفضل -
 (. مکارم ،سیستانىعظام آیات  )امام خامنه ای و 1پاک است گوشتحرامة پرندگان فضل -

 متعارف رِیغ لمحا غائط از یبول  خروج

 3؟نجس استمتعارف آن خارج شود،  حلر از میاز محلى غ ،ا غائطیبول  اگر

  تقلید(.)تمام مراجع  .، نجس استهبل -

 یعارض گوشتِحراموانات یادرار و مدفوع ح

 4چه حکمی دارد؟طهارت و نجاست  نظرِ گوشت عارضی ازحرامادرار و مدفوع حیوانات 

 تمام مراجع تقلید(.) .دگوشت اصلی را دارحرامحکم ادرار و مدفوع حیوانات ]بنابر فتوا یا احتیاط واجبِ[   -

 اسباب عروض حرمت بر حیوان حالل گوشت

 1شوند؟گوشت میگوشت، حرامهایی حیوانات حاللبه چه سبب
 : حیوان جلّال. 0

بره مردفوع    آن برحسرب عرادت، منحصرر    کعنى خورای ؛دوجلّال شوان یحاست که  وقتیاز اسباب عروض حرمت  -
 .تقلید()تمام مراجع  انسان باشد

                                   

 .10، م. توضیح المسائل مراجع 0
شود گوشت پاک است؛ اما اگر فضلة این پرندگان، مثالً فضلة کالغ، روی لباسمان باشد، با آن لباس نمیاند که فضلة پرندگان حرامفرمودهتقلید  مراجع بعضی از . 1

 نمازگزار باشد )بنابر قول مشهور مراجع  تقلید(.گوشت، همراه لباس یا بدن نماز خواند؛ زیرا در مسائل لباس نمازگزار آمده است که نباید اجزای حیوان حرام
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ، فصل فی النجاسات، اطالق مورد االول و الثانی؛ سیدمحمدحسن بنی0یزدی، العروۀ الوثقى، ج ییسیدمحمدکاظم طباطبا . 1
  0110/11/01 خیتار 110122شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .11، سؤال 1، استفتائات، ج؛ ناصر مکارم22سئلة ، اقتباس از م10، اطالق مسئلة 0ج

هاشمی سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، مورد االول و الثانی و فصل فی المطهرات، مورد الحادی عشر؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

الخمینی، تحریر الوسیله، موسوی اهلل، بخش مسائل اختصاصی؛ سیدروح1211، ذیل مسئلة 1211و1210 ة، مسئل1و ج 12، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج خمینی،
و الثانی  ؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، الفصل األول فی عدد األعیان النجسة، مورد االول11کتاب األطعمة و األشربة، القول فی الحیوان، مسئلة 

 .112و کتاب األطعمة و األشربة، قبل از مسئلة 

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی، فصل فی المطهرات، مورد الحادی عشر؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .11، سؤال 0ج ید،استفتائات جد ،عشر؛ ناصر مکارم یالمطهرات، مورد الحاد ی، فصل ف0العروۀ الوثقى، ج یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظمس .111
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شرود؛ ولری چنانچره بره     که عادت به خوردن مدفوع انسان داشته باشد، گوشتش حرام مری حیوان فقط درصورتی نکته: 
 )تمامشرود نمری گوشت خوردن نجاست دیگری مانند ادرار یا شراب یا غذای نجس یا شیر سگ عادت کرده باشد، حرام

 تقلید(.مراجع 
 : گوشتوطی با حیوان حالل. 1

در ایرن  کره  نرد  کى یکنزد مثل گاو یا گوسفند 0گوشتیحاللوان یانسان با ح که استاز اسباب عروض حرمت این  -
  .تقلید( )تمام مراجع شوندگوشت ابدی میحرام ،همه و نسلشخود حیوان صورت، 

 : گوشتحیوان حالل شیر خوک خوردنِ. 1
همره   ،انخرود و نسلشر   ،انشردن استخوانشر  محکمد که درصورت نخوک بخور شیرِ ،ا گوسالهیه ا برّیبزغاله وقتی  -

 تقلید( )تمام مراجع شوندگوشت ابدی میحرام

 خفاش حکم ادرار و مدفوعِ

 2طهارت و نجاست چیست؟نظرِ از خفاش مدفوعِادرار و  حکم

  (.امام حضرت) خفاش نجس است ادرار و مدفوعِ -
 (مکارمو  سیستانی آیات عظامو امام خامنه ای ) خفاش پاک است ادرار و مدفوعِ -

 رار و مدفوع الک پشت اد

 3الک پشت ازنظرِ طهارت و نجاست چیست؟ مدفوعِادرار و  حکم

که الک پشت از کدام نوع است با  نیا صیکه خون جهنده ندارد، پاک است. و تشخ یوانیح یبول و غائط و من -
 )امام خامنه ای(مکلف است.

کوچک مثرل   واناتیفضله ح نیو همچن حرام گوشت یکه خون جهنده ندارد مثل ماه یحرام گوشت وانیمدفوع ح -
کره خرون جهنرده     یحرام گوشرت  وانیواجب از ادرار ح اطیبنابر احت یپشه و مگس که گوشت ندارند، پاک است ول

 )آیت اهلل سیستانی(ندارد، الزم است اجتناب شود.
اط واجب نجرس  فضله الک پشت پاک است هر چند احتیاط آن است که از آن اجتناب شود ولی بول آن بنابر احتی -

 .)آیت اهلل مکارم(است

 رخواریش بچۀ حکم ادرارِ

 4رخوار، نجس است؟یش ۀو دختربچبچه پسر ا بولِیآ

  تقلید(. )تمام مراجع است متفاوت مواقع در برخی آن یرتطه ۀنحوولی  ؛نجس است ،هبل -

                                   

، فصل فی 0العروۀ الوثقى، ج .اختصاص به بهائم )چهارپایان( دارد ،شود؛ بلکه این حکمگوشت نمیگوشتی با نزدیکی، حرامگفتنی است، هر حیوان حالل. 0

 . 112ألطعمة و األشربة؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب األطعمة و األشربة، قبل از مسئلة ، کتاب ا[)ره(]مع حواشی االمام الخمینیالنجاسات،
، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛، فصل فی النجاسات، بخش االول و الثانی0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .11212استفتاء خصوصی، شمارۀ  ،ایخامنه سیدعلی حسینی ؛11مسئلة 

1 h t t p s ://ww w .l e a d e r .i r /f a /b o o k /001? s n ، سایت امام خامنه ای، کتابخانه، آرشیو 10121=

، 12جامع، مساله  ، سیستانی، سید علی، رساله   استفتائات جدید، احکام طهارت، نجاسات، بول الک پشت
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=02110&mid=120110 

 .020، اقتباس از مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛، فصل فی النجاسات، بخش االول و الثانی0. العروۀ الوثقى، ج0

https://www.leader.ir/fa/book/145?sn=21760
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چه پسر و  ،بچه مطلقِ بولِرای ب ،برخی از مراجع تر است.طی آسانوتطهیر بول پسربچه با وجود داشتن شر ۀنحو نکته:

 0نیز همین نظر را دارند.چه دختر 

 نجاست بخارِ

 2طهارت و نجاست چیست؟ نظرِاز ا متنجّسینجس  حکم بخارِ

 ا متنجّسیبخار نجس  .الف

 .)تمام مراجع  تقلید( است کبخار دارد، پا تحالاگر -
کره  معنای این است که بخار تا وقتی پاکی در اینجا به» فرمایند:می سیستانی ت اهللمثل آی ،برخی از مراجع تقلیدنکته: 

 «کند.صورت بخار است، جایی را نجس نمیبه

 3نجس یا متنجس شده از تقطیر بخارِتشکیلمایع  .ب 

 و چره از مترنجس تشرکیل شرده باشرد      نجس چه از ؛نجس است احتیاط واجببنابر  ،مایع حاصل از فرآیند تقطیر -
 (. حضرت امام)

 یبخارهرا  یرمثل تقط شمرده شود؛نجاسات انواع از  آنکه یکی مگر؛ پاک استل از فرآیند تقطیر، مطلقاً مایع حاص -
 .(مکارمیت اهلل آ)امام خامنه ای،  گویندیشراب م یر نیزبعد از تقط ،آن قطراتبه شراب که 

  سیستانی(.ت اهلل )آی و چه از متنجس تشکیل شده باشند چه ازنجس؛ نجس است ،مایع حاصل از فرآیند تقطیر -

 فاضالب صنعتى و انسانىتصفیۀ شده از تشکیلمایع 

 هاها و دستگاهف سالنک یشووشستحاصل از هاى شامل آب ،د نوشابهیتول طهاى خفاضالب تى در نظر داردکشر

وط فاضالب ان مخلیجر ،خانههیدر تصف کند.ه یتصف را هاىیشوها و دستناشى از حمام هاى بهداشتىِفاضالب و نیز

ه باا  کا خواهد شد  مایعی بهل یتبدها این فاضالب ،اصلىمرحلۀ در  .ندکمراحل مختلفى را طى مى ،صنعتى و انسانى

آن ه، با جداسازى یتصف فرایندادامۀ دارد. در  خصوصیات آب مضاف را و متفاوت است امالًکنشده، هیتصف اولیۀمایع 

آثاار   رنا  و باو و بادونِ    بادونِ  ه آب معمولىِیزالل و شب امالًک ها،ز آنا ییک .شودجاد مىیامایع دو  ،مایع مضاف

، باشاد  را داشته مشخصات ظاهرى آب معمولى ،خانههیآب خروجى از تصفاگر  :استج. حال سؤال اینآلودگى است

                                   

 هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی ؛01سئلة ، فصل فی المطهرات، م0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا: برای آگاهی بیشتر در این زمینه نک .0

 ، 0111/11/11استفتاء:  خیتار    010111شماره استفتاء:  ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 020 ، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج

«. ب»، بند 011؛ناصر مکارم، احکام پزشکی، سؤال 1و1الخامس،مسئلة المطهرات، بخش  و فصل فی 0المیاه، مسئلة  ، فصل فی0عروۀ الوثقى، جال. 1

h t t p s ://www .l e a d e r .i r /f a /b o o k /001? s n استفتائات  ویکتابخانه، آرش ،یامام خامنه ا تی، سا10121=

 نجس عیاحکام طهارت، نجاسات، بخار ما د،یجد

فصل فی المطهرات، بخش الخامس،  ،صورت احتیاط واجب است؛ اما در عروۀ الوثقى، به2و0، در عروۀ الوثقى، فصل فی المیاه، مسئلة ی)ره(خمین . نظر مرحوم امام1

 «صحیح است.اگر به مایع حاصله ادرار گویند، نجس است؛ ولی ظاهراً همان قول به احتیاط واجب از ایشان » فرمایند:در موضوع تقطیر بخار ادرار می 1و1 ةمسئل
  0111/11/00استفتاء:  خیتار    101211شماره استفتاء: و   0110/10/10استفتاء:  خیتار    111111شماره استفتاء: استفتاء خصوصی، 
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 1د؟کنمى شریطهتا باران، یر کا یپاسخ، اتّصال آن با آب جارى  بودنِمنفى درصورتاست؟  کپا

مذکور پس از تصفیه رنگ و بو و مزه نجاست را نداشته باشد و پس از تصفیه متصل به آب کر شود، پاک  اگر آب -
 )امام خامنه ای( .است

 (. مکارم اهلل)آیت دوشمی کپاشود، و سپس ممزوج شده ا باران متصل یر کآب نجس است؛ ولى اگر به آب این  -

 در غائط ،اشیاء سختوجود 

تطهیر و با آیا  و اندمتنجس ایهستند ن یالعنجس ،باشدخرما در غائط انسان  ۀهستلبالو و آ ۀموادى مثل هستاگر 

 2د؟نشومى کپا ها،آننجاست از  عینِ زوالِ

 (یت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانیاگر همراه به آن نجاست نباشد پاک است.)حضرت امام، آ -

 )امام خامنه ای(.باشد به هرحال از آنجایی که با مدفوع تماس داشته، نجس می -

دارد نجاست به داخلش نفروذ   یقینچنانچه و البته  دنشومى کپا ،دنر شویفورى تطه ،ه پس از خروجکىدرصورت: نکته

 است. یحبوبات، جار یرحکم اختالف تطه یر،تطه یکرده است، برا

 زیرشدن رن  لباس عوض

 3؟حکم عوض شدن رن  لباس زیر انسان به مرور زمان چیست

 (یستانیاهلل س یتاهلل مکارم، آ یت)حضرت امام، آ .ندکر ییزمان رنگ لباس تغ مرورِ بههرچند  ؛است کد معده پابا -

 )امام خامنه ای( .ستیگرنه نجس ن شود و ینجاست باشد، نجس محسوب م نیاگر همراه با ع -

 آب غیر با بعد از تطهیر، غائطهای ذره

هایی که فقط ذرهآن ، تطهیر کنند ،طوشرهمۀ  داشتنِ باوجودِ ،هانیمانند الوخ و کبا سن  و  غائط را چنانچه مخرجِ

 است شدهماند، فقط برای نماز بخشیده شود و بعد از تطهیر با کلوخ و مانند آن در محل باقی میبا آب برطرف می

 4؟هستندکننده نیز یا آنکه نجس

نجس  ،برسد محل مخرجرد و چنانچه چیزى هم به ولى نمازخواندن مانعى ندا ؛محل تأمل است مخرج، شدنپاک -
  )حضرت امام )ره((. .ندارد یمحل، اشکال بودنجهاى کوچک و لزذرهوجود شود و نمى

 )امام خامنه ای( .و لزاجت هم مانعی ندارد اگر نجاست زائل شود اشکال ندارد -
)آیرات   شرود نمرى برسد، نجس  خرجمحل مزى هم به یشود و نمازخواندن مانعى ندارد و چنانچه چمى کپامخرج  -

 (. مکارم ،ستانىیس عظام

 غائط شده از مخرجِخارجرطوبت 

 که شودغائط خارج مى ى از مخرجِیتنهابها یم و روده کش همراه با بادِ یدرنگیظ و سفیرطوبت غل ،گاهى اوقات 

                                   

  0111/11/11تاریخ استفتاء:     111111 :شماره استفتاء، استفتاء خصوصی، 01، سؤال 11، ص1. ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج0
 0112/10/12استفتاء:  خیارت 111211شماره استفتاء:  ،یاستفتاء خصوصامام خامنه ای، .0الوثقی، فصل فی النجاسات، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/00/11: خیتار 111211شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ، فصل فی النجاسات، موردالثالث.0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
و  21، مسئلة 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جحمدحسن بنی؛ سیدم0، فصل فی االستنجاء، مسئلة 0یزدی، العروۀ الوثقى، ج یی. سیدمحمدکاظم طباطبا0

 0110/11/01استفتاء:  خیتار    111110و شماره استفتاء:  0111/11/11استفتاء:  خیتار    100210شماره استفتاء:  ،یاستفتاء خصوصامام خامنه ای، . 21مفهوم مسئل 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=387229
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 1است؟ کپااین رطوبت . دارداز گلوى انسان  شدهخارج خلطِبه  زیادیشباهت 

 د(یتقل )تمام مراجع .ه همراه با ذرات مدفوع باشدکنیمگر ا ؛است کپا  -

 خروج عفونت

 2ن عفونت نجس است؟یشود، اخارج  یعفونت کسیست عفونى، از کیعلت ابتال به بهاگر  

 د(.یتقل )تمام مراجع پاک است گرنهو ؛استنجس  ،باشدیا خون ا غائط یاگر آن عفونت مخلوط به بول   -

 توالت آب و چاهِ ن چاهِیفاصلۀ ب

ا استفاده از چاه آب یآ .مترى آن، چاه مستراح استپنجو در  وجود دارددنى یآشام آبِ چاهِ ،ىکوچکاط یدر ح 

 3ال دارد؟کدنى، اشیآشام

ر یا جارى باشد، چه کُ آن را تغییر دهد، اگر ۀمثل خون و بول به آن برسد و بو یا رنگ یا مز ،نجاست آبى که عینِ -
 تقلید(. تمام مراجع) شودینجس م

 حکم مجاورت آب با نجاست

 حکم هجواری آب پاک با نجاستی که بوی آب را تغییر داده است چیست؟

ردارى کره  مُاگر  مثالً ،شودآن آب نجس نمی ،کندعوض آب را  ۀمزا یا رنگ یبو  ،استآب  رونینجاستى که باگر  -
  تقلید(. مراجع) .شودنجس نمىآب ر دهد، ییبوى آن را تغ ،پهلوى آب است

 (. یستانیاهلل ستی)آ شودیمنجس  ،ندکر ییتغ آبمزۀ ا یا بو یرنگ  ،چنانچه با مجاورت ،اط واجبیبنابر احت -

 منى :سوم

 بررسی فقهی منی انواع حیوانات

 4؟مطلقاً نجس استوانات یو حانسان آیا منی  

 انسان منى .الف

 د(.یتقل )تمام مراجع .د وجود نداردو منی مر 1زن ین منیب یانسان نجس است و فرق ینمَ -

 جهندهخون دارای  واناتیحمنی  .ب

 سرت ین یفرقر وان یر ح بودنِوشتگا حاللیبودن گوشتن حرامیب وه خون جهنده دارد، نجس است کوانى ینى حمَ -
 .(تقلیدمراجع  مشهور)نظر 

ه کگوشتى وان حاللینى حاز مَ ،باط واجیاحتبنابر  نجس است و ،ه خون جهنده داردکگوشتى وان حرامینى هر حمَ -
  (.یستانیس ت اهللیآو امام خامنه ای ) .اجتناب شودد یبا زیخون جهنده دارد ن

                                   

     111111شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ، فصل فی النجاسات، موردالثالث0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

  0111/00/11: خیتار  001201شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء،  ، فصل فی النجاسات، اقتباس من مورد الثالث.0. العروۀ الوثقى، ج1
 .1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  ج .1الوثقی، فصل فی المیاه، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییحمدکاظم طباطباسیدم؛ 11توضیح المسائل مراجع، مسئلة  .1
 . 11212 شمارۀ ،استفتاء خصوصی  ،ایسیدعلی حسینی خامنهو  1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  ج؛ 11، مسئلة 0. توضیح المسائل مراجع، ج0
 «شود، در حکم منى است.ها میشود و موجب جنابت آنها با شهوت خارج مىها منی ندارند و آن رطوبتى که از آنزن»مایند: فرمی اهلل سیستانی.گفتنی است که آیت1
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 خون جهندهبدون  واناتِیحمنی . ج

نظر ) ستین یفرقوان یحنِ بودگوشتا حاللیبودن گوشتن حرامیاست و ب کپا دارد،نه خون جهنده کوانى یمنى ح -
 .(تقلید مشهور مراجع

  (.مکارم اهللتی)آ ز اجتناب شودیه خون جهنده ندارد نکوانى ینى حه از مَکاط واجب آن است یاحت -

 منی یبا بو یخروج رطوبت

 1نجس است؟این مایع  ،دهده بوى منى مىکشود عى خارج یماند و بعد کبعد از ادرار، استبراء  یسکاگر  

م منى کح 1،ستینهمراه خروج منى  هاى شرعىِآن با عالمت روجخد و یندار نانیاطما ین یقیبودن آن منىاگر به  -
  تقلید( . )تمام مراجعاست کندارد و پا

 شدهرطوبت خارج بودنمنیشک در 

ند و یبب هو خود او هم بعد از ادرار، آبى لزج و چسبند وجود داردسى اسپرم کدر ادرار که  دهد صیتشختر کاگر د 

 3م منى دارد؟کا آن آب حیآ ،نى استه مَکاحتمال قوى دهد 

را نى م مَکست، حینى نخروج مَ هاى شرعىِنان ندارد و خروج آن همراه با عالمتیا اطمین یقیبودن آن منىاگر به  -
 .ید(تقل مراجع)تمام  است کندارد و پا

 مردار :چهارم 

 مفهوم مردار

 4یوان چیست؟حدر بحث مردار، منظور از مردار  

حضرت امام، امام خامنه ای، تذکیة شرعی او را کشته باشند ) از یا به غیرمرده باشد  که خودشمنظور حیوانی است  -
 (.آیت اهلل سیستانی

تور شرعی آن را ذبح کرده باشرند، پراک اسرت؛ ولری     اما اگر به غیر دس. است که خودش مرده باشد یوانیمنظور ح -
 (.مکارم اهللاحتیاط مستحب است که از آن پرهیز کنند )آیت

 های نجس و پاکمردار

 1ست؟یم مردار چکح 

                                   

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه101و102،مسئلة0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 0

اهلل ؛ سیدروح102هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة ، العروۀ الوثقى، فصل فی غسل الجنابه؛ سیدمحمدحسن بنییزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .011و010سؤال  ،؛ اجوبة االستفتائات011، سؤال 0الخمینی، استفتائات، جموسوی
  0111/11/11استفتاء:  خیتار    011112شماره استفتاء: ، امام خامنه ای ، استفتاء خصوصی. 102، مسئلة0. توضیح المسائل مراجع، ج1
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة  ،0یزدی، العروۀ الوثقى، ج یی. سیدمحمدکاظم طباطبا0

 ، آیت اهلل مکارم:1، درس1، فصل 0جحسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،   .11، مسئلة 0ج
ht t p://www.makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=10&l i d=1&cat i d=00111&mi d=110111# 

 

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44738&mid=254882
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 خون جهنده  دارای و حیوان مردار انسان. الف

روح از تمام بدنش خارج شده باشد، نجرس اسرت؛ اگرچره     چنانچه، که خون جهنده دارد یوانیهر حو مردار انسان  -
 .کامالً گرم باشد شبدن

ت، درصورتی وجوب غسل مسّ میّ و است ت محکوم به نجاستتا زمانى که غسل سوم کامل نشود، بدن میّ نکته:   
 مس شود. ،آن کاملِ ت بعد از سردشدنِاست که بدن میّ

 بدون خون جهنده مردار حیوانات ب.

 .است کشان پایاجزا ةهم ،یردآب بمدر  هرچند، یمثل ماه ند،دارنخون جهنده  ی کهواناتیمردار ح -

 هنده خون جبدون  و خون جهنده دارای مردار مشکوک بین حیوان. ج

 .است پاک مردار این حیوان -

 میت و اعضای جدا شده

 تمیّ

 ؟آیا بدن میت بالفاصله بعد از مردن نجس محسوب می شود یا بعد از سرد شدن 

از همان لحظه ای که انسان می میرد بدنش نجس می شود لذا اگر دست پرستار یا پزشک یرا بردن محتضرر بره      -
گانه، میّت های سهشدن غسلمی َشود، این نجاست تا قبل از تمامنحوی خیس باشد که رطوبت منتقل شود نجس 

 1ادامه دارد و بعد از آن پاک می شود. )امام خمینی ره، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( 

باشد. )آیت اهلل  خشک هرچند است، اجتناب واجب احتیاط دادن آن غسل از پیش انسان مردۀ با چیزى مالقات در -
 1(مکارم

 و قطعات جدا شده اعضا

 اگر قطعه ای از بدن بیمار جدا شد آیا در نجاست حکم مردار را دارد؟  

 0)مراجع تقلید( قطعه روحدار جدا شده از بدن انسان زنده نیز نجس است. -

 اعضای پیوندی

می اگر عضوی از بدن یک انسان زنده یا مرده را به شخصی دیگر پیوند کنیم از لحاظ طهارت یا نجاست چه حک 

 دارد؟

 اهلل امام ره، امام خامنه ای، آیتحضرت است. ) پاک شد گیرنده بدن جزء عملًا عضو آن و گرفت پیوند که هنگامى -

                                                                                                          

هاشمی سیدمحمدحسن بنیدر همان بخش؛  01و00و0و1 ةالنجاسات، الرابع من النجاسات و مسئل، فصل فی 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

و استفتاء  .110اجوبة االستفتائات، سؤال  ، و 1، درس1، فصل 0حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج؛ 11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جخمینی، 
  0111/01/00استفتاء:  خیتار    111111شماره استفتاء: خصوصی، 

 غسل وجوب: نکته .11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 01الوثقی، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة  ۀ. العرو1

 .باشد می بدن شدن سرد از بعد میت بدن با مستقیم تماس فرض در میت مس

 .001. توضیح المسائل م 1

  0م النجاسات، من الرابع النجاسات، فی ،فصل0ج الوثقى، . العروۀ 0
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 0(مکارمسیستانی، آیت اهلل 
 مسلمان بدن عضو آنکه از بعد و پیوند عمل از پس آیا بزنند پیوند مسلمانی بدن به ملحدی بدن از را عضوی اگر 

 ت؟اس پاک عضو شد، آن

 از جزیری  آنکه از پس و است نجس مسلمان غیر و مسلمان میان فرق بدون شود می جدا زنده بدن از که عضوی -
 1)آیت اهلل سیستانی( .است پاکی و طهارت به محکوم کرد حلول درآن روح و مسلمان، گردید بدن

 1(مکارم)آیت اهلل  .است اکپ شود، گیرنده بدن جزء عمالً عضو باشد ولی آن نکردهولو اینکه روح در آن حلول  -

 بزنند؟ پیوند انسان بدن به را خوک و س  حتی و حیوان یک اعضای از عضوی است آیا جایز 

نیرز   آن برا  نمراز  و اسرت  پاک یعنی است مترتب انسان خود بدن احکام و عضو پیوندی آثار بله جایز است و بر آن -
)امام خامنه  .آید حساب به انسان بدن عضو باشد و کرده ولحل عضو آن در حیات که آن از البته بعد .باشد می جایز

 0ای، آیت اهلل سیستانی(

 1ولی وقتی جزو بدن او محسوب شود پاک می شود. )آیت اهلل مکارم( ندارداصل این عمل در موارد ضرورت مانعی  -

  خون جهندهدارای وانات یانسان و ح روح مرداربی اجزای

 یز نجس است؟ن نددار جهندهخون  ی کهواناتیانسان و ح مردار کرکو  مثل پشم و مو ،روحیب اجزای 

در و  روحشان نیز نجس استبی اجزایبدن حتی  اجزایتمام ، هستندالعین نجسکه  افرکو  کسگ و خومردار در  -
  2.است کپا شانکرکمثل پشم و مو و  ،روحیب اجزایتمام  افرکو  کسگ و خومردار  غیرِ

 یا بدن تدس های مختصرپوست

 7شدن، پاک هستند؟درصورت کنده ،بدنسایر اعضای هاى مختصر لب و پوست

ولى  ؛پاک است ،ها را بکنند، اگرچه آناست بدن که موقع افتادنشان رسیدهسایر اعضای هاى مختصر لب و پوست -
، امام خامنه  حضرت امام)کرد اجتناب  باید ،اندو آن را کنده نیست افتادنشاز پوستى که موقع  ،بنابر احتیاط واجب

  .(مکارمایت اهلل  ای و
و جردا   اگر حیات داشته باشرند ؛ اماپاک هستند شوند،یجدا م یآسانبهصِغار و کوچک بدن که روح ندارند و  یاجزا -

                                   

 .1001 جدید مکارم ، المسائل توضیح .111م نشینان، غرب برای فقه .0111استفتائات جدید رهبری، س ،1111 م خمینی امام المسائل . توضیح 0
 .121. فقه برای غرب نشینان، مسئله  1

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=02111&mid=121111 

 . و سایت آیت اهلل مکارم:111م نشینان، غرب برای ، آیت اهلل سیستانی، فقه012. امام خامنه ای، استفتائات جدید، س  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=02111&mid=121111 

 مکارم. اهلل آیت سایت تائات. استف 1

همچنین هرگاه شخصی استخوان مجردى یافت و شک کرد  ؛باید توجه داشت هرگاه به چیزى شک کند که از اجزای حیوان است یا نه، محکوم به طهارت است. »2

، یزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا)نک: « مسلِکافر است یا مُ العین، پاک است؛ اگرچه معلوم باشد که از انسان است و نداند که ازکه استخوان طاهرالعین است یا نجس
  (.1، درس1، فصل 0، حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج 01و0، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0العروۀ الوثقى، ج

توضیح المسائل مراجع، هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 0ابع من النجاسات، مسئلة ، فصل فی النجاسات، الر0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا .1

، 0؛ حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج1؛سیدعلی سیستانی، استفتائات، سؤال 111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه10، مسئلة 0ج

wwwی )رهبرمقام معظم  پایگاه اینترنتی دفتر و  1، درس1فصل  .l e a d e r .i r،) ها، موضوع نجاست پوست لب و دستبخش استفتائات استان.  
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و طهارت هستند  یمحکوم به پاکباز هم  ،باشند که روح دارند یا خیر مشکوکنجس هستند و اگر  ا، بنابر فتوشوند
 .سیستانی( اهلل)آیت کندیعنوانِ میته )مردار( را اثبات نم ،حیات 0استصحاب ینجادر ا و

 (مو ازیو )پمشۀ یر بودنپاک

اک نش، انسان دچار درد شود، ریشۀ آن مو، پشدکندهو هنگام  کنده شود انسانِ زندهمو با ریشه از بدن اگر 

 2؟است

 . سیستانی( اهللبله، پاک است )امام خامنه ای و آیت  -
 . )آیت اهلل مکارم(.پاک است، شدنباچنانچه همراه آن، پوست یا گوشت  -

 ن، ریشه دندان، قسمت داخلی شاخ حیواناتاستخوا

صورت آسیب یا  در است که اییعصب یهارشته یدارا که استخوان است ثابت شده یشناسدر علم زیست 

حال سوال این شاخ حیوانات،  یمت داخلیا قس و دندان هریشاست همچنین  کند؛یفشار، درد را احساس م

که از ی صورت شاخ حیوانات در یقسمت داخل و دندانه گفت استخوان، ریش توانیوجود، م این با است که آیا

 3ست؟نیمردار باشد نجس 

ره، امرام خامنره ای، آیرت اهلل     حضررت امرام  پاک محسروب مری شرود. )    شرعااگر از حیوانات نجس العین نباشد  -
 (.)البته ظاهرش به جهت اصابت مسریه متنجس بوده و شستشو الزم دارد  ی(سیستان

 واجرب  احتیاط بنابر شود،مى ناراحت برسد آن به آسیبى اگر یعنى دارد روح که شاخ و دندان از قسمتى و استخوان -
 0(مکارم اهلل)آیت  .بشود اجتناب ها آن از باید

 آیا استخوان میت نجس است؟ 

)حضرت  است. واجب خاک زیر آن مجدد دفن ولی نیست، نجس است شده داده غسل که لمانیمس میت استخوان -
 1امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 سوسمار خانگىمردار 

 6سوسمار خانگى نجس است؟ ۀتیا میآ 

در این دو صورت هم خونش  ؛یا نهد نخون جهنده دار که استی یا معلوم نباشد که از حیوانات اگر خون جهنده ندارد -
 .د(یتقل )تمام مراجع است کپاآن  ةو هم میت

                                   

 . باخود داشتن.0
مسائل جدید از  سیدمحسن محمودی،و   پاسخگو: اینترنت/موسوى نسب ناظر: دهباشى 0110/11/01استفتاء:  خیتار    110121شماره استفتاء: استفتاء خصوصی، . 1

 .012و011، ص0مراجع تقلید، ج دیدگاه علما و
 0111/10/11: استفتاء تاریخ    111001: استفتاء سایت رهبری: شماره .12 مسئله سیستانی المسائل و توضیح 11، م  0توضیح المسائل مراجع ، ج .1

 . سایت آیت اهلل مکارم:11. توضیح المسائل م 0

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=10&l i d=1&cat i d=01100&mi d=110112 

 ، حضرت امام، 10درس آموزشی، رساله (.داد قرار بازدید معرض در آنرا نیست جایز و) کرد دفن فوراً است واجب را مسلمان میت بدن به متعلق استخوانیِ . اسکلت 1

 (1) درگذشتگان احکام: 10ه آموزشی، درسرسال .ق0010 هشتم، چاپ قم، اسالمی، انتشارات دفتر بعد، به 101 ص ،0ج ، ،(محشّی) المسائل توضیح
توضیح المسائل مراجع، هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 2

  0111/10/11استفتاء:  خیارت    011120شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 011، ، مسئلة 0ج
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 پوست مار

 1اند؟وم به نجاستکا محیآ ،دنشوه با پوست مار درست مىکى ئایاش 

ه برا  کر ى ئایاش یا نه، در این دو صورت، تمام داردیا معلوم نباشد که خون جهنده  خون جهنده نداشته باشدمار اگر  -
  1. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(پاک است ،شوددرست مى آنپوست 

  مار خون جهنده ندارد و پوست آن پاک است.)امام خامنه ای( -

 به تذکیهمشکوک گوشت و چرم حیوان 

طهارت و  نظراز طریق شرعی ذبح شده است یا نه،به که انسان شک دارده کحیوانی  ه و چرمیگوشت و پحکم  

 3ت چیست؟نجاس

قربالً دسرت کرافر     یمکه ندان یشود در صورت یگرفته م ینو پوست که از دست مسلمان و بازار مسلم یهگوشت، پ -
کره در   یاسرت در صرورت   ینو همچنر  یمآن، علم نداشته باشر  یبوده، محکوم به طهارت است اگرچه به ذبح شرع

که از کافر  یاحتمال داده شود مسلمان نچهبوده چنا که قبالً دست کافر یمافتاده باشد. اما اگر بدان ینمسلم ینسرزم
عمرل آن فررد    یرد )واجرب( با  یراط آن را احراز نموده است، بلکره بنرابر احت   یکرده و ذبح شرع یقگرفته حتماً تحق
( یستن یکاف یشده است )و احتمال احراز ذبح شرع یباشد که ذبح شرع یزیبه مانند رفتار با چ یزمسلمان با آن چ

 یاطاز کافر گرفته، بنابر احت یقطهارت است. و اما اگر بداند مسلمان، بدون تحق  به  محکومصورت هم  ینکه در ا
 .(حضرت امام) از آن اجتناب نمود. یدبا ی)واجب( بلکه بنابر اقو

پاک است و همچنین هرگاه ایرن   شودیفروخته م یاسالم یهاگوشت و چرم و سایر اجزاى حیوانات که در محیط -
غیر مسرلمان   یکه این چیزها از کشورها یدر اختیار مسلمان باشد محکوم به پاک بودن است. اما در صورت چیزها

نشده  یو اگر یقین دارد که ذبح اسالم تشده است، پاک اس یتهیه شود اگر احتمال دهد که آن حیوان ذبح اسالم
 (امام خامنه ای) محکوم به نجاست است.

و نماز در آن  باشدیکه به دستور شرع کشته نشده به دست آمده است، نجس م انییوو چرم اگر از ح یهگوشت و پ -
باشد که به دسرتور شررع    یوانیو چرم از ح یهکه گوشت و پ شودیچرم، باطل است و امّا اگر احتمال معقول داده م

 یهرا و چررم نشرانه   یهمورد فرق ندارد گوشت، پ یناست و در ا یزو نماز در آن چرم، جا باشدیکشته شده، پاک م
 ینو همچنر  یره ذکرر اسرت حکرم خروردن آن گوشرت و پ      یاندارا نباشد. شرا  یارا دارا باشد  یو ذبح اسالم یهتذک

 .سیستانی(آیت اهلل ) .خواهد آمد هایدنیو آشام هایدر فصل احکام خوردن یهتذک یهانشانه
رده کذبح  یدستور شرع از ریبه غحیوان را که یقین داشته باشیم  اگرچه ؛مطلقاً پاک است، شو چرم هیپگوشت و  -

                                   

توضیح المسائل مراجع، هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 .011، مسئلة 0ج
پاک است یا نه، باید مسئله را بپرسد؛  ،مثالً نداند عرق جنب از حرام ،بودن چیزى را نداندپاک بودن وواسطة ندانستن مسئله، نجسبهفرد اگر  ،مراجع  تقلیدبنابر نظر . 1

در این یا نداند که خون پشه است یا خون انسان،  ،آن چیز خون است یا نه که چیزى پاک است یا نه، مثالً شک کندکه داند، شک کند ولى اگر با اینکه مسئله را مى
، 1، درس1، فصل 0ج  ،یرساله آموزش ،یعل دیس  ،یخامنه ا  ینیحس .011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، محمدحسن بنیسیدپاک است )صورت 

 0111/11/11استفتاء:  خیتار    111101شماره استفتاء:  ،یاستفتاء خصوص

ها و مانند آن نیست. مقام بیان احکام خوردن و آشامیدن و همچنین نمازخواندن با آن شده فقط در مقام بیان طهارت و نجاست است؛ اما این مسئله در. مسئلة بیان1

؛ سیدعلی سیستانی، 112و111ای، أجوبة االستفتائات، سؤاالت خامنهحسینی سیدعلی ؛ 0، القول فی النجاسات، م 0تحریرالوسیله، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی
 .011توضیح المسائل جامع، م .111و111ة منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ،مسئل
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  .(مکارم اهلل)آیت باشند

 ژالتین 

 موضوع شناسی

 از ژالتین در برخی از داروها که از آن جمله کپسولها است استفاده می شود.
 تداییاب بخشهای برای ی داروماده است ممکن یا باشد، داشته تواندمی دلیل دو دارو یک برای کپسولی روکش ایجاد

 برای لذا شود.می دارو تأثیر کاهش موجب یا بخشهای ابتدایی گوارش پیروکسیکام، مانند باشد مضر گوارش دستگاه
پایینتر، دارو را در یک غالف قرار می دهند تا در نقش محافظ حاضر  هایقسمت به دارو موثره ماده رسیدن سالم

 نرم سریع خیلی دهان مایعات با مجاورت در ولی است لولنامح سرد آب در کپسول در پوسته شود. ژالتین موجود
 . شودمی آزاد آن دارویی ماده و شده ذوب ژالتین معده در شدن بلعیده از لذا راحتتر بلعیده می شود و پس شودمی

 حال سوال این است که این ژالتین چیست و چگونه بوجود می آید؟

 قلیایى و مخصوص حرارتی با دارد، قرار حیوانات جلد و پوست رباط، ،پى زرد استخوان، ساختمان در که کالژین مادّه
 بدون مادّه یک که «ژالتین» به پروتئینها این نهایت در مختلف، انفعاالت و فعل انجام و کالژین، نمودن اسیدى یا

 شود. تبدیل مى است، مقوّى ولى رنگ، بو و طعم،
 بدن ساختمان از است ممکن ولى شود، مى اخذ گوسفند، یا گاو نبد در موجود کالژین از «ژالتین» موارد اغلب در

 بدست آید. نیز باشند، نشده شرعى ذبح که گوشتى حالل حیوانات یا گوشت مانند خوک، حرام حیوانات
 ،(جلبک نوعی) آگار گیاهی از بعضی گیاهان وجود دارد که می توان به هایالبته در این بین امکان جایگزینی ژل

اشاره کرد  (.شودمی استخراج قرمز دریایی جلبک از که است )صمغی کاراگینان و یا (گیاهی ربوهیدراتک) پکتین
 گرچه مشکالت و مسائل خاص خودش را دارد.

 بررسی فقهی ژالتین

 ژالتین آن از اجزاء بدن خوک تولید می شود دارند و بعضا قرص هایی که روکش ژالتینحکم نجاست و طهارت  

 ؟وردن، توسط پزشک تجویز می شود چیستو حتی برای خ
طبق قاعده اگر مکلف بداند که ژالتین مذکور از فرآورده های حیوانی تهیه شده است در صورتی که از کشورهای  -

کننده نمی داند که حیوان مذکور تذکیه شده است یا خیر، محکوم بره نجاسرت    واردغیر اسالمی وارد شده است و 
رام است ولی اگر نمی داند که ژالتین وارد شده از حیوان است یا گیاه خوردنش اشکال بوده و خوردنش نیز شرعا ح

 0(حضرت امامندارد. )

 هم مری توانرد از   نیشود؛ ژالت یم هیاست که از آنها ته یمواد رمداریدا نیو حرمت ژالت تیحلطهارت و نجاست،  -
حالل گوشرت کره    یها وانیده از استخوان حش هیته نیژالت هم از حیوانات، حالل است و ان تولید شود کهاهیگ

کننرد، پراک و حرالل اسرت و امرا       ریتطه نیبه ژالت لینشده اند چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبد یذبح شرع
شرده از   هیر ته نینشده، نجس و حرام است و ژالت یحالل گوشت که ذبح شرع وانیح وستشده از پ هیته نیژالت
آنچه  دیقسم حالل و حرام باشد و شما ندان یدارا نیند؛ و در هر صورت اگر ژالتحرام گوشت حرام واناتیح یاجزا

                                   

 .11. اقتباس از توضیح المسائل مراجع، م 0
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 0)امام خامنه ای( است. تیحلطهارت و باشد، محکوم به  یاز کدام قسم م دیبخور دیخواه یم

است،  شده فراهم شده تذکیه حیوان از بدهیم احتمال آنکه مثل نباشد محرز ، آن اصل نجاست اگر حیوانی ژالتین -
 مستهلک آن در که باشد کم ای اندازه به مگر زد ها خوراکی به نمیتوان را آن اما است پاکی و طهارت به حکومم

 اینجرا  در و باشرد  محرز آن استحاله یا و شده گرفته شده تذکیه و گوشت حالل حیوان از که باشد معلوم یا و شود
 از اعضرای  یرا  و غضرروف  مثل میکند حلول ر انهاد حیات که باشد شده گرفته اعضایی از ژالتین که نمیکند فرق
 باشرد کمرا   و معلروم  محرز ژالتین اصل نجاست اگر و واجب در مورد آخر(، احتیاط )بنابر استخوان مثل حیات فاقد

شستشو،  از حیوان، قبل آن استخوان از یا و نشده تذکیه حیوان غضروف از یا و العین نجس حیوان از بدانیم اینکه
 جرواز  و اسرت  مرطوب، نجرس  نجس با مالقات سبب به شده فراهم ژالتین ها صورت این در است آمده دست به

  1)آیت اهلل سیستانی( .است استحاله احراز به منوط خوراکیها در آن از استفاده

 .نیسرت  الزم جسرتجو  و اسرت،  طهارت و حلّیّت حکم شده، گرفته اى مادّه چه از دانید نمى که مشکوک موارد در -
 1اهلل مکارم()آیت 

 های وارداتیژالتین

 حکم نجاست و همچنین خوردن ژالتین حیوانی که از کشورهای غیر اسالمی وارد می شود چیست؟ 

 الف( نسبت به نجاست آن:
 0امام(حضرت نجس است. ) -

 1(مکارم. )امام خامنه ای و آیت اهلل استپاک  -

 (سیستانی اهلل آیت) است.آن را بدهد پاک  تذکیه در معقول احتمال که مشروط بر این -

 ب( نسبت به خوردن آن: مراجع با بیانهای مختلف خوردن را حرام می دانند:
امام، امام خامنه حضرت ) .جایز نیست آن از خوردن باشد، نداشته آنها شرعی تذکیه به اطمینان مکلف که زمانی تا -

 2ای(

 آن فروش و خرید و پاک اگر چه شده، کشته شرع دستور به که است حیوانی از که برود آن احتمال که صورتی در   -
  1)آیت اهلل سیستانی( .است حرام خوردنش ولی است، جایز

)آیرت اهلل   .نردارد  اشرکال  شرده  ذبح مسلمان نظارت با یا شرع مطابق که است حیوانى از بداند فقط در صورتی که -
 1(مکارم

                                   

 0112/11/00استفتاء:  خیتار    111221شماره استفتاء: . امام خامنه ای،  0

 .011 م نشینان غرب برای . فقه 1

 11:  صفحه  1:  جلد    ناصر شیرازى، مکارم:  نویسنده جدید . استفتاءات 1
 .0ر الوسیله، الرابع من النجاسات، م. تحری 0

 .011و  10. توضیح المسائل مکارم، م 011، توضیح المسائل جامع، بحث مردار، مسئله  10ص 1، درس 0. امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج 1

 ژالتین ای خامنه امام نظر به شد گفته قبال البته-. 0111/11/01: استفتاء تاریخ    111120: استفتاء سایت ادمین، شماره .0م النجاسات، من الرابع الوسیله، . تحریر 2

 .است حالل و پاک کنند، تطهیر ژالتین به تبدیل از قبل را استخوان ظاهر چنانچه اند نشده شرعی ذبح که گوشت حالل های حیوان استخوان از شده تهیه
 .1121توضیح المسائل جامع، مسئله  1

 .0112 . توضیح المسائل، مسأله 1
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 استحاله مواد اولیه تولید ژالتین 

 در مادّه این امروزه که این و ژالتین، نام به جدیدى محصول به آن تبدیل و کالژین شدن استحاله به توجّه با 

 ذبح و گوشت، حرام یا گوشت، حالل حیوانات بین فرقى آیا است، جهانیان مصرف مورد خوراکى موادّ اکثر

 دارد؟ وجود نشده یا شده، شرعى

دگرگون شده است خوردن آن  ییایمیش اتیر ضمن عملکه مواد آن استحاله شده و د میداشته باش نیقیاگر علم و  -
 0)آیت اهلل سیستانی( امر ثابت نشده است. نیا امامطلقا اشکال ندارد، 

 در. است حالل و پاک و دارد، را استحاله حکم درآید، فعلى بصورت تا شودمى داده آن روى زیادى تغییرات هرگاه -
 1(مکارم)آیت اهلل  .ضرورت دموار در مگر است؛ حرام آن خوردن صورت این غیر

که در مسیر ساخت ژالتین، ماده کالژینی که از حیوان گرفته شده است استحاله شده یا نه که  میاگر شک کن 

 ؟حکم چیست

 1در مورد شک محکوم به نجاست است. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(  -

و  تیّر براى حل گرىیاستحاله صدق نمى کند، امّا راه دکه از مادّه حرام و نجس گرفته شده،  میداشته باش نیقیاگر  -
. )آیرت  موضوع در نظر عرف اسرت  رییاستصحاب نجاست به سبب تغ انیطهارت آن وجود دارد )و آن راه عدم جر

 0(مکارماهلل 

 حلیت ژالتین استخوان حیوان حالل گوشت غیر مذکی

 نه؟ یا است حالل شرعی، غیر مذبوح گوشت حالل حیوان استخوان ژالتین آیا 

 از قبرل  اسرتخوان  اگرر  اسرت،  نشرده  شرعی ذبح که گوشتی حالل حیوان استخوان از شده تهیه های ژالتین بله، -
 1است. )امام خامنه ای( حالل و پاک باشد، شده تطهیر ژالتین به تبدیل

 جایز آن دنخور نباشد محرز آن شرعی تذکیه اگر احتیاط استخوان در صورت تطهیر ظاهرش پاک است ولی بنابر -
 2نیست. )آیت اهلل سیستانی(

 وارداتیصابون  و سکوا ،روغن ،عطر ،دواجات روان

 7چه حکمی دارد؟ ،کنندمیرد اوی ر اسالمیشورهاى غکه از کس و صابون کوا ،روغن ،عطر ،دواجات روان 

 .ید(تقل مراجع)تمام  است کها نداشته باشد، پان به نجاست آنیقیاگر انسان  -

                                   

0 . https://www.sistani.org/persian/qa/search/ 

 11:  صفحه  1:  جلد    ناصر شیرازى، مکارم:  نویسنده جدید . استفتاءات 1

 .011، فقه برای غرب نشینان م 0111/11/01استفتاء:  خیتار    111010شماره استفتاء: . سایت ادمین رهبری،  1

 له:، سایت معظم 011سؤال . احکام پزشکی  0

https://makarem.ir/main.aspx?reader=0&pid=20101&lid=1&mid=2001 

 0111/10/01: استفتاء تاریخ    111001: استفتاء . شماره 1
 .011 . فقه برای غرب نشینان، مسئله 2

  0111/10/00: خیتار    211111اره استفتاء: شماستفتاء خصوصی،  امام خامنه ای،، 10، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 1
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 (یمناز  ۀشداستحاله قه )خونلَعَ

 1است؟ کقه، پالَا عَیآ  

 موجود در تخم پرندگان ۀقلَعَ .الف

 .(یستانیس اهللآیتو  حضرت امام) است کپا -
 .(مکارمایت اهلل ) استاط واجب نجس یاحت بنابر -

 تخم پرندگان یرِموجود در غ ۀقلَعَ .ب 

 .(یستانیس و مکارم عظامآیات  و  حضرت امام) استاط واجب نجس یاحت بربنا -

 جفت و یمهمش و ضغهمُ

 5از لحاظ طهارت و نجاست چیست؟ 4جفت و 3یمهمشو  2مضغه حکم 

 .(حضرت امام) ندسته واجب نجس اطیاحت بنابر ،و جفت یمهمضغه و مش -
 1 .)امام خامنه ای(از آن اجتناب کرد. دیباشد و با ینجس م اطیبنا بر احتو جفت  2مضغه نجس است -
 یسرتانی و س عظرام )آیرات   انسان باشند بدنِ مثل خونِ یمگر آلوده به نجاست ؛هستندپاک  و جفت یمهمضغه و مش -

 .(مکارم

 جنین

 8نجس است؟ ،شدهآیا جنین سقط 

شرده کره روح در او   سقط ینواجب نجس است و جن یاطبنابر احت ،نشده است یدهدمکه روح در او  شدهسقط ینجن -
  سیستانی(. ایت اهلل و حضرت امام )ره( ) 1ستمحسوب شده و نجس ا یتهم ،شده باشد یدهدم

 .(مکارم آیت اهللخامنه ای،  امام) مطلقاً نجس است ،شدهجنین سقط -

                                   

، فصل 0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛ سیدروح0، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

استفتاء:  خیتار    012022شماره استفتاء: ، 1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  جحسینی  خامنه ای،  سید علی، ؛ 1فی النجاسات، مورد الخامس، قبل از مسئلة 
 .011سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة ،  0111/11/11

 شده. شود؛ همچون گوشت جویدهگوشت مربوط به مرحلة سوم دوران جنینی است که در آن خونِ بسته، به گوشت تبدیل می. مُضْغه، پاره1

 شود.هایی است در شکم زن که جنین در آن قرار دارد و با نوزاد از شکم خارج می. مَشیمه، پرده1
ود و شمیکند؛ همچنین مواد زاید جنین از طریق آن دفع گیرد و غذا و اکسیژن را از مادر به جنین منتقل میدر جریان آبستنی در رحم شکل می . اندامی است که0

 شود.  با نوزاد از رحم خارج می هنگام زایمان
 . 01، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

  0111/00/11استفتاء:  خیتار    101111شماره استفتاء: امام خامنه ای ، استفتاء خصوصی،  2

  0111/11/12استفتاء:  خیتار    222101تفتاء: شماره اسستفتاء خصوصی،  امام خامنه ای ا 1

؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة 1، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

  0111/00/11استفتاء:  خیتار    101110شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای .111
 شود. چنین جنینی متعلق به مسلمان باشد، پس از انجام غسل میّت پاک می اگر .1
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 ناف جنیناز لوازم آرایشى شایعۀ ساخت 

کنند یا از جنین مرده لوازم آرایشى را از ناف جنین که هنگام تولد از او جدا مىاست مدتى است که شایع شده  

 1ها نجس هستند؟شود، آیا اینو حتى گاهى رژ لب خورده مى شودمیى از این لوازم استفاده سازند. گاهمى

ها ها از راه شرعى احراز نشود، استفاده از آنبودن لوازم آرایشى نیست و تا نجاست آن نجس بردلیل شرعى  ،شایعه -
مشقت امکان داشته باشد حقیق بدونِوجو برای اثبات نجاست، الزم نیست؛ اگرچه تو تحقیق و جست اشکال ندارد

  .)تمام مراجع تقلید(

 (وتیکنیمایع آم)جنین  آبِ ۀمایع کیس

شود. آیا این میخارج ، مجراى تناسلى زن ازطریقِ هکیس و مایعات شده آب جنین پاره ۀقبل از زایمان، کیسگاهی  

 2مایعات نجس است؟

  تقلید(.)تمام مراجع  آلوده باشد استینجنجس نیست؛ مگر اینکه به  ،جنین آبِ ةمحتواى کیس -

 در تخم ۀ موجودجوج

 3نجس است؟ ،چنانچه در تخم بمیرد ،موجود در تخم پرندگان ۀجوج 

 .(حضرت امام) است نجس ،اط واجبیاحت بنابر -

) امام خامنره  .جوجه در تخم اگر مرده باشد، نجس می باشد ولی اگر تبدیل به گوشت نشده باشد، نجس نمی باشد -
 ای(

 .سیستانی( ت اهلل)آی پاک است -
  .(مکارم اهللتی)آ ده نشده باشدیدم ،یوانیح ه روحکنیشرط اهب ،است کپا -

 و مشکدان شکمُ

 4طهارت و نجاست چیست؟نظر  شک ازخود مُنیز شکدان( و )مُ کشمُ ۀنافحکم  

 (کشمُ ۀناف) دان آهوکشمُ .الف

ه کقبل از آن ،ا از مردار آن جدا شودیاگر از آهوى زنده اشد، حیات داشته ب هکىصورت در( کشمُنافة )آهو  مشکدان -
ده باشد یحدى رسبهاما اگر  .نجس است ،ه آهو هنوز زنده استکنیبا ا ،دیرون آیبرسد و مستقل شود و جان از آن ب

 یت اهللآو  محضرت اما) 1آناز مردار  و چهچه از آهوى زنده جدا شده باشد ؛ است کبنابر اقوا پا ،نده شودکد یه باک

                                   

 .011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال خامنه حسینی . سیدعلی0

امام خامنه ای،  .11، سؤال 1، فصل فی النجاسات، اقتباس من مورد الثالث؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج0وثقى، ج، العروۀ الیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

  0111/01/01استفتاء:  خیتار    111101شماره استفتاء: استفتاء خصوصی، 

؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة 1جاسات، مسئلة ، فصل فی النجاسات، الرابع من الن0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

  0111/00/11استفتاء:  خیتار    101110شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای ،.111
سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة  سیدعلی1، فصل فی النجاسات، الرابع من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

  0111/11/11استفتاء:  خیتار    211101شماره استفتاء: .استفتاء خصوصی، امام خامنه ای .110
حدّ رسیدن آن به ولی ،داشتن آن معلوم بوده استداشتن آن مشکوک باشد، محکوم به طهارت است؛ ولى اگر جانکه جاندرصورتى»فرمایند: می ^امامحضرت  .0

 «مشکدان آهویی که ذبح شرعی شده است، مطلقاً پاک است.»فرمایند: سیستانینیز می ت اهللآی« مذکور مشکوک باشد، محکوم به نجاست است.
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 سیستانی(.
جردا شرده    مردار ازاما اگر  ؛است کپا ،شودجدا صورت متعارف بهاز آهوى زنده  شک( چنانچهمُنافة آهو ) مشکدان -

 (مکارم )آیت اهلل .است نجسواجب  یاطاحت بنابر ،باشد

 آهو کمش .ب

برخرورد   نجسری  زیر چمشرک برا    ،یقین داشته باشیمه کمگر آن ؛است کپا ،اگرچه از آهوی مرده باشد ،آهو کشمُ -
  .(یت اهلل سیستانیآ و حضرت امام) شودمیحکم به نجاست آن  ،صورتداشته است که دراین یسرمُ

 0)امام خامنه ای( .مشک پاک است -

 ،زنده جردا شرود   یآهو از اگراما  ؛واجب نجس است یاطاحت بنابر ،باشدجدا شده از آهوى مرده آهو  کمش چنانچه -
 شرود مری باز هم حکم به طهرارت آن   ،مرده یازنده است  یکه از آهو اگر شک داشته باشیمهمچنین  .است کپا

 .(مکارم )آیت اهلل

 خون :پنجم

 نجاست و طهارت خون

 2ست؟یچ خون مکح 

 ندخون جهنده دار هک یواناتیح و انسان  خون. الف

نرد،  کخون از آن جستن مرى  ،رندبُه اگر رگ آن را بِکوانى یعنى حی ؛ه خون جهنده داردکوانى یهر حانسان و خون  -
 .(دیتقل مراجع)تمام  نجس است

 ه خون جهنده ندارندک یواناتیح خون .ب

 .(دیتقل مراجع)تمام  است کندارد، پا جهندهخون  ،ه مانند ماهى و پشهکوانى یخون ح -

 وانات استیح رِیه از غک یخون .ج

 ک، پرا افرت شرد  ی هاسنگر یدر ز )ع(دالشهدایحضرت سبعد از قتل  هک خونىمثل  ؛است اتوانیح رِیه از غکخونى  -
 .(دیتقل مراجع)تمام  است

 پالسما و سرمهای خونی مثل فرآورده

 ند؟ستهپاک ، دنآیدست مى خون در آزمایشگاه به ۀپالسما که از تصفیه و تجزی مثل ،3یخون یفرآورده ها

 0)ره((حضرت امامنکنند. )ون صدق خ دیگر کهمگر درصورتى هستند؛است، نجس  یهاى خونفرآورده -

                                   

  0111/11/11استفتاء:  خیتار    021111شماره استفتاء:  ؛ ستفتاء خصوصی،  امام خامنه ای ا  0

ای، أجوبة االستفتائات، اطالق جواب سؤال ، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات؛ سیدعلی حسینی خامنه0، العروۀ الوثقى، جییزد ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .12، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 122
( شودمی استفاده خون جایگزین عنوان به و است مصنوعی عنصری که) سرم از خونی ٔ  دهفراور البته.باشد پالکت یا پالسما قرمز، گلبول تواندمی خونی . فراورده 1

 .شوندنمی استفاده یکدیگر معادل عنوان به و بوده متفاوت
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 مثل پزشکی های استفاده اما و شود، می محسوب نجس است نشده استحاله که زمانی تا آن های فرآورده و خون -
 1)امام خامنه ای( .ندارد اشکال آنها تزریق

 1()آیت اهلل سیستانی .است پاک نکند خون صدق اگر و است نجاست به محکوم آن بر خون صدق ماندن باقی با -

 0(مکارم؛ پس نجس هستند. )آیت اهلل دنها حکم خون را دارتمام آن -

 مرغتخمداخل خون 

 5مرغ چه حکمی دارد؟تخمخون داخل  

 پاکی و نجاست نظر از. الف

 .(مکارمو  یستانیس ات آی وامام خامنه ای ،  حضرت امام) وم به طهارت استکمح -

 خوردننظر  از. ب 

هم بزنند که از بین برود، خوردن مرغ بهن آن اجتناب کرد و اگر خون را با زردۀ تخمبه احتیاط واجب، باید از خورد -
 (.حضرت امامزرده هم مانعى ندارد )

 .(یستانیس  آیت وای  خامنهامام ) خوردن آن حرام است -
پراک و   بقیه در این صورت؛ مرغ را بردارند و دور بریزندتخماما کافی است خون موجود در  ؛خوردن آن حرام است -

  .(مکارم اهلل)آیت خوردن آن اشکال دارد ،مستهلک شود خون هم بزنند تا بهمرغ را تخماما اگر عمداً  .حالل است

 خون لثه و مانند آن 

را نجس آیا آب دهان  برود، یناز ب آید، چنانچه با آب دهان مخلوط شود ویمبیرون ها دندان یه از الک یخون 

 6؟کندمی

 .(یستانیس وایت اهللامام خامنه ای ،  حضرت امام) .ندارد یالکآن اش فروبردن است و کپاآب دهان  -
آید هرگاه در آب دهان حل شود و از بین برود پاک است و فرو بردن خونى که از لثه یا جاى دیگر دهان بیرون مى -

 .(ممکار اهللتیآ) .است، ولى عمداً این کار را نکند آب دهان نیز در این صورت جایز

 برخورد آب با خون لثه

اهى بعضى از یار باعث سکن یا .شه آن را مالش دهمید همیبا ،کهستم و طبق دستور پزشمبتال مارى لثه یمن به ب 

اغذى روى آن که دستمال که خونى در داخل آن جمع شده باشد. هنگامىکنیمثل ا ؛شودام مىهاى لثهقسمت

                                                                                                          

 ؛ 111، سؤال 0اهلل موسوی خمینی، استفتائات، ج. روح0
 .0111/11/11: استفتاء تاریخ    121111: استفتاء . شماره 1
 .1سیستانی، بخش پرسش و پاسخ، استحاله، س. سایت آیت اهلل  1
 .101 سؤال پزشکى، احکام مکارم، . ناصر 0

؛ ناصر مکارم، توضیح المسائل 121سؤال  ای، اجوبة االستفتائات،؛ سیدعلی حسینی خامنه11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 1

 در رساله احتیاط واجب دارند. اقای مکارم :مکارم اهللسایت آیت ؛000، مسئلة 0وضیح المسائل جامع، جت ؛ سیدعلی سیستانی،010جدید، مسئلة 
توضیح المسائل هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 01، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 2

 .112ای، اجوبة االستفتائات، اقتباس از سؤال سیدعلی حسینی خامنه؛011، مسئلة 0مراجع، ج
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مدت  1،ولى خون منجمد ؛نمکر مىکاقدام به شستن دهانم با آب  نابراین؛ بشودرن  دستمال قرمز مى ،گذارممى

ده یها رسه وارد دهان شده و به آن قسمتکر، آبى کرود. بعد از قطع آب ن نمىیماند و با شستن از بزمانى باقى مى

وم به کشود و محه جزء آب دهان محسوب مىکنیا ایوم به نجاست است ک، محاست و سپس از دهان خارج شده

 2طهارت است؟

 .یستانی(س یت اهللآوامام خامنه ای  ، حضرت امام) وم به طهارت استکمح -
هرچند  ؛اط واجب نجس استیاحتبنابر  ،ن نجاست خورده استیه به عکند کنان یا اطمین یقی ،ه شخصکىدرصورت -

  .(1مکارمیت اهلل آ) آمدن به نجاست آلوده نباشدرونیبموقع 

 لثهبرخورد غذا با خون 

 درصورتر؟ یا خی، نجس است است ردهکدا یم و با اجزاى خون منجمدشده در لثه تماس پیاه خوردهکى یا غذایآ 

 4ماند؟غذا، نجس باقى مى ا فضاى دهان بعد از فروبردنِیشدن، آنجس

مرام  ا) است کندارد و فضاى دهان پا الکست و فروبردن آن اشیوم به نجاست نکمح که بیان شد، یغذا در فرض -
 .(یستانیس یت اهللآ وخامنه ای 

اط واجرب نجرس   یاحتبنابر  ،است. اگر خون به آن برسد کآن غذا پا است، دهیه خون به غذا رسکانسان نداند  اگر -
 .(حضرت امام) شودمى

و خوردن آن  شودنجس مى ،است. اگر خون به آن برسد کآن غذا پا است، دهیه خون به غذا رسکانسان نداند  اگر -
  .(مکارم)آیت اهلل  هم حرام استغذا 

 خون دهان ۀواسطبهنجاست دندان عاریه 

الزم است داخل دهان را شدن عین نجاست، بعد از برطرف ،شود خونیدهانش  چنانچه ،دندان عاریه دارد هکسىک 

 5؟شدکز آب بین

 .(مکارموآیت اهلل  حضرت امام. )باید تطهیر شود ،بنابر احتیاط واجب -
  2(.یستانیس آیت اهللو امام خامنه ای ) .کشیدن نیستنیازی به آب -

 دهان شده بهداخل یخون خارج

، اجتناب شود کبرود و مستهل یناز ب ،با آب دهان آن شدنمخلوط ۀواسطبهن شود و اده داخل ،اگر خونى از خارج 

                                   

 صورت مطلق آمده است.الوثقی خون به ۀالعالی( آمده است؛ ولی در العرو. تعبیر انجماد فقط در یکی از سؤاالت أجوبة االستفتائات رهبر معظم انقالب)مدظله0
، فصل فی 0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛ روح01فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، اقتباس از مسئلة  ،0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 112ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه01 القول فی کیفیه تنجس بها، اقتباس از مسئلة ،النجاسات
 پذیر نیست.که ظاهراً احتیاط واجبی است که رجوع« النجاسه بین الظاهر و الباطن علی االحوط لوال االقویال فرق فی احکام »در تعلیقه عروه:  مکارم اهلل. آیت1
توضیح المسائل مراجع، هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛01الوثقی، فصل فی المطهرات، االول من المطهرات، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا .0

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه1بخش الماء، مسئلة  ،، فصل فی المطهرات0موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج اهلل؛روح101، مسئلة 0ج

 .111، سؤال 0ئات، جاهلل موسوی خمینی، استفتا؛ روح111ای، اجوبة االستفتائات، اقتباس از سؤال ؛سیدعلی حسینی خامنه102، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج .1

ه برخی از فقها، نظراتشان . باید توجه داشت که ظاهراً فرقی بین دندان عاریه و آب و غذا در برخورد با خون دهان ازنظر طهارت و نجاست وجود ندارد؛ ولی علت اینک2

 در این سه موضع متفاوت است، مشخص نشده است. 
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 1از آب دهان الزم است؟

 . (یستانیسیت اهلل آو  رت امام رهحض) ستیالزم ن ،ر دهانیو همچنین تطهاجتناب از آب دهان  -

 ..)امام خامنه ای(اگر دهان با نجاست خارجی متنجس شود باید با شستن تطهیر شود -

  .(مکارم اهلل)آیت ندکر یآب دهان اجتناب شود و هم دهان را تطه ط واجب، هم ازایبنابر احت -

 ریزی لثهخوردن در هنگام خونغذا

 .دشوو با غذا مخلوط مى شده ها خارجآنلثۀ مقدارى خون از  ،هنگام غذاخوردنبه ،دارنده ناراحتى لثه کمارانى یب 

 2مى دارد؟کها چه حبراى آن ،غذااین خوردن 

 1)امام خامنه ای(.جایز نیستخوردن نشوید، اشکالی ندارد و در غیر این صورت  )خونریزی(اگر متوجه  -

ه کر اط واجب آن اسرت  یز است؛ امّا احتیجا ،ضرورت دارد خوردن غذا در آن هنگام جنبةو شود نمىاگر خون قطع  -
  .(مکارم اهلل)آیت نندکدرمان  ،ن استکاگر مم

 یردگمُخون

 است؟ پاک پوست زیر یا ناخن زیر ی مُرده خون آیا

زمان زیادی بگذرد که دیگر بره آن اطرالق    اگر میرد می پوست زیر یا ناخن زیر شدن کوبیده واسطه به که خونی -
 جرزء  خرون  کهطورى باشد، شده سوراخ نیز پوست یا ناخن و بگویند خون آن به عرفاً اگر اما است پاک ودخون نش

 0)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .است نجس شود، حساب بدن ظاهر

شک در استحاله آن دارد  کسی که یقین دارد که زیر پوستش با وارد شدن ضربه ای خون جمع شده است و نکته:

محکوم به نجاست است ولی اگر از ابتدا شک در خون بودن آن داشته باشد نسبت به مشکوک اصالة الطهاره جاری می 
 1شود.

 کوکمش یمردگخون

 ۀواسطهب هک است یا گوشتیاست  گیمردخونه ظاهر شده است، ک شر پوستیز یِاهیساگر انسان نداند  

 6ست؟یمش چکح، است ت درآمدهشدن به آن حالدهیوبک

  .د(یتقل مراجع تماماست ) کپا -

                                   

  0111/10/01استفتاء:  خیتار    111111شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای .01خامس من النجاسات، مسئلة ، فصل فی النجاسات، ال0. العروۀ الوثقى، ج0
 .11 ، سؤال1. ناصر مکارم، استفتائات، ج1
  0111/11/11استفتاء:  خیتار    112110شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای 1
 0111/11/01: استفتاء تاریخ    100110: استفتاء شماره000توضیح المسائل جامع، م  .010 مسئلة ،0ج مراجع، المسائل توضیح خمینی، هاشمیبنی . سیدمحمدحسن 0
 .01تحریر الوسیله، بحث نجاسات، م  1

 .011، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 2
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 موقع دوشیدن شیر خونوجود 

 1؟چه حکمی دارد ،شودده مىیر دیدن شیه گاهى موقع دوشکخونى  

 .(یستانیس ت اهللآی امام خامنه ای و و  حضرت امام) ندکمى نجسر را ینجس است و ش -
اگر خرون را جردا    ینتوان آن را خورد .بنا بر ا ینم یست ولشود، پاک ا یم یداپ یردر ش یکه گاه یخون کم -

 .(مکارم اهللتی)آ توان استفاده کرد. یمانده را م یکند باق

 درحال جوش یخون داخل غذاای ذره افتادن

 2ست؟یچ غذا و ظرف آنم کحفتد، یاى خون در آن بذرّه ،دن غذایاگر موقع جوش 

 امام خامنه ای و و حضرت امام) ستیننده نککدن و حرارت و آتش، پایشود و جوشنجس مىتمام غذا و ظرف آن  -
 .(مکارمت اهلل آی

 اهللتیر )آ سرت یننرده ن ککپا، دن و حرارت و آتشیجوش، اط واجبیاحتبنابر  شود ومى تمام غذا و ظرف آن نجس -
 .(یستانیس

 زردابه

 دارد؟ حکمی چه گیرد می فرا را زخم محل خون، کردن برطرف و طهارت از پس که ای زردابه 

 یرا  است مخلوط خون با نباشد معلوم که صورتی در آید می پدید آن اطراف در زخم بهبودی حال در که ای زردآبه -
 1)مراجع تقلید( .است مکلف شخص عهده به امور اینگونه تشخیص و. باشد می پاک نه،

 دیآمی رونیا دمل بیاز زخم  که آب زردى

 4؟چه حکمی دارد، خونرِیا غیخون است ز، یچه آن ک ندک کو شخص ش آیدمی رونیب ا دملیاز زخم که آب زردى  

 .تقلید(  مراجع)تمام  است کپا -

 خاراندن بد هنگامرطوبت درخروج 

، چه حکمی ا آب زردیخون است رطوبت ه آن ک دندانشخص و  آیدمیرون یدر وقت خاراندن بدن بکه رطوبتى  

 5؟دارد

 .ید(تقل مراجع)تمام  تاس کپا -

                                   

و  0112/11/11استفتاء:  خیتار    111112شماره استفتاء:  ؛ امام خامنه ای،.011؛ ناصر مکارم، توضیح المسائل جدید، مسئلة 11، مسئلة 0. توضیح المسائل مراجع، ج0

tسایت آیت اهلل مکارم:  ypei nf o=ht t p://www.makarem.i r/mai n.aspx?10&l i d=1&cat i d=00111&mi d=110110# 

شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای؛ 00، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .011، مسئلة 0المسائل مراجع، ج ، توضیحهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی،  0112/11/11استفتاء:  خیتار    111111
: استفتاء امام خامنه ای سایت ادمین، شماره ؛010 ة، مسئل0؛ توضیح المسائل مراجع، ج01 ة، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئل0العروۀ الوثقى، ج . 1

 .001 أله، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، مس0111/11/11: استفتاء تاریخ    121111
 .011، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0
 1، درس1، فصل 0وزشی،  جرساله آم، .011، مسئلة 0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1

http://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44739&mid=254951
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 تردید بین خون و چرک

 1ست؟یمش چکح ،کا چریه آن خون است کد نک کششخص و د یایب رونیزى بیى چیکاگر در تار 

 .(یستانیس یت اهللآو حضرت امام) ستیواجب نز یجو نواست و جست کپا -
واجرب  ق یصورت تحقنیدرا ؛سهل و آسان باشد یلیق خیه تحقکنیمگر ا ؛ستیز واجب نیجو نواست و جست کپا -

 .(مکارم اهللتی)آ است

 خونرِیغ وخون  بین وککشم قرمزى

 2اش چیست؟وظیفه ،خونرِیا غیه آن خون است کند ک کند و شیقرمزى بب ، چیزشخصچنانچه  

 .د(یتقل )تمام مراجع شودیم کیم به پاکح -

 حیوانخون مشکوک به خون حیوان یا غیرِ

 3اش چیست؟وظیفه ،ر آنیا غین است وایه از حکند ک کند و شیخونى بب ،شخصچنانچه  

 .د(یتقل)تمام مراجع  شودیم کیم به پاکح  -

 خون جهنده دار یا غیر آن وانیحبه خون وک کخون مش

 4اش چیست؟وظیفه ،ا نهی دخون جهنده دار ی است کهوانیه از حکند ک کند و شیبب یخون ،چنانچه شخص 

 د(. یتقلمراجع  تمام) شودیم کیم به پاکح -

 است دارجهندهمشکوک به خون  ی کهوانیحخون 

ا ی دخون جهنده داروان یه آن حکداند نمىلی و ؛وان استیآن، خون فالن ح هکد دانو ب ندیبب یخون ،چنانچه شخص 

 5اش چیست؟وظیفه ،نه

 .د(یتقل مراجع تمام) شودیم کیم به پاکح -

 هاى بدنجوش

 هاغده. این شودع قرمزرن  خارج مىیها ماه گاهى از آنک ندمانندى در جاهاى مختلف بدن هستغدههاى جوش 

 6م خون دارد؟کحاین مایع، ا یند و موجب عسر و حرج است، آکد و حوله و صورت را آلوده مىکترمرتب مى

الزم  از آن ، اجتنراب ث نجاسرت یبودن، از حخونلف است و با علم به کبا خود م ،ا نهیه خون هست کنیص ایتشخ -
 .تقلید( )مراجع جو نیز الزم نیستوپاک است و تحقیق و جست ،داشته باشدشک  شبودنخونر در ولی اگ ؛است

                                   

  .011، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0
 1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  ج .011 ، مسئلة0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1

 1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  ج .011، مسئلة 0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1

 1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  ج .011، مسئلة 0مراجع، ج؛ توضیح المسائل 1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0
 1، درس1، فصل 0رساله آموزشی،  ج .011، مسئلة 0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. ، العروۀ الوثقى، ج1

 1، درس1، فصل 0حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج .010، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 2
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 شدهخون حیوان صید

در بدن مانده باقىاست، آیا خون  1آن به غیر ذبح و نحر ۀتذکی و شکارى صید شده است تیر یا س ِ احیوانى که ب 

 2او پاک است؟

 ، سیستانی(.مکارمعظام  آیات ی،، امام خامنه احضرت امام) بله، پاک است -

 ماندهایی که بعد از ذبح شرعی در بدن حیوان باقی میحکم خون

 3ماند، پاک است؟هایی که بعد از ذبح شرعی در بدن حیوان باقی میخون 

که  ىهایخونتمام  مقدار معمول بیرون آید،شده در شرع بکشند و خون آن بهگوشت را به دستور معینگر حیوان حاللا
 مگر آنکه: 0؛ماند، پاک استدر بدنش مى

که در این  خون به بدن حیوان برگردد است، اینکه سر حیوان در جاى بلندى بوده ةواسط کشیدن یا بهعلت نفسبه -
 .(سیستانییت اهلل آ و حضرت امام) استنجس  هاخونآن  مواقع

 1امنه ای()امام خپاک است. ماندیدر بدن او م وانیکه پس از ذبح ح یخون -
کشریدن خرون برگرردد نیرز     علّت نفسدهند و خون به بدن حیوان برگردد و اگر به قرارسر حیوان را در جاى بلند  -

 .شیرازی(مکارم اهلل)آیت اجتناب است ،احتیاط واجب

 شک در خون ذبیحه

حکم خون  جس،از خون ن است یاسم خون پاک از قِ که چنانچه شک شود یحه،در ذب ماندهیخون باقبارۀ در 

 6مانده چیست؟باقی

 (.حضرت امامپاک است ) -
مقردار  که خرون بره  ینا ،چندهر )تذکیة شرعی نشده باشد(؛باشد  یهمحکوم به عدم تذک یوان،مگرآنکه حپاک است؛  -

و تنها وجود این احتمال که سر حیوان در موضع بلندی بوده اسرت، دلیرل    خارج نشده باشد یوانمتعارف از بدن ح
 .سیستانی( اهللمانده حکم بکنیم)آیتهای باقیکه به نجاست خون شودنمی

احتیراط  متعارف از ذبیحه باشرد، بنرابر   مقدار خاطر شک در خروج خون بهبه او، چنانچه منشأ شکپاک است؛ ولی  -
 (مکارماجتناب شود )آیت اهلل  مانده در بدن ذبیحههای باقیخون تمامواجب، باید از 

                                   

 شود.. به کیفیت صحیح ذبح شرعی شتر، نحر گفته می0
  0111/00/01استفتاء:  خیتار    101101شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای ،.2، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1
 .  11، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 1

مانده در اجزای حرامِ حیوانات گوشت است؛ امّا دربارۀ خون باقىمانده در غیر اجزای حرام حیوانات حاللهای باقی.آنچه در متن آمده است، مربوط به خون0

 اهللو برخی دیگر از مراجع مثل آیت« ها استاحتیاط الزم، اجتناب از آن خون»فرمایند: و صافى گلپایگانىمی÷ نىگوشت، برخی از مراجع مثل آیات  گلپایگاحالل
 «ها الزم نیست.اجتناب از آن خون»سیستانیمی فرمایند: 

 1، درس1، فصل 0حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج 1

 .1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0الوثقى، ج، العروۀ یزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 2
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 یکّوان مذیم حکرشموجود د ۀخون برّ

 1است؟ کپا ،ه شده استکیوم به تذکمادرش، مح ۀکیتذه به کاى هبرّتمام خون ا یآ 

 .(حضرت امام) از خون او اجتناب شود ،اط واجبیاحتبنابر  -
 .(یستانی، سمکارم عظامات یآ) است کپا -

 کس  و خو :و هفتم ششم

 کروح س  و خویب اجزای

 2؟است نجس نند،کیم یزندگ یکخشه در ک یکس  و خوبدن  اجزایتمام  

 ،نراخن  ،پنجره  ،استخوان ،مو یحتّ است،نند، نجس کیم یزندگ یکه در خشک یکبدن سگ و خو اجزایتمام  ،بله -
 .مراجع تقلید() یستها ناقسام آن ینب یحکم فرق ینو در ا استنجس  زینها آن یهارطوبت یرآب دهان و سا

 موهای مشکوک به موی خوکقلم

 کنوع خوب و مرغوب آن غالباً از موى خو کهشود مو استفاده مىشى از قلمکدر نقاشى و نقشهمعمول  طوربه 

 ،در دسترس همگانطور معمول به موهاشود. این قلمکشور میاسالمى وارد رِیشورهاى غکو از  شدهساخته 

 3مى دارد؟کح موها چهن قلمیرد، استفاده از ایگغى و فرهنگى قرار مىیز تبلکخصوص مراهب

ولى اسرتفاده از آن در   ؛ستیز نیه مشروط به طهارت است، جاکنجس است و استفاده از آن در امورى  کموى خو -
ا یر ساخته شده اسرت   کمو از موى خوقلمه کال ندارد و اگر معلوم نباشد کست، اشیه مشروط به طهارت نکامرى 

ه مشروط کاز آن حتى در امورى هم  ۀاستفاد نیست و جو نیز الزمومحکوم به طهارت است و تحقیق و جست ر،یخ
 .تقلید( )تمام مراجع ال نداردکبه طهارت است، اش

 ا س  چوپانیارى کس  ش

 4؟ها را داردر س یم ساکح ،ا س  چوپانیارى کس  ش 

 .)تمام مراجع تقلید( ندکنمى یگر فرقیهاى دنجاست با سگ ازنظرِ -

 ارىکمحل دندان س  ش

 5د شست؟یار را باکارى بر بدن شکهاى س  شا محل دندانیآ 

 .تقلید( )تمام مراجع ر الزم استیتطه -

                                   

 .1، فصل فی النجاسات، الخامس من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0
توضیح المسائل هاشمی خمینی، محمدحسن بنیسید، فصل فی النجاسات، السادس و السابع من النجاسات؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 1، درس1، فصل 0حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج ؛.011، مسئله 0مراجع، ج
 .110؛ أجوبة االستفتائات، سؤال 011و011،مسئلة 0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1. العروۀ الوثقی، فصل فی النجاسات، مورد الثانی عشر، مسئلة 1
توضیح المسائل هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، السادس و السابع من النجاسات؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییحمدکاظم طباطباسیدم. 0

  0111/10/01استفتاء:  خیتار    211111شماره استفتاء: ، استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای .011، اطالق مسئلة 0مراجع، ج

استفتاء:  خیتار    111011شماره استفتاء: ، استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای .011، اطالق مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، بنی سیدمحمدحسن. 1

0111/11/01  



 
36 

 

 گراز

 1است؟ ؟ حکم نجاست دربارۀ آن چگونها گراز همان خوک محسوب می شودیآ 

 .(، آیت اهلل مکارم(امام خامنه ایاست )نجس  ،، گراز که ظاهراً همان خوک وحشی استبله -

 کاز خوشده گرفته ریپنهیما

م کشود. حگرفته مى کاز پودر خو ،شورهاى اسالمىکرهاى وارداتى به برخى از یپن ۀیماکه فته شده است گ 

 2؟چیستآن استفاده از 

)تمرام مراجرع    جو نیز الزم نیسرت وو تحقیق و جست وم به طهارت استکمح ،شودننان به نجاست حاصل یتا اطم -
 .تقلید(

 حیوانات حرام گوشتموى آب دهان و 

 3؟استپاک ها و گربه و خرگوش یا موی آنموش  دهانآب آیا  

 و آب دهان مابقی حیوانات، مثل مواز بین حیوانات فقط سگ و خوک هستند که تمام اجزایشان نجس است؛ ولی  -
 )تمام مراجع تقلید(.  0.شده پاک استو گربه و خرگوش و حتی حیوانات مسخموش 

 افتادن موش زنده در غذا

 5غذا شود و زنده بیرون بیاید، آیا آن غذا پاک است؟ اگر موش زنده وارد 

 اگرچه که آن غذا آلوده است؛ ولی پاک است )تمام مراجع تقلید( -

 کافر هشتم:

 مفهوم کافر

 6گویند؟به چه کسی کافر می 

نبروت  به . 1 1؛او معترف نباشد یگانگیبه  یابه خداوند متعال  .0 :است که یکافر کس براساس فتوای مراجع  تقلید، -

                                   

0 

h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =10& l i d =1& c a t i

d =00101& m i d   0111/11/12استفتاء:  خیتار    110211شماره استفتاء: و امام خامنه ای استفتاء خصوصی،  110121=
 .011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1. العروۀ الوثقی، فصل فی النجاسات، مورد الثانی عشر، مسئلة 1
 1، درس1، فصل 0حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج . ؛.011و11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 1

باس یا بدن نمازگزار ها روی لگر آنا»آید: در اینجا سؤال دیگری نیز به ذهن می. این مسئله در مقام بیان طهارت و نجاست موی گربه و حیوانات دیگر است؛ اما 0

نماز شخص »فرمایند: در شرایط لباس نمازگزار ذکر شده است که اکثر مراجع می ،نیست جوابله در مقام بیان ئاین مساگرچه  «باشند، نماز شخص چه حکمی دارد؟
اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت »فرمایند: چنین میاشد، اینتعالی(، نسبت به آب دهان این حیوانات که روی لباس باهللسیستانی)حفظه اهللمثالً آیت« باطل است.

شده و عین آن برطرف شده باشد،  گوشت مانند گربه که پاک است، بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تَر باشد، نماز باطل است و اگر خشکدیگری از حیوان حرام
 تانی(.سیس اهللنمازش صحیح است )استفتاء کتبی خصوصی از آیت

،  امام خامنه ای، .11، سؤال 11، ص0؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج011، اقتباس از مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 1

  0111/11/01استفتاء:  خیتار    101111شماره استفتاء: استفتاء خصوصی، 

 .012، مسئلة 0، فصل فی النجاسات، الثامن من النجاسات؛ توضیح المسائل مراجع، ج0قى، جالوثالعروۀ ،سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. 2
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باشرد کره هرچنرد     ینحرو انکرار بره  آن را منکرر شرود و    یند یاتاز ضرور یکی .1 ؛معترف نباشد )ص(یااألنبخاتم
از واجبات  ی،که آن ضرور کندینم یرابطه فرقیندرا .بشود )ص(اکرم یامبرپ یااألنبخاتم یبمستلزم تکذ ،الجملهیف

 یرا مثل معاد  یاز مسائل اعتقاد یاربا و غنا  و مانند شرب خمراز محرّمات  یامانند نماز، روزه، زکات و حجاب باشد 
داشرته  اسرالم   یناز د یرغ ینید یارا انتخاب نکرده باشد  ینید ،فرداگر  . با این توضیح،)ص(یامبرپ یتبمودّت اهلِ

ی درحرال را  )ص(یرامبر خداوند متعال به پۀ شداز دستورات ابالغ یبعض باشد، اما دهکراسالم را انتخاب  یند یاباشد 
 یشخو ینعنوان داسالم را به یفرد حال اگر. است افرکدر این صورت  ،خداست یامبرپ ةگفت داندیم کند کهانکار 

بدون آنکره قصرد    ین وشبهات مخالف د یالقا یامسلمانان  یطاز مح یمانند دور یلی،دالبه کرده است، اماانتخاب 
د، شرو منکرر  را مثل خمس و حجراب   یند یِاز احکام فرع یبعض ،باشدداشته  را یشانا ةو گفت )ص(یامبرپ یبتکذ

 0هرچند منحرف است. یست؛کافر نچنین شخصی نیز 

 اقسام کافر

 2شود؟کافر به چند دسته تقسیم می 

کتاب کسى است کره بره   مقصود از اهلِ شود.ی تقسیم میکتابیرِغ و کافرِی کافرِ کتاب ةکافر به دو دست ی،طور کلبه -
 )ع(الهىچنین فردی باید پیروِ پیامبری از پیامبران  باشد. اعتقاد داشته]که کتاب آسمانی دارد،[ ادیان الهى  یکى از

 )تمام مراجع  تقلید( 1نصارى و مانند یهود را داشته باشد؛ )ع(بر انبیاشده نازلهاى یکى از کتابباشد که آن پیامبر، 

 طهارت و نجاست کافر

 4فرهای غیرِکتابی، هر دو نجس هستند؟آیا کافرهای کتابی و کا 

  الف. کافر غیرِکتابی

 نجس است )نظر مشهور مراجع تقلید(. -
به معاشررت ندارنرد،    یازیکه ن ییآنها یکنند برا ینم یزپره یچون از نجاسات ظاهر یول یستند؛کفار ذاتاً نجس ن -

 .(مکارم اهلل)آیت آنها نشوند. یواجب آن است که آلوده به زندگ یاطاحت

 ب. کافر کتابی

 (. حضرت امامنجس است. ) -
 سیستانی(.ت اهلل و آیامام خامنه ای ).پاک است -
به معاشررت ندارنرد،    یازیکه ن ییآنها یکنند برا ینم یزپره یچون از نجاسات ظاهر یول یستند؛کفار ذاتاً نجس ن -

 (.مکارم ت اهللآی) آنها نشوند. یواجب آن است که آلوده به زندگ یاطاحت

                                   

 .011، مسئلة 0عنوان ضروریات دین بیان شد، برگرفته از این منابع است: سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، جهایی که به. مثال0
 ی النجاسات، الثامن من النجاسات.، فصل ف0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
 .102فتائات، سؤال . مبتنی است که تعریفی که برای کافر کتابی و غیرِکتابی بیان شده است و ظاهراً اختالفی نیست، برگرفته از این منبع است: اجوبة االست1
، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنینجاسات؛ ، فصل فی النجاسات، الثامن من ال0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

   .01و00، سؤال 11، ص0؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج101ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛سیدعلی حسینی خامنه012مسئلة 
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 مجوس

 1هستند؟ کتاباهلِ)زرتشتیان(  آیا مجوس 

 سیستانی(. یت اهللآ ،امام خامنه ایکتاب هستند )بله، اهلِ -
 .(مکارم اهلل)آیت کتاب هستندمجوسیان محکوم به احکام اهلِبله،  -

 صابئین

 ،لحَملل و نِالمعارف ۀدائر و حدیث و اعمّ از فقه ،در کتب مختلف ی وجود دارد.شدید نظرصابئین اختالفدربارۀ 
ها تابع که آن است این ،که امروز در بین صابئین مملکت ما معروف است آنچه حداقل شش قول وجود دارد:

  1اند.هاى مذهبى عنوان نشدهاقلیت وِجز ،زکریا هستند و در کشور ما در قانون اساسىبنیحیى
 3کتاب هستند؟از اهلِ آیا صابئین، 

اینکره  کما ،اى از نصارى هستندها طایفهپس اگر معلوم شود که آن؛ ما روشن نیستها تاکنون نزد حقیقت دین آن -
 .(مکارمو آیت اهلل   حضرت امامهستند )ها در حکم آن ،گفته شده است

 )امام خامنه ای(. کتاب هستندصابئین از اهلِ -
پرسرت و  . حرانیین که برت 0د: انبا عنوان صابئین معرفی شده حقیقتِ دینِ صابئین برای ما روشن نیست. دو گروه -

کتاب را دارند. چنانچه این گفته ای از نصاری هستند و حکم اهلِ. منداییان که طایفه1کتاب هستند؛ اهلِمانند غیرِ
که ثابت نشود، حکم، همان است که بیان شد و درصورتی ثابت شود که صابئین از گروه دوم یعنی منداییان هستند،

 سیستانی(. اهللکتاب را ندارند )آیتحکم اهلِ بنابر احتیاط واجب،
آن دسته از اهل کتاب  نیبنابرا ست،ین یحکم اسالم کاف یاجرا ی)ص( برا نییصرف اعتقاد به رسالت خاتم النب نکته:

خود عمررل  اکانیبر اساس روش و عادت ن ی)ص( دارند، ول نییبه رسالت خاتم النب مانیا ،یکه از جهت اعتقاد
 0)امام خامنه ای(محکوم به طهارت هستند. داگر از اهل کتاب محسوب شون ی. بلندیآیمسلمان به حساب نم کنندیم

 طهارت و نجاست طفل کافر

 5بچۀ نابالغ کافر، ازنظرِ طهارت و نجاست چه حکمی دارد؟ 

 سیستانی(. یت اهللو آ 2 حضرت اماماگر یکی از والدین یا پدربزرگ یا مادربزرگ او مسلمان باشد، بچه پاک است ) -
مستحب آن است که از او  یاطاگر فقط مادر او مسلمان باشد احت یحکم مسلمان را دارد ولاگر پدر او مسلمان باشد  -

اش  یپدر یمادرش و جد و جده  یاجتناب کنند تا خودش مستقل شود و به فهم برسد. و اگر پدرش کافر است ول

                                   

؛ ؛ 102ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه012 ، حواشی برخی مراجع بر مسئلة0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی. 0

 ؛.01، سؤال 11، ص0ات جدید، جئناصر مکارم، استفتا
 .011، ص0. ناصر مکارم، کتاب النکاح، ج1

؛سیدعلی سیستانی، منهاج 0 قول فی الکفر، مسئلةخمینی، تحریر الوسیلة، کتاب النکاح، ال موسوی اهلل؛ روح102ای، اجوبة االستفتائات، سؤال . سیدعلی حسینی خامنه1

 .10، سؤال 1؛ ناصر مکارم، استفتائات، ج112، کتاب النکاح، مسئلة 1الصالحین، ج
 1، درس1، فصل 0حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج 0

 سایت آیت اهلل مکارم: .011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جمی خمینی، هاشسیدمحمدحسن بنی ، فصل فی النجاسات، الثامن من النجاسات؛0. العروۀ الوثقى، ج1

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=10&l i d=1&cat i d=00101&mi d=111010 

 آورند.را می «دجَ»نام ، فقط الوسیله ؛ ولی در تحریرنظر با صاحب عروه هستندو هم اندحاشیه نزده «جدّه» برایالوثقی  ۀدر حاشیة العرو÷ . حضرت امام2
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 )آیت اهلل مکارم( باشد. یمسلمانند پاک م

 اگر بچه اظهار اسالم کرد چطور؟

 (.حضرت امام) .اسالم کند، پاک استکافر ممیز از روی بصیرت و تحقیق، اظهار  اگر بچه -
 یرا داشرته باشرد    یلها تماگرداند و به مسلمان رو ،اگر از پدرومادر خود اگر بچة کافر اظهار اسالم کند، پاک است. -

 سیستانی(. اهلل)آیت محلّ اشکال است ،یحکم به نجاست و ،باشد یو بررس حقیقت درحالِ

 مسلمان درآمده ینکه تحت حضانت والد یطهارت نوزاد کافر

 0کنند؟ یتوانند نوزاد کافر که نجس است را نگهدار یزن و مرد مسلمان م یاآ
 )آیت اهلل مکارم( او به آنها واگذار شود در طهارت تابع آنها است. یتکه حضانت و ترب یدر صورت -

 تدمر

 م مرتد و اقسام آنحک

 2گویند و اقسام آن را نیز بیان کنید؟مرتد به چه کسی می

شود یا حکم ضرورى دین، یعنى حکمى را که مسرلمانان   )ص( مسلمانى که منکر خدا یا پیغمبرنجس است، مرتد  -
ضرورى دین اسرت  که بداند آن حکم بودن نماز و روزه را انکار کند، درصورتىمثل واجب ،دانندجزوِ دین اسالم مى

 مرتدّ مرتد بر دو قسم است: محسوب می شود، گردد، مرتدبرمی )ص(و منکرشدن آن حکم، به انکار خدا یا پیغمبر
 مکارم(. ، آیت اهللحضرت امام) 1ملّى مرتدّ و فطرى

 ایرا انکار کند نبوت، معاد (  د،یاز اصول اسالم ) توح یکی ایو  دینما اریاز اسالم خارج شده و کفر اخت یاگر مسلمان -
و  هیاهلل عل یدر رسالت رسول اکرم صل یبه نقص ایانکار کند که به انکار نبوت  یاسالم را بطور اتیاز ضرور یکی

اسرت کره    یکس یمرتد فطر ؛یو مل یبر دو قسم است: فطر مرتد و شرعا نجس است. آله منجر شود، مرتد است
و پس از آن از  دیمان باشند، سپس بعد از بلوغش اظهار اسالم نمااز پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او، مسل یکی

است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند سرپس بعرد از بلروغ     یکس یاسالم خارج شود. و مرتد مل
 کره  یاصرل  یسپس به کفر برگردد، ماننرد نصرران   اوردیشود و پس از آن اسالم ب یپس کافر اصل د،یاظهار کفر نما

 0)امام خامنه ای(برگردد. تشیسپس مثال به نصران اوردیاسالم ب
است  یکه از اسالم خارج شده، حکم همان گروه یکس یعنینجس بودن مرتدّ  یاالزم به ذکر است که حکم پاک  -

شرود، نجرس    یرکترابی گردد، پاک است و چنانچه کافرِ غ یکه مرتد به آن وارد شده، پس اگر فردِ مرتد، کافر کتاب

                                   

ht. سایت آیت اهلل مکارم: 0 t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o= 10&l i d=1&cat i d=00101&mi d=111011 

، 1توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، الثامن من النجاسات؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .010توضیح المسائل جامع، م نجاست.دهمین ، فصل نجاسات،0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛سیدروح1001مسئلة 

توضیح المسائل مراجع،  هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 1العروۀ الوثقی، کتاب المطهرات، مورد الثامن: االسالم، مسئلة یزدی،  ییسیدمحمدکاظم طباطبا. نک: 1

که پدرومادرش مسلمان هستند، از اسالم چنانچه شخصی قبل از بلوغ، از روی اختیار و آگاهی و بصیرت، مسلمان شود و دوباره قبل از بلوغ، درحالی»؛ 1001، مسئلة 1ج
برخی دیگر از فقها ’ مرتد فطری است.‘فرمایند: یمیسیستان اهللبرگردد، در حکم او، بین فقها اختالف است که آیا مرتدّ ملی است یا مرتدّ فطری. برخی از فقها مثل آیت

 ’«کافر ملی است.چون قبول اسالم او قبل از بلوغ بوده است؛ بنابراین تأثیری ندارد و بعد از بلوغ هم فرض این است که اسالم نیاورده است؛ بنابراین او ‘فرمایند: می
 .1رساله آموزشی درس  0111/01/10استفتاء:  خیتار    011011شماره استفتاء: ، استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای 0
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 )آیت اهلل سیستانی( .گرددیم

 بعد از توبه یو فطر یمرتدّ ملّ

که به بعضى ىیتا جا ؛از دین برگشته است ،طور کاملهو ب شده استعلل مختلف فاسد رم بهسمتأسفانه برادر هم 

 ر کردهاى اظهاکند. درحال حاضر بعد از گذشت چند سال از ارتداد او از اسالم، طى نامهاز مقدسات دینى اهانت مى

با  اشافراد خانواده ۀپدرومادر و بقی ۀگیرد. رابطخواند و نه روزه مىولى نه نماز مى ،که به اسالم ایمان دارد است

 1کند؟ آیا باید او را نجس محسوب کرد؟وى چگونه باید باشد؟ آیا عنوان کافر بر او صدق مى

باشد، محکوم به طهارت اسرت و ارتبراط پردرومادر و     ارتداد قبلى وى، اگر بعد از آن توبه کرده شدنثابتبر فرض  -
 .)تمام مراجع  تقلید( ندارد شکالسایر خانواده با وى ا

 بلدنبودن اصول و فروع دین

 2که اصول و فروع دین را بلد نیست، غذایی طبخ کرده باشد، خوردنِ آن غذا چه حکمی دارد؟اگر کسى 

ها را بیان کند، محکوم بره  طور تفصیل و ترتیب، نتواند آنرچند بهاگر به اصول و اعتقادات اسالمى معتقد است، ه -
که اگرر از مبردأ و معراد و    طورىحکم اسالم و طهارت است و طبخ او هم اشکال ندارد. اگر اصالً متوجه نیست، به

العى کند و جاهرل محرض باشرد، محکروم بره کفرر اسرت و        طااصول اسالمى چیزى از او سؤال کنند، اظهار بى
 (. مکارم سیستانی،آیات  و  حضرت امام) شود با رطوبت با او مالقات کردنمى

 معتقد به وحدت وجود

 3وحدت وجود یعنی چه و معتقد به آن چه حکمی دارد؟ 

باشد و ملتزم به احکام اسالم، پاک است؛ مگر ملتزم شروند بره لروازم فاسردی کره      که قائل به وحدت وجود کسی -
 (.حضرت امامسالت باشد )مستلزم الوهیت و توحید و ر

 )امام خامنه ای(شود. یصرف آن موجب ارتداد و کفر نم -
باشد و ملتزم به احکام اسالم، پاک است؛ مگر اینکه تعریف کافر بر آن صردق کنرد   که قائل به وحدت وجود کسی -

 )آیت اهلل سیستانی(.
فقها موجب خروج از اسالم اسرت، ایرن   عقیدۀ همة طور قطع باطل و بهوحدت وجود، معانى متعددى دارد. آنچه به -

است که کسى معتقد باشد به اینکه خداوند، عین موجودات این جهان است و خالق و مخلروق و عابرد و معبرودى    
طورکه بهشت و دوزخ نیز عین وجود اوست. الزمة این اعتقاد، انکار بسریارى از مسرلّمات دیرن    وجود ندارد؛ همان

 (.مکارم اهللم آن بشود، خارج از اسالم است )آیتاست. هرگاه کسى ملتزم به لواز

 صوفیه

 1؟حکم نجاست و طهارت فرقه صوفیه چیست

                                   

 .111؛ اجوبة االستفتائات، سؤال 1و0، فصل فی المطهرات، الثامن من المطهرات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

، 1توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنیمن النجاسات؛  ، فصل فی النجاسات، الثامن0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. نک: 1

 ، دهمین نجاست.، فصل نجاسات0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛ سیدروح1001مسئلة 
 امام خامنه ای .00، سؤال 0، استفتائات جدید، ج؛ ناصر مکارم1، فصل فی النجاسات، الثامن من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/01/11استفتاء:  خیتار    110211شماره استفتاء: ، استفتاء خصوصی، 
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در رسرالت رسرول اکررم     یاسالم را انکار نکنند و معتقد بره نقصر   یند یاتاز ضرور یک یچو نبوت و ه یداگر توح -
هنگام تماس با آنهرا   یدصورت با ینا یرشود. در غ ینباشند، حکم به کفر و نجاست آنها نم« و آله یهاهلل عل یصل»
 )امام خامنه ای( آنان، مسأله طهارت و نجاست مراعات شود. یخوردن غذا یا

فوق را داشته باشد، مانند  یدو بعضى کمتر، کسى که عقا یشترعموماً گرفتار انحرافاتى هستند، بعضى ب یّهفِرَق صوف -
، به گونه اى «انکار محرّمات»و « ترک عبادت»وجود( و )نه وحدت مفهوم « وحدت موجود»و « اتّحاد»و « حلول»

معتقد شده،  یدعقا یناگر قبالً مسلمان بوده و سپس به ا ونبوّت شود در سلک کفّار است  یا یدکه مستلزم انکار توح
ا از آنه یدو اگر ممکن نشد با یددر رفع شبهات آنها از طرق منطقى کوش یدمرتد است و تا آن جا که ممکن است با

 .(مکارم اهلل)آیت .دورى کرد
 2شیخیه

 3؟آیا شیخیه مسلمانند

                                                                                                          

، سایت آیت اهلل مکارم: 0111211سواالت سامانه جامع  نگاه، پوشش و معاشرت  سوال شماره . سایت ادمین امام خامنه ای،  0

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=10&l i d=1&cat i d=00100&mi d=111012 
 ؟کیست یخیهش.  1

 :نویسدیم ینچن "یخیهش گروه" یدرباره  "الجنات روضات"از  نقل . دهخدا بهیندگو یم "یخیهش"را  "ییاحمد احسا" یخش یروانپ
 "یهسر پشت"و  "یخیهش" یشانا اند... نام، تندتر رفتهاز غالت یاریاز بس یقتشدند و در حق یدااواخر پ ینهستند، در ا یلتأو یمعامله آلت ، کهجماعت ینا پیروان»

 یینرا در پا نماز جماعت یشان، اکه است ینا آن اند؛ و علتداشته منسوب "ییاحسا ینالعابد ینز احمدبن یخش" را به آن ، کهاست یفارس از لغات کلمه ینو ا است
 منزله به ،یفهطا ینمشهورند. ا یسر یباال و به خوانندیسر نماز م یدر باال که مبارکه، یبقعه  فقهاء آن یعنیخود،  ینمنکر خالف به خواندند؛یم ینیحس حرم یپا

 خود قائل ی( را برافرجه یتعال اللّه )عجل حجة حضرت "یتباب"و  خاصّه، ابتین "یخیهش"اند. شده قائل یثتثل ، و بهغلو کرده یسیع یدرباره  که تندهس ینصار
 «هستند.

 :است نوشته ینچن یشانا یمذهب و اصول "یخیهش" ی، دربارهادوارد براون ، نوشته"الکاف نقطة" یاز مقدمه  همو،
 یقهاز چهار طر ،یشانا ، معتقداتو نحل در ملل "یشهرستان یمعبدالکر محمد بن" قول به یاند. ولداشته اختالف با هم ،یاتدر جزئ اند کهبوده فرقه ینچند ،غالت»
 ، بداء.، رجعتحلول یا یه، شب: تناسخاست نبوده یرونب

هنوز  ، که"یکرمان خان یممحمد کر یحاج"او،  یبو رق "محمد باب یعل زایرم"نمود.  محسوب یدبا یراخ یقهطر ینرا، جزء ا "ییاحمد احسا" یروانپ یعنی، "یخیهش"
 یدبا "یخیهش" یقهو طر معتقدات ینرا در ب "یهباب" یقهطر ی یشه، راصل ینبودند. بنابر ا "یخیهش" یعنی، فرقه ین، هر دو از ااوست در اعقاب "یخیهش" یاستر

 :است یلاز قرار ذ ،یخیهش یدعقا جستجو نمود. اصول
 اند.بوده یاله و صفات نعوت یو دارا ی، مظاهر الهفرزندانش یازدهبا  ،یعل یعنیاثناعشر،  . ائمه0
 ، بعد از آنکهو عدل را پر کند از قسط ینزم ینکها یظهور خواهد کرد برا در آخرالزمان و فقط ید،گرد یب، از انظار غاه.ق 121 یدر سنه  دوازدهم امام . از آنجا که1

 ید،را بنما مردم یجحوا رفع یدخود، با یکامله  رحمت یمقتضا اشند و خداوند بهبیم او محتاج و داللت یتهدا دائماً به ،ینو جور؛ و از آنجا که مؤمن باشد از ظلم پرشده
، داشته و رابطه اتصال ،یبغا با امام بالواسطه نفر باشد که یک ،ینمؤمن ینماب یدبا یشه، همالمقدمات هذه ید؛ بناء علقرار ده یشانا دسترس را در محل یبغا و امام

 .یندگو کامل ییعهش ،یشانا اصطالح را به یشخص ینچن ینباشد. ا و امت امام ینب یضف یواسطه 
 ین. بنابرایدگو یم "یاییهور قل" جسم ،یشانا که است یفیلط جسم ماند،یم یباق از انسان یعنصر بدن بعد از انحالل که یزیچ وجود ندارد و فقط ی. معاد جسمان1
 .«کامل ی یعهش به تقاد. اع0 . امامت1 . نبوت1 ید. توح0قرار:  ینمعتقدند، از ا یند از اصول چهار رکن ، به"یخیهش"

 ی، سخننداشته را قبول یو معاد جسمان داشته یضتفو ، باور بهبوده یاو غال ینکهاند: او گفته افتاده گمان به ،یخش ها بهگفته یندر استناد ا ،یخش ینانجانش از شماری
 .است شده یناش یخش سخنان نکردن رکو د میدنناروا، از نفه یاتهامها و نسبتها ین. ایخش و مقام دور از شأن و به نادرست است

. یدگرد یگرد ینآفر یو تباه منحرف یها و گروههافرقه ی یهو منشأ و تغذ یافت رواج "احمد یخش" یروانپ یان، در منادرست و چه درست باورها، چه ین، اهر حال در
 .ییدندرو ردابم یناست که در ا "یتبهائ"و  "یتباب" آنها یاز جمله 

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?l i d=1&mi d=101110&t ypei nf o=11&cat i d=11112 
 . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت سامانه جامع  ازدواج و زناشویی  سوال شماره 121011، سایت آیت اهلل مکارم: 1

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=10&l i d=1&cat i d=00100&mi d=111011 
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در رسالت رسول اکررم   یاسالم را انکار نکنند و معتقد به نقص یند یاتاز ضرور یک یچو نبوت و ه یداگر توح -
. نفسره مرانع نردارد    یشود و ازدواج با آنان فر  یو آله( نباشند حکم به کفر و نجاست آن ها نم یهاهلل عل ی)صل

 امام خامنه ای()
از اشرکال   یوصلت با آنها خالالبته هستند هر چند ظاهراً مسلمانند؛  یاعتقادات انحراف یبعض یها دارا یخیش -

. )آیرت اهلل  یرد آنها را از اعتقادات خرود برگردان  یدمگر بتوان ید. سزاوار است با آنها رفت و آمد نداشته باشیستن
 مکارم(

 1(علی اللهیاهل حق )

)ع( را خدا دانسته و به  طالب یبن اب یعل یرالمؤمنینام یعنینامند،  یم «یالله یعل»جود دارد که خود را و یفرقه ا 

 ها نجس هستند؟ ینا یاآ نماز و روزه اعتقاد دارند یدعا و طلب حاجت به جا

ول اکررم  در رسرالت رسر   یاسالم را انکار نکنند و معتقد بره نقصر   یند یاتاز ضرور یک یچو نبوت و ه یداگر توح -
هنگام تماس با آنهرا   یدصورت با ینا یرشود. در غ ینباشند، حکم به کفر و نجاست آنها نم« و آله یهاهلل عل یصل»
  1)امام خامنه ای(. مسأله طهارت و نجاست مراعات شود آنان، یخوردن غذا یا

را قبرول ندارنرد کره     کردام یچهر اسالم اند، نماز و روزه  یاتاى منکر ضروردو گروه اند: عده )علی اللهی( اهل حق -

                                   

  هستند؟ یدیچه عقا یدارا ی،الله یفرقه عل. 0

 :یمکن یاشاره م یشانا یباشد ، به اهم باورها یم یاناز تمام اد یبر خرافات است و بنا به گفته خودشان جوهرکش یفرقه مبتن ینا یداز آن جا که عقا
 یدهد، و نوع یم ییالسّالم ر جنبه خدا یهر عل ی)مبارک شاه( و ناعوث و حضرت علیشنمسلک به سلطان سهاک و قبل از او بابا خو ینمتعال ا ی. در مورد خداالف
 یمتعدد ینبراه یاله یو حکما یاسالم مانقائل است، متکل یریمتعال همتا و نظ یخدا ینوع طرز تفکر که برا ینا ینسبت به آنها قائل است. در نقد و بررس یتالوه

او  یجهان و همتا یاست که خدا یناش ا وجود دارد، الزمه یریجهان، همتا و نظ یخدا یکه برا یمهر گاه فرض کن: »کنیمیم مورد اشاره یکاند که به کرده اقامه
له کمث یسل» یفهشر یهآ ینها. عالوه بر ا«یستسازگار ن یبا خداوندگار یاجو احت ستا یاجو احت یازشدن از دو جزء مستلزم ن یباز دو جزء مرکب باشند و ترک یکهر 

 یخدا واحد است، نه مثل: »گویدیاست که م یذات یدتوح ید،مرتبه از مراتب توح ینو اول کندیم یمتعال به صراحت نف یرا از خدا یهیو شب یر( هر گونه نظ0) ،«یءش
 .«یلیو نه عد یهیو نه شب یریدارد و نه نظ

نماز  یبه جا یازکرده که روزه سه روز و ن یدتأک یدتیردود است و سلطان سهاک در مسائل عقدر مسلک اهل حق کامالً م یاسالم یوه. نماز و روزه نماز و روزه به شب
: ما از نمازگزاران گویندیرا به دوزخ وارد ساخت؟ م اشم یز: چه چپرسندیم یاناز دوزخ یانبهشت: »فرمایدیمتعال م یکه خدا یانندمصداق دوزخ یقتقرار دارد. لذا در حق

که  یازبه ن یاجیهستند، احت یقربان و... که همه از انفاقات شرع یدع یخمس، صدقات، قربانزکات مال(،  یه،گفت: که با وجود زکات )فطر یدهم با یاز. در مورد ن«یمنبود
 .یستاست، ن یندر د یبدعت

از ماقبل  یگریجامه روح د یامظهر  یهر صاحب روح : طبق نامه )سرانجام(یندگو یاعتقادات اهل حق، تناسخ و حلول است که م ی. تناسخ و حلول از ارکان اصلج
به  یستالزم ن یرد،م یشود و هر بار که م یجهنم یا یمرحله، بهشت یکمینکند تا در هزار و  یزندگ یهزار مرتبه متولد شود و هر مرتبه در قالب یداست و انسان با
امامان و  یامبران،خداوند به جسد پ: »یندگو ی. و امّا در مورد حلول میندآ یم یار و... به دنبه صورت شت یبه صورت گاو، گاه یمتولد گردد، گاه یگریصورت انسان د

در  یبسخن ترک یناند که الزمه ا حلول و اتحاد گفته یشه. در ردّ اند«یمخالق که مائ هیبنده، گ یگه»مردم آمده و گفته است:  یانرهبران اهل حق حلول کرده، به م
از  یشانخدا کنندیم یالخ هایتناسخ: »فرمایدیالسّالم ر ، م یهامام صادق ر عل ینهادر ذات خدا راه ندارد. عالوه بر ا یاجاست و احت یاجم با احتذات خداست که مالز

 یمسلک جوهرکش ینهست و اخود قائل  یشوایانغلو را در حق پ ینکه اهل حق باالتر یمرس یم یجهنت ینبه ا ینهائ یجمع بند یک. در «رودیم یگرد نبه بد یبدن
است  یمذهب آنها کشکول یگرد بیرخورد. به تع یدر مذهب آنها به چشم م یحیتو مس یهودو  یاز مذاهب مانو یاست، و آثار یانیوح یرو غ یانیمختلف وح یاناز اد

برخوردار  ینه تنها از ساختار مستحکم یدعقا ینکنند. ا یم یغآنها را تبل یانیوح یاو  یعقالن یهتوج ینمطلب اخذ کرده و بدون کمتر یک یکه از هر مسلک و مذهب
 تابند. یرا بر نم یعقالن یینتب یچباشند و ه یم یگربلکه در تناقض با هم د یستند،ن

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=11&l i d=1&cat i d=11121&mi d=102111 

1 ، سایت آیت اهلل مکارم: 1110ؤال ، س100، ص0؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج101و101 لای، اجوبة االستفتائات، سؤا. سیدعلی حسینی خامنه

h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =10& l i d =1& c a t i

d =02112& m i d =121101 
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 یرامبر خردا و رسرالت پ   یگانگىاى به ولى عده یست،ن یزآن ها، معاشرت و ازدواج با آنها مطلقا جا یاستفاده از غذا
ندارد و  یکه معاشرت با گروه دوم مانع گرددىهم کنند به انکار نبوت باز نم یاتدهند و اگر انکار ضرورشهادت مى

 یرن ا یمعقائد زوجه واقع شود اشکال دارد و اگرر بر   یرآن باشد که زوج تحت تاث یمورتى که بازدواج با آن ها در ص
 1 (مکارم)آیت اهلل  ازدواج کند. یگرىندارد با د یولى بهتر است اگر ضرورت یستمطلب نباشد حرام ن

 2اسماعیلیه

نامند و اعتقاد به امامت شش لیه مىاى وجود دارد که خود را اسماعیفرقه ،ما و بعضى نواحى دیگر ۀدر اطراف منطق 

معتقد نیستند. پیروان این فرقه هم و به والیت فقیه  کنندعمل نمی یک از واجبات دینىولى به هیچ ؛دارند )ع(امام

 3نجس هستند یا پاک؟

و احکام واجبات دینى  نداشتن به انجام یا اعتقاد )ع( معصومین ةآنان به شش امام دیگر از ائم نداشتن اعتقادصرف  -
مگرر   ؛شرود منجر نشود، موجب کفر و نجاست نمى )ص( االنبیاکه به انکار اصل دین یا نبوت خاتمشرعى تا زمانى

 .تقلید( )تمام مراجع صادر شود )ع(ها دشنام و اهانت به یکى از امامان معصوماینکه از آن

 خوارج

 4هستند؟نجس  ،اندخروج کرده )ع(که بر امام معصومیکسانیعنی  ،خوارج 

 ، (.مکارم وایت اهلل حضرت امام )ره( بله، نجس هستند) -
کنند و گروه دیگر عداوت و دشمنی با بیت)ع( اظهار دشمنی میاند: گروهی از آنان نسبت به اهلخوارج بر دو قسم -

ان که نسبت شوند. گروهی از آندلیل پیروی از احکام فقهی خوارج، از آنان شمرده میبیت)ع( ندارند؛ هرچند بهاهل

                                   

 سایت مکارم:0111/10/11استفتاء:  یختار    011111شماره استفتاء: . امام خامنه ای، سایت ادمین  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00100&mid=111020 

 استوار است؟ یدىچه عقا یهبر پا یلیهاسماع.  1

است که وصى « ولىّ و امام»و صامت،  «یغمبرپ»هرگز خالى از حجّت نمى شود وحجت خدا بر دو گونه است: ناطق و صامت، ناطق،  ینمعتقدند که زم یلیهاسماع
 است. یتدر هر حال حجت مظهر تمام ربوب مى باشد و یغمبرپ

است و پس از وى هفت وصى داراى  یت( و والیعتنبى مبعوث مى شود که داراى نبوت )شر یککه  یبترت ینروى عدد هفت مى چرخد به ا یوستهحجت، پ اساس
پس از وى هفت  ز. با«یتو وال یتنبوت و وصا»مقام دارد: هست و سه  یزداراى نبوت ن ین،که وصى هفتم ینمقام مى باشند جز ا یکبوده و همگى داراى  یتوصا

 .یبترت ینداراى سه مقام مى باشد و به هم ینوصى که هفتم
السالم( وصى  یه)علیمبود، و ابراه یتو وال یتآنان نوح و داراى نبوت و وصا ین. هفت وصىّ داشت که هفتمیتالسالم( مبعوث شد با نبوت و وال یه: آدم)علیندگو مى

 ینوصى هفتم یلبن اسماع محمدو  یسى،ع ینوآله( وصى هفتم یهموسى، و محمد)صلى اهلل عل ینوصى هفتم یسىو ع یم،ابراه یننوح، و موسى وصى هفتم ینهفتم
و محمد بن  یلق و اسماع)امام سجاد( و محمد باقر و جعفر صاد ینو على بن حس ینوآله( و على و حس یهمحمد)صلى اهلل عل یبترت ینوآله( به ا یهمحمد)صلى اهلل عل

و  یدهکه نام آن ها پوش یلهفت نفر از اعقاب محمد بن اسماع سماعیل،السالم( را امام نمى دانند( و پس از محمد بن ا یه)امام دوم حضرت حسن بن على)عل یلاسماع
 مصر مى باشد. یینسلطنت فاطم یانگذاربن« مهدى یداللّهعب»مصر، که اول آن ها  یّینمستور است و پس از آن هفت نفر اولى از ملوک فاطم

(، شش یه)دروز یهو خواص حجت اند وجود دارد ولى بعضى از شعب باطن یینکه حوار یبدوازده نفر نق یندر روى زم یوستهمعتقدند که عالوه بر حجت خدا، پ اسماعیلیه
 .یگرانو شش نفر از د یرندنفر از نقباء را از ائمه مى گ

ht t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?l i d=1&mi d=101011&t ypei nf o=11&cat i d=11110 
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شوند و نجس هستند و آن بیت( محسوب میکنند، داخل در نواصب )دشمنان اهلبیت)ع( اظهار دشمنی میبه اهل
دلیل پیروی از احکام فقهی خوارج، از آنان شمرده بیت)ع( ندارند، هرچند بهگروه دیگر که عداوت و دشمنی با اهل

 سیستانی(.   اهللاند )آیتشوند؛ اما پاکمی

 1بهائیت

 امورى که آیا دربا چیزى،  هاییبهادرصورت تماس  ؟محکوم به نجاست هستند یتیگمراه بها ۀپیروان فرقآیا  

 2؟، واجب استچیزها با آنهمراعات مسائل طهارت دررابط، مشروط است به طهارت هاصحت آن

ها با چیزى، مراعات مسرائل  س آنمحکوم به نجاست هستند و درصورت تما ،یتیگمراه بها ةپیروان فرق ةهم بله، -
 قلید(ت )تمام مراجع امورى که مشروط است به طهارت، واجب است درها، با آنطهارت دررابطه

 3غالت

 4حکم طهارت و نجاست غالت چیست؟

. )آیرت اهلل  و نجس هستند خدا در او حلول کرده است یندبگو یااز ائمّه را خدا خوانده  یکیکه  ییآنها یعنیغُالت  -
 یستانی(س

السالم( عداوت و دشرمنى دارنرد و خروارج و     یهمهاى اسالمى پاکند، مگر آنها که با ائمه معصومین )علتمام فرقه -
 )آیت اهلل مکارم( السالم(. یهمغُالت، یعنى غلوکنندگان در حق ائمّه )عل

 ناصبی

)ع( از روی اختیار، فحش عصومینم مۀکى از ائ)ص( یا یبه خدا یا پیامبر ،شخصی اعمّ از مسلمان و غیرمسلماناگر 

 5و دشنام بدهد، نجس است؟

 (.مکارم، امام خامنه ای، وآیت اهلل حضرت امام) ، نجس استبله -
که  یشخص ینهستند. همچن نجس نمایند،یم ی( اظهار دشمنالسالمیهمکه نسبت به ائمّه)عل ییآنها یعنینواصب  -

 (.سیستانى)آیت اهلل  .باشدیو بغض دشنام دهد، نجس م یدشمن ی( از روالسالمیهماز چهارده معصوم)عل یکیبه 

                                   

منحرف  یانشناخته و آن را فرقه یتمسلمانان عموماً آن را به رسم یول خوانند؛یم ینرا د یینآ ینا یاناست. بهائ یباب یینمنشعب شده از آ یافرقه یتبهائ.  0

نام خود را از  یزن یینآ ینبه بهاءاهلل است و ا وفمعر ینور ینعلیحس یرزام ی،بهائ یینآ یانگذار. بنکنندیاشاره به آن استفاده م یبرا« فرقه ضاله» یرو از تعب شمارندیم
جلد کتاب  یکروز خط بود. نقل شده که در هر شبانه یباییباب، سرعت نگارش و ز یدمانند س یش،ادعا یتبرهان او بر حقان ینترست. مهملقب برگرفته ا ینهم

 ینآن بود. مهمتر یرغ و ینحو یی،انشا یی،مملو از اغالط امال یزاو ن یماندهباق یها. نوشتهدنابود ش ینعلیحس یرزاها بعدها به دستور منوشته یناز ا یاری. بسنوشتیم
 اقامت در بغداد نگاشت. یهاسال ینمحمد باب در آخر یعل یدس یتبود که در اثبات قائم یقانکتاب بهاءاهلل، ا

موسوی  ؛ سیدروح اهلل012، مسئلة 0، فصل فی النجاسات، الثامن من النجاسات؛ توضیح المسائل مراجع، ج0یزدی، العروۀ الوثقى، ج یی. سیدمحمدکاظم طباطبا1

 .0011، سؤال 1؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال خامنهحسینی ؛ سیدعلی 21مفهوم سؤال  ،، سؤاالت متفرقه1خمینی، استفتائات، ج

ائمه )ع(، حلول  یت. الوهیضیهقرامطه و تفو یه،خطاب یانیه،ب یسانیه،ک یه،ملل و نحل آمده است عبارتند از: سبائ یهاکه در کتاب یغال یهافرقه ینتراز معروف یبرخ.  1

 غالت است. یداز عقا یبرخ یعخدا در آنان، نبوت ائمه، تناسخ و نسخ شرا
 . و سایت مکارم: 010. توضیح المسائل جامع، م 0
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 هنگام عصبانیت توهین به مقدسات

 دزبان به کفرگویى باز کنند، آیا این افراد حکم مرت ،ممکن است برخى افراد هنگام عصبانیت یا در فشار مشکالت 

 ، توبۀ ایشاندناز رفع عصبانیت توبه کنرا دارند و آیا سلب اختیار نسبت به این افراد صادق است؟ چنانچه بعد 

 1مقبول است؟

مرتکب گناه بسیار بزرگی شده است، ولی اگر معتقد به قرآن و خدا و پیامبر بوده و به جهرت عصربانیت زیراد بری      -

)امام خامنره  .اختیار شده و مرتکب این نوع بی حرمتیها گردیده، کافر نشده و کفاره ندارد، اما توبه اش واجب است

 ای(
اگر حال او حالی عادى باشد، از اسالم بیرون رفته است و همسرش باید از او جدا بشود؛ ولى اگرر از حرال طبیعرى     -

خارج شده باشد یا مشکوک است که از حال طبیعى خارج شده است یا نه، محکوم بره اسرالم اسرت و در صرورت     
اگر عصبانیت :  در استفتاء دیگری .صحیح است ر آید، عقدش اوّل، اگر توبه کند و آن زن، دوباره به عقد آن مرد د

اش قبول است )آیرت  هرحال اگر توبه کند، توبهحدى باشد که از حال اختیار خارج شود، موجب ارتداد نیست و بهبه
 (.مکارماهلل 

 انکار ضروریات دین

 2؟مانند روزه و غیر آن را انکار کند، حکم کافر را دارد ،اگر کسى بعضى از ضروریات دین 

 شریعت به نقصى واردکردن یا )ص(اگر انکار هریک از ضروریات دین به انکار رسالت یا تکذیب پیامبر اکرم اسالم -
 .(مکارم یستانی،س و آیات امام خامنه ای ،  حضرت اماماست ) ارتداد و کفر باعث شود، منجر

 تارک نماز و روزه

خواند. بعد از سؤال از وى، ها نماز نمىم که یکى از آناهه شدم و متوجاهاى را اجاره کردخانه ،با جمعى از دوستان 

غذابودن و ارتباط زیاد به همخواند. باتوجهولى نماز نمى ؛که قلباً به خداوند تبارک و تعالى ایمان دارد شنیدمپاسخ 

 3با وى، آیا باید او را نجس بدانم؟

ترا   .دشرو د مسرلمان و کافرشردن و نجاسرت وى نمرى    باعث ارتدا ،ترک نماز و روزه و سایر واجبات شرعى صِرف -
الصّرالۀ و  ؛ بنابراین ترک معاشررت برا ترارک   نشده است، حکم سایر مسلمانان را دارد مشخصکه ارتداد وى زمانى
ازمنکر کند. اقروى ایرن   معروف و نهىالخمر بهتر است؛ مگر آنکه بتواند با معاشرت، ایشان را هدایت و امربهشارب

، ولی آن را استانکار وجوب نماز کرد، کافر است. چنین شخصی اگر معتقد به وجوب نماز  ،ه شخصاست که هرگا
نکردن مسرائل آن  جاآوردن آن یا درستکند، از بابت ترک نماز یا باطل بهانگارى در آن مىسبک انگاشته و سهل

ى برا کفرر   ابوده و پاک اسرت؛ فاصرله  صورت، شخص اگرچه کافر نمباالتى، دراینیا تضییع آن از بابت تأخیر از بى
رسد و بر حوض کوثر بر ایشران  به او نمى )ع(ائمه ندارد و در احادیث، وارد شده است که شفاعت حضرت پیغمبر و
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در ترک نمراز   ،هایی که گفته شداز عالم نخواهد رفت و این )ص(وارد نخواهد شد و در وقت مردن بر دین پیغمبر
 انگاری( و توسعة ]وقت[ را عذر قرارحد تهاون )از روی سهلکند بهاست و تأخیر مى قضا که بر ضمة شخص ثابت

 دهد نیز جارى است )تمام مراجع  تقلید(.مى

 طهارت و نجاست زنازاده

داشتند،  نکاح ۀیا شبه استکه تولّدش از نکاح شرعى بین والدین او نبوده  حکم فرزند زنازاده، یعنی فرزندی 

 2ازنظر طهارت و نجاست چیست؟ 1باشند، دو مسلمان یا یکی از آنو زانیه  زانیکه درصورتی

 سیستانی(. یت اهللآو حضرت امامپاک است ) -
 (.مکارم اهللآیتصورت نیز احتیاط اجتناب است. )که فقط زانیه مسلمان باشد که دراینپاک است؛ مگر درصورتی -

 مسلمانکافر به  اعضای بدنپیوند 

 مسلمان بدن عضو آنکه از بعد و پیوند عمل از پس آیا بزنند پیوند مسلمانی بدن به یکافر دنب از را عضوی اگر 

 است؟ پاک عضو شد، آن

 از جزیری  آنکه از پس و است نجس مسلمان غیر و مسلمان میان فرق بدون شود می جدا زنده بدن از که عضوی -
 1)آیت اهلل سیستانی( .است کیپا و طهارت به محکوم کرد حلول درآن روح و مسلمان، گردید بدن

 0(مکارم)آیت اهلل  .است پاک شود، گیرنده بدن جزء عمالً عضو آنولو اینکه روح در آن حلول نکرده باشد ولی  -

 مست کننده هاشراب و دیگر : نهم

 شراب

 5یست؟چحکم شراب  

)تمرام   حرام است، کنندهمایع مست نوعهرو  است و نوشیدن آن نجسشراب ]به نوع فتوا یا احتیاط واجب[ شراب  -
 مراجع  تقلید(.

 گوشت حیوانی که شراب خورده است

ۀ شراب نداریم، به زوال و استحالکه قطع )یقین( اگر حیوانی بالفاصله بعد از خوردن شراب ذبح شود، درحالی 

 6گوشت آن حیوان پاک است؟

 ه کرد. )ایت اهلل سیستانی (.توان از گوشتش استفادباید گوشت آن حیوان را آب کشید، بعد از آن می -
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 (.حضرت امام) 0توان از گوشتش استفاده کرد.بنابراحتیاط واجب، باید گوشت آن حیوان را آب کشید و بعد از آن می -

 با افزودن نمک  شدن شرابسرکه

اجتناب آیا از آن سرکه باید  سرکه شود،تبدیل به مثل سرکه و نمک در آن،  یریختن چیز خاطربه ،شرابچنانچه  

 2کرد؟

 خیر، آن سرکه پاک است و اجتناب الزم نیست )تمام مراجع  تقلید(. -

 آمدهانگور جوشآبِ 

 3آمده چیست؟انگور جوشآبِ حکم  

 الف: خود به خود جوش بیاید

کننده تا قبل از آنکه دوسوم آن تبخیر شود، خوردنش حرام است، ولى نجس نیست؛ مگر آنکه معلوم شود که مست -
شرود  شردن پراک و حرالل مری    صورت، هم خوردنش حرام است و هم نجس است و فقط با سرکهدراین است که

 (.حضرت امام)
خوردنش حرام است و هر گاه دو سوم آن با جوشاندن کم  یشود ول ینجس نم یایداگر انگور جوش ب یبه طور کل -

 0)امام خامنه ای( شود. یگردد حالل م
کننده کننده باشد. از نظر خوردن اگر معلوم نباشد که مستاست؛ اگرچه مست از نظر طهارت و نجاست مطلقاً پاک -

کننرده  مسرت شرده،  آب انگورِ جوشریده ثابت شود که سوم آن، حالل است. اما اگر دو تبخیرشدناست یا نه، بعد از 
 ،بیاید خود جوشه ب خودآب انگور که درصورتی اندبعضی گفتهکه د. همچنانشوشدن حالل میبا سرکه ، فقطاست

 سیستانی(. اهللشود )آیتکننده میمسکر و مست
شدن است، نجس و حرام است مگرر  آمدنى که معموالً مقدمة شرابخود جوش آید، جوشخودىِانگور بههرگاه آبِ -

 (.مکارم اهللشود و هم خوردنش مانعی ندارد )آیتصورت، هم پاک میآنکه به سرکه تبدیل شود که دراین

 . با آتش بجوشدب 

آیرات   1، امام خامنره ای، حضرت امامتا قبل از آنکه دوسوّم آن تبخیر شود، خوردن آن حرام است ) ولى ؛پاک است -
 (.مکارم عظام سیستانی و

                                   

اء و قلب و طورکه در بحث ادرار و مدفوع گذشت، چنانچه حیوان غیر از شراب، نجاست دیگری بخورد و بالفاصله ذبح شود، گوشت و آنچه در بطن او از امع. همان0

برخی از فقها مثل  ،بالفاصله بعد از آن ذبح شود شود؛ اما اگر شراب بخورد و مست شود وها، پاک و خوردنشان حالل میکبد و... باشد، با تطهیر نجاست از ظاهر آن
تعالی( اهللسیستانی)حفظهایت اهلل برخی دیگر از فقها مثل  «آنچه در بطن او از امعاء و قلب و کبد و... باشد، خوردنش حرام است.»فرمایند: ، می^امامحضرت 

اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، کتاب األطعمة و سیدروح) «بر احتیاط واجب خوردنش حرام است.آنچه در بطن او از امعاء و قلب و کبد و... باشد، بنا»فرمایند: می
 0101؛ سیدعلی سیستانی، المسائل المنتخبة، مسئلة 11األشربة، القول فی الحیوان، مسئلة 

 0111/01/00استفتاء:  یختار    011111ره استفتاء: شماامام خامنه ای، ،.011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج ،هاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 1

توضیح المسائل مراجع، هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1و0 الوثقی، فصل فی النجاسات، التاسع من النجاسات،مسئلة ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0110/12/10تاریخ استفتاء:     111111 :شماره استفتاءاستفتاء خصوصی،  امام خامنه ای،  ،.111و001 ،مسئلة0ج

 0110/12/10تاریخ استفتاء:     111111 :شماره استفتاءامام خامنه ای ، ، استفتاء خصوصی،  . 0

 0112/11/01تاریخ استفتاء:  :120121    شماره استفتاء، استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=577320
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=577320
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=764262
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 انگور با غیرِآتشتبخیرشدن دوسوّم آبِ 

 یدبا یرتبخ ینفقط ا یاآ ،شودیمآب انگور شدن پاک یا یّتموجب حلیر دوسوّم آب انگور، که تبخ مواقعیدر  

 1؟و خوردن استت موجب حلیّ ،خودیِخودولو به ،که محقق شود یحرارت آتش باشد یا به هر صورت ۀوسیلبه

شدن ت و پاکموجب حلیّ چنانچه با غیرِآتش هم محقق شود، کافی است و، (ذهاب ثلثینانگور ) سوّم آبِ یر دوتبخ -
 ، امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی(.حضرت امامبودن آن )؛ بنابر فرض نجسشودمی

 (.مکارم)آیت اهلل  حرارت آتش باشد ةوسیلبه یدبا فقط، (ذهاب ثلثینسوّم آب انگور )یر دوتبخ -

 سوّمروش محاسبۀ تبخیر دوسوّم و یک

م سوّسوّم آن باقی بماند، آن یکسوّم آب انگوری که جوش آمده است، کم شود و یکطبق فرمودۀ فقها، اگر دو 

سوّم چیست؟ آیا منظورشان وزن آب انگور است یا مانده، پاک و حالل است. منظور ایشان از دوسوّم و یکباقی

 3آن؟ 2مساحت یا کِیْل

حضرت ها فرقی نیست )سوّم با هرکدام از وزن یا مساحت یا کیل که محقق شود، کافی است و در آنسوّم و یکدو -
 (.امام

 (.مکارمباره وزن اعتباری ندارد )آیات  سیستانیو شود و دراینمی محاسبهنه یا مساحت سوّم، با پیماسوّم و یکدو -

 وسیلۀ آتش تبخیر نشده است، بهه ای که همۀ دوسوّمششیر

ریزند. پس هاى مخصوصی میچینند و در حوضکنند: ابتدا انگورها را مىدر روستایی، شیرۀ انگور را چنین تهیۀ می

گیرند؛ سپس خاک مخصوصى با آن مخلوط کرده و آن را به کنند و آب آن را مىها را له میاز شستن انگورها، آن

وسیلۀ ریزند و آن را بههاى مخصوص بزرگى مىنشین شود. آنگاه آب انگور را در ظرفکنند تا تهحال خود رها مى

هاى حاصل از تبخیر را در ظرفماندۀ آب انگور آن تبخیر شود. در پایان، باقی 14یا  13جوشانند تا آتش مى

به دهند تا دو ثلث )دوسوّم( یا بیشتر آن، تبخیر شده و سفت شود. باتوجهریزند و در آفتاب قرار مىکوچکتر می

 ها را بفرمایید:شده دربارۀ روش تهیۀ شیرۀ انگور به پاسخ این پرسشتوضیحات بیان

بودن( آن، آمده است، حالل است؟ بر فرضِ حرمت )حراماى که به این طریق به دست : آیا خوردن شیره1پرسش 

اند کردهاند و هم خودشان مصرف هاى متمادى به این طریق، شیره تهیه کردهکه سالآیا نجس هم هست؟ کسانى

 4ای دارند؟اند، چه وظیفهو هم مقدار زیادى از آن را به فروش رسانده

 چنانچه با غیررِآتش هرم باشرد، کرافی اسرت و     ، (لثینذهاب ثُور )انگیر دوسوّم آب تبخبودن آن، بنابر فرض نجس -
 و آیت اهلل سیستانی(. حضرت امام) شودشدن میموجب حلیت و پاک

 (.مکارم اهلل)آیت .لة آن اشکال دارد. باید آن را با آتش ثلثان کننداى نجس نیست؛ ولى خوردن و معامچنین شیره -

                                   

، فصل فی 0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج، فصل فی المطهرات، السادس من المطهرات؛ سیدروح0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

؛ سیدعلی سیستانی، المسائل المنتخبة، 111، حواشی برخی مراجع بر مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛هرات، مورد الخامسالمط
 0110/11/11استفتاء:  یختار    211111شماره استفتاء: ، استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای؛ .010مسئلة 

 کردن. . پیمانه، روشی برای وزن1

 ، مورد السادس.، فصل فی المطهرات، السادس من المطهرات؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، فصل فی المطهرات0. العروۀ الوثقى، ج1

 ،تحریر الوسیلة، فی المطهرات اهلل موسوی خمینی،، فصل فی المطهرات، السادس من المطهرات؛ سیدروح0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 .00، سؤال 1، مورد السادس؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، جالخامس من المطهرات؛سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، فصل فی المطهرات
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شدن، آن را را بجوشانند تا دو ثلث آن با آتش کم شود، سپس برای سفتقدر آب انگور  که آن: درصورتى2پرسش

 1در آفتاب قرار دهند، حکم آن چیست؟

 هیچ اشکالى ندارد )تمام مراجع  تقلید(. -

 جوشدافتادن یک دانۀ انگور در غذا یا چیزی که می

 2د، چه حکمی دارد؟جوشد، بیفتد و بجوش* اگر یک دانۀ انگور در چیزی، مثالً در غذا که با آتش می

 مراجع عظام تقلید(. مشهورنظر فقط خوردن آن دانه حرام است )اگر دانة انگور مستهلک نشود،  -
 اهلل سیستانی(.بر احتیاط واجب، فقط خوردن آن دانه حرام است )آیتااگر دانة انگور مستهلک نشود، بن -

 هاى انگوربادکردن دانه

هاى آن باد کرده شدن مویز شود. اکنون دانهه شده است تا پس از خشکمقدارى انگور در مقابل آفتاب گذاشت 

 3ها جایز است؟شود و نه انگور. آیا خوردن آن دانهها مویز گفته میاست و نه به آن

 و سیستانی(. مکارمو آیات   حضرت امامهم اشکال ندارد ) هاآنآمدن، خوردن با شک در جوش -

 هاشدن آنکهآمدن انگور همراه سیب و سرجوش

ه یا سیب یا خیار یا کدو و مانند مثل بِ هاییمیوهرا سرکه بگذارند و در میان آن،  یا خرما یا کشمش هرگاه انگور 

 4دارد؟ یها بگذارند و جوش بیاید و بعد برگردد سرکه شود، چه صورتاین

نردارد   یاشرکال  ،ها در آن بریزنداینمانند  خیار و بادمجان و ،سرکه شود ،انگوراگر پیش از آنکه خرما و کشمش و  -
 (.حضرت امام )ره( )

 ؛نردارد  یاشکال ،ها در آن بریزندخیار و بادمجان و مانند این ،سرکه شود ،اگر پیش از آنکه خرما و کشمش و انگور -
 (.سیستانى )ایت اهلل شدن مسکر شده باشدمگر اینکه پیش از سرکه

احتیراط واجرب    ،ها در آن بریزندمانند آن خیار و بادمجان و ،رکه شودس ،اگر پیش از آنکه خرما و کشمش و انگور -
 (.مکارم اهلل)آیت استکردن اجتناب

 در میان تیزاب هشدسبزه انگور

 5دارد؟ یهرگاه انگور را در میان تیزاب بگذارند که سبزه شود، چه صورت 

 (مکارمو آیات  سیستانی،  حضرت امام) .، اشکالی نداردحاصل نشود جوشیدنکه علم به درصورتى -

                                   

یدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، فصل فی ات، السادس من المطهرات؛ سمطهر، فصل فی ال0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 .00، سؤال 1، مورد السادس؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، جالمطهرات

 ؛1 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، السادس، مسئلة111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .001محمدتقی بهجت، توضیح المسائل، مسئلة 
 .2الوثقی، فصل فی النجاسات، التاسع من النجاسات، فصل فی المطهرات، بخش السادس، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
   0110/01/10استفتاء:  یختار    112001تاء: شماره استف،  امام خامنه ای، 110، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج ،هاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی. 0

، فصل فی 0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛ سیدروح2الوثقی، فصل فی المطهرات، السادس من المطهرات، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .011ائل، اقتباس از مسئلة سیدعلی سیستانی، توضیح المس ، مورد الثامن، القول فی النجاساتالنجاسات
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 آمدهجوش ۀغورغوره وآب

 1شده چیست؟غورۀ جوشاندهحکم غوره و آب 

هسرتند )تمرام مراجرع     پراک و حرالل    ،دنجوش آیاگر به ؛ بنابرایننداردآب انگور را انگور و  حکم ،غورهبغوره و آ -
 تقلید(.

 غورۀ مشکوک به انگور

 2چه حکمی دارد؟ ا انگور،معلوم نیست غوره است یکه  چیزیجوشاندن  

 )تمام مراجع  تقلید(. استل حالپاک و  ،بیاید جوشحکم غوره را دارد؛ بنابراین چنانچه  -

 غورههمراه  انگور ۀچند حبآمدن جوش

انگور باشد، آنچه بعد از  ۀهمراه آن یک یا چند حبچنانچه  ،دنجوشانب شبراى گرفتن آب را اگر مقدارى غوره 

 3حرام است؟ خوردنش ند،ماجوشاندن باقى مى

که آب انگور بر آن صردق  طورىغوره مستهلک شود، بهدر آب ها،حبه آن آب وهاى انگور بسیار کم باشد اگر حبه -
 )تمام مراجع  تقلید( حالل است پاک و نکند،

 آمدهجوش خرما و مویز و کشمش 

 4اند، چه حکمی دارند؟کنندهباشد که مستو معلوم ن جوش بیایند کهدرصورتی ،هاخرما و مویز و کشمش و آب آن 

 .(امام خامنه ایو  حضرت امام) حالل است نیز هاو خوردن آن اندپاک -

ها حالل اسرت؛ ولری اگرر آب خرمرا و     ها، هرچند جوش بیایند، پاک و خوردن آنخرما و مویز و کشمش و آب آن -
آمردن  جروش طرور کره در مسرئلة بره    نهمرا کننرده اسرت، )  مویز و کشمش، به جوش آید و معلوم شود که مسرت 

 1سیستانی(. اهللها حرام است؛ اما نجس نیست )آیت( خوردن آنخودی، بیان شدخودبه
که آب به داخل آن نفوذ کند و آب داخلش نیرز بجوشرد، حررام    طوریهرگاه کشمش را در غذا بریزند و بجوشد؛ به -

کردن در برنج و امثال آن کردن و دمغذا را خورد؛ ولی سرخ ها را جدا کرد وآن توانمیشود؛ اما نجس نیست و می
مانعی ندارد. دربارۀ خرما نیز اگر آب آن در غذا وارد شود و بجوشد و مستهلک شود، مانعی ندارد؛ ولی اگر مقدار آن 

 2مکارم(. اهللتوان آن را خورد )آیتقدری باشد که بجوشد ولی مستهلک نشود، نمیبه

                                   

توضیح المسائل مراجع،  هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی ؛1الوثقی، فصل فی المطهرات، بخش السادس، مفهوم مسئلة  ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 0111/10/02استفتاء:  یختار    011101شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای،  ،. 111، مسئلة 0ج

، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1الوثقی، فصل فی المطهرات، بخش السادس، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/10/11استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  امام خامنه ای،  ،.110مسئلة 

توضیح المسائل مراجع، هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1الوثقی، فصل فی المطهرات، السادس من المطهرات، مسئلة  ۀ، العرویزدی ییاطباسیدمحمدکاظم طب. 1

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه111و001 ة، مسئل0ج

؛توضیح المسائل مراجع، 1و فصل فی المطهرات، مورد السادس، مسئلة  1، مورد التاسع، مسئلة الوثقی، فصل فی النجاسات ۀ، العرویزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

  0111/11/00استفتاء:  خیتار    211101شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .011؛ناصر مکارم، توضیح المسائل جدید، مسئلة 000، مسئلة 0ج
 .011لمسائل جامع، مسئلة سیدعلی حسینی سیستانی، توضیح ا. 1

 .011ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل جدید، مسئلة . 2
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 انگور آمدن سرکۀجوش 

نحوى که مثل آب شود، اشکالی ندارد و پاک است؛ اما اگر بعد از دانیم هرگاه ترشى سرکۀ انگور زایل شده، بهمی 

 1آمدن آن تأثیری ندارد؟آن بجوشد، آیا در این هنگام باید دو ثلث آن برود یا دوباره سرکه شود یا اینکه جوش

 ( مکارم یستانی،س یات آ امام خامنه ای،  و حضرت امام)شود آمدن سرکه موجب حرمت و نجاست آن نمیجوش -

 غیر شراب

 از شراب چیست؟ غیر کننده بهحکم چیزهای مست 

 (.حضرت امام) خود روان باشد، نجس استخودىکند، چنانچه بهمىهرچیزى که انسان را مست  -
امام خامنره  ) .نجس استحتیاط واجب اخود روان باشد، بنابر ِخودىکند، چنانچه بههرچیزى که انسان را مست مى -

 (.مکارم ت اهللآی وای 
  سیستانی(. اهلل)آیت .کند، نجس نیستانسان را مست مى چیزهایى که شراب، سایر از غیر -

 بن  و حشیش
 2ی دارند؟حکمنیستند، چه  خود روانخودىِ، ولی بهکندکه انسان را مست مى هاچیزو مانند این  بن  و حشیش 

 )تمام مراجع  تقلید(. روان شود تا بریزنداگرچه چیزى در آن  ؛پاک است -

 های اکستازیقرص

  3شوند، چه حکمی دارند؟گردان که موجب خروج افراد از تعادل روانی میهای اکستازی و روانقرص 

 نظر طهارت و نجاست الف. از

 مراجع  تقلید(. تمام) .اندها پاکاین قرص -

 رفنظر خرید و فروش و مص ب. از

 (.مکارمآیات  سیستانی، امام خامنه ای، ) .جایز نیست -

 جو )فقّاع(آبدهم:

 طهارت و نجاست 

 2را بیان کنید؟ 1شودکه غالباً از جو گرفته مىحکم طهارت و نجاست و حکم خوردن فقّاع  

                                   

تاریخ استفتاء:     111102 :شماره استفتاءامام خامنه ای،  .1و0، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، السادس من المطهرات، مسئلة ی یزدییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

0111/11/11  
، 0ج هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،، فصل فی النجاسات، التاسع من النجاسات؛ سیدمحمدحسن بنی0یزدی، العروۀ الوثقى، ج یی. سیدمحمدکاظم طباطبا1

 0011، حسینی خامنه ای، سید علی، اجوبة االستفتائات، س1، درس1، فصل 0، . حسینی  خامنه ای،  سید علی، رساله آموزشی،  ج.000مسئلة 

 0مسائل مراجع، جتوضیح ال هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، التاسع من النجاسات؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. نک: 1

استفتاء:  یختار    011111شماره استفتاء: ، استفتاء خصوصی:  امام خامنه ای .011، ص1، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع، جسیدمحسن محمودی؛000، مسئلة 
 0111/11/11استفتاء:  یختار    001101شماره استفتاء:  و 0111/11/12

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=920016
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خوردنش نیز  نجس و، بشود خفیفى از مستى ةدرج حتی مستی؛ موجب چنانچه ،شوداع که غالباً از جو گرفته مىفقّ -
 یمست گونهیچو موجب ه گویندیو به آن ماءالشعیر م گیرندیاز جو م یخواصّ طب یجو که برا امّا آبِاست؛ حرام 

 (.حضرت امام)است حالل خوردنش نیز پاک و  یست،ن
 رد باشرد  مری  حرالل  آن خروردن  و پراک  باشرد،  طبی ماءالشَعیر نوع از و گیرند می جو از طبیب دستور به که آبی -

 آن به و شود می گرفته جو از که است، و آنچه حرام است فقاع است حلیت و طهارت به محکوم نیز، شک صورت
 1)امام خامنه ای( .هم هست نجس احتیاط که بنابر گویند می آبجو

ب، واج یاطحرام است و بنابر احتخوردنش  ،است یاز مست یفیخف ةو موجب درج شودیفُقاع که غالباً از جو گرفته م -
گونره  یچگویند و موجب هیو به آن ماءالشعیر م یرندگیاز جو م یخواصّ طب یبرا جو که اما آبِ هم هست؛نجس 

 .(مکارمو  سیستانیعظام  )آیات استحالل  یزپاک و خوردنش ن یست،ن یمست

 ماء الشعیر

 چیست؟ آیا حالل است؟ طبی الشعیر ماء از مقصود بدانم خواستم می 

 در باشرد  مری  حرالل  آن خروردن  و پراک  باشرد،  طبی ماءالشَعیر نوع از و گیرند می جو از طبیب دستور به که آبی -
 آن به و شود می گرفته جو از که است، و آنچه حرام است فقاع است حلیت و طهارت به محکوم نیز، شک صورت

 0)امام خامنه ای( .هم هست نجس احتیاط که بنابر گویند می آبجو

 .اسرت  حرالل  و پراک  نیسرت،  مسکر ابداً و گویند، مى «ماءالشعیر» آن به و گیرند، مى ىطبّ خواصّ براى که آبى -

                                                                                                          

 حضرت؛ اما برخی دیگر مثل «کنندگی آن ثابت نشود، پاک و حالل استتا زمانی که مست»اند: جو گرفته شود، بعضی از فقها فرموده. دربارۀ اینکه اگر فقّاع از غیر0ِ

 (، فصل فی النجاسات، مورد العاشر0نک: العروۀ الوثقی، ج)« کنندگی آن ثابت شود.در حرمت و نجاست آن تأمل است؛ مگر آنکه مست»فرمایند: می ^امام
 

 نجس و حرام است. یبرخ یها پاک و حالل بوده و خروجروش یاز جو وجود دارد که محصول برخ یدنینوش یدتول یبرا یمختلف یهاراه
 ساخت هایروش

 نوع اتفاق نظر وجود دارد. یندادن و جوشاندن جو و صاف کردن آب آن. در پاک و حالل بودن ا حرارت
 یدشده و تول یرخود به خود تخم یکه بدون حرارت خارج دهندیقرار م یطیها را در شراتا جوانه بزند و سپس آن جوانه کنندیم یسجو را خ یهااول: دانه یصنعت روش

 روش نجس و حرام است. ینشده در ا یه. آب جو تهکندیالکل م
 یالکل و مست کنندگ یوه،ش ینا ی. محصول خروجکنندیاز آن جدا ممانند حرارت دادن  هایییوهباال را به ش یوهشده در ش یدالکل تول یوه،ش یندوم: در ا یصنعت روش

 آن حرام است. یدننجس بوده و نوش یندارد ول
از  ی. برخباشدینم یزفاقد الکل بوده و مست کننده ن یو محصول خروج شودیالکل از ابتدا گرفته م یدجو و تول یهاجوانه یرتخم یجلو یوهش ینسوم: در ا یصنعت روش

آن  یهته یوهکه علت حرام بودن فقاع را ش قیهانیف یول دانندینوع آب جو را حرام نم ینا دانند،یآن م یکه علت حرام بودن فُقّاع را الکل بودن و مست کنندگ یهانفق
 .دانندیحرام م یزنوع آب جو را ن ینا دانندیم

. به گویندیم یرکه به آن ماء الشع کنندیم یهته یدنیشده( نوش یجو فرآور یهاه مالت )جوانهعصار یاروش، با پودر  ینچهارم: استفاده از پودر مالت. در ا یصنعت روش
است. در  یهتابع عصاره مالت اول یمحصول خروج ودنحرام ب یا. حالل بودن شودیاستفاده م یوهش یناز ا یرماء الشع یدتول یهادر کارخانه یه،ماده اول یارزان یلدل

 یهبه نجاست ماده اول ینانحالت چنانچه اطم ینوجود ندارد. در ا یدتول یندالکل در فرآ یجادبه پاک بودن و عدم ا ینانیبوده و اطم یعصاره واردات یناز موارد ا یاریبس
 .دانندیم یزاستفاده از آن را جا یهانفق یشترب یمنداشته باش

 )روش اول( دارند. ینسبت به روش طب یکمتر یارشده و خواص بساز روش پنجم ساخته  یو دلستر موجود در بازار داخل یرانواع ماء الشع
و  001، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، مورد العاشر؛ 0، العروۀ الوثقی، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .11212مارۀ ش ،، استفتاء خصوصیایسیدعلی حسینی خامنه ؛1211، مسئلة 1ج
 .0112/00/11: استفتاء تاریخ    100111: استفتاء . شماره 1

 .0112/00/11: استفتاء تاریخ    100111: استفتاء . شماره 0
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 0(مکارم)آیت اهلل 

 جو(ر آب)مخمّ لوردوبیر

مصرف طبى و صورت گردى است که نه مسکر و نه مایع است به ،گویندمىنیز جو مخمّر آب که به آن «لوردوبیر» 

 2ن چیست؟حکم طهارت و نجاست و حکم خوردن آ .دارد

 (مکارم اهللآیتامام خامنه ای، ) حالل استخوردنش نیز پاک و نیست،  کنندهمستچون این ماده  ،بر فرض سؤال -

 الکل

 الکل باشد،داشته  آلکیل یک کربن به متصل( OH-) هیدرکسیل گروهِ یک که شیمیایی ترکیب هر به علم شیمی در
 . گویند
 به الکل نام که زمانی کلی، طور متانول، بوتانول، اتانول ولی به مانند میگیرند( ولُ_) پسوند الکل های خانواده بیشتر

 .است اتانول منظور معموالً رود،می کار به تنهایی

 3)اتانول( موضوع شناسی الکل طبی

 هاین همان الکلی است ک و است)الکل اتیلیک(  0اتانولالکل مورد استفاده در طب همان  ،به گفته متخصصین فن

 .رازی آن را کشف کرده است زکریای

ر درجه 001در تقریبا آید و درجه سانتیگراد به جوش می 1/11در  که بی رنگ، با بوئی ویژه ی استع، مایاتانول

 .شودذوب می
 ضدعفونی ایماده عنوان مراکز درمانی به و هابیمارستان در جایگاه بخصوصی دارد و برخی داروها ساخت در این الکل

 بدن، اعضای نگهداری جهت )آناتومی( شناسی اندام و پزشکی هایآزمایشگاه همچنین در شود،می استفاده ندهکن
 .دارد ایگسترده کاربرد

 .زیاد استآن نیز  رف صنعتیاد و مصروبه کار مینیز ل، در صنایع شیمیایی واتان
هم  1۵ متیلیک و الکل 1۵ حدود در صنعتی، یکارها برای که با این فرق. است اتیلیک الکل همان صنعتی نیز الکل

 آشامیدن قابل تا افزایند،می اتیلیک الکل به پیریدین، مانند بنفش، رنگی ماده یک و متانل مانند بدبو، ماده ای شیمیایی
 هستند. سمّی بسیار پیریدین، و متانول متیلیک، افزودنیهای.. شود شناخته طبی، الکل از آسانی به و نباشد
به هیچ وجه  آن، در موجود سمّی مواد و هاناخالصی علّت به که است اتیلیک الکل صنعتی نیز همان ل الکلاص پس
 .نیست شرب قابل
 روشن با و برخوردارند یکسانی حکم ازبنابر این  ندارد، فرق ماهیتی طبی الکل با ،الکل صنعتی کهاین به توجه باپس 
 .شد خواهد روشن نیز صنعتی الکل حکم طبی، الکل حکم شدن

                                   

 .020 . احکام پزشکی، سؤال 0

 0111/00/11تاء: استف خیتار    101111شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .011. ناصر مکارم، توضیح المسائل، مسئلة 1
 .01شماره ،«الکل احکام» مقاله از برگرفته قم، اسالمی تبلیغات دفتر فقه . مجله 1

0 . CH1CH1OH 
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ای در تر شناخته شدههای کمای است که در اثر دگرگونیبه آثار سمّی الکل فرایند پیچیده 0پیدا کردن بدن اعتیاد
الکل این  گذارد.آید. مصرف حاد الکل بر روی سلسله اعصاب مرکزی اثر فراوان میسیستم اعصاب به وجود می

آشفتگی در  لهره را به ظاهر برطرف کند و سبب آشفتگی در سخن گفتن،تواند به آرامش بینجامد و نگرانی و دمی

 1. گردد. )Drunkenness ( یداوری، رفتارهای غیر ارادی، به دیگر سخن، حالت مست

 دلیل مست کنندگی الکل

 الکل جوش دمای چون و دهندمی حرارت را شراب که صورت بدین. است شراب اصلی جوهر همان تخمیری، الکل
سرد  را آمده دست به بخار گاه آن و آیدمی در گاز صورت به و شودمی بخار زودتر است، آب جوش دمای از ترپایین
 . گرددمی جدا شراب از الکل ترتیب، بدین. گیرندمی مایه آب قطره قطره و کرده
 پیامدهای نیستند، مرخ نوشیدن به معتاد که عادی، مردمان برای آن کم مصرف که است قوی ایمست کننده ماده، این

 که است پیامدهایی همانند و شودمی برده نام شدگی مسموم پیامدهای عنوان به آن از که آوردمی بار به را خطرناکی
 . آیدمی وجود به کنند،می روی زیاده خمر، نوشیدن در که کسانی برای
بعضی   مستی؛ ضعف و شدت برابر است کنمم که ،مغزی هایکانون کامل یا نسبی، از تخدیر است عبارت مستی زیرا،

 . کند تخدیر را مغز تمام آن، زیاد بسیار استفاده صورت در از قسمتهای مغز را و
 زیاد نوشیدن که گونه همان گردد،می کامل تخدیر سبب آن، پرمایگی سبب به طبی خالص و غلیظ، لذا خوردن الکل

متخصصان علم پزشکی  روی، این از. شد خواهد مرگ اغماء یاو حالت  کامل مستی موجب عرق، و الکلی هاینوشابه
 . دارد نوشیدن زمان حتی و شخص نوشنده و مقدار نوشیدن به بستگی ماده، این بودن سمّی: معتقدند

 1.است آن در )الکل( إسکار اصلی ماده وجود همان ،این مایع حرمت اصلی دلیل این، بر افزون

 الکل و استعماالت پزشکی

 بررسی کنیم: ت آن رسیده است که به طور ویژه وجود الکل را در استعماالت پزشکیحال نوب
 اخیر، هایسال در درمان، و بهداشت وزارت دستورالعمل برابر گرچه. دارد فراوان کاربرد داروسازی صنعت الکل در
 جای به دارویی، هایشربت تربیش در و است شده اتانول جایگزین گلیسیرین، یا و سوم و دوم نوع هایالکل یا متانول
الگزیر دیفن  مثل 0اِلِگزیر هایشربت هنوز در اما شود،می استفاده جانشین هایکننده حل از اتانول، از استفاده

 در و شودمی استفاده الکل 1استامینوفن )پاراستامول( و دی سیکلومین ، 1، فنوباربیتال0جی(تئوفیلین )تئوکال ،1هیدرامین

                                   

 در آن توزیع حجم شود،می پخش بدن در زود خیلی مایع این نوشیدن، از پس. شودمی جذب گوارش دستگاه از کامل طوربه و سرعت به اتانول بدانیم است . خوب 0

 .شودمی خارج ادرار و ریه راه از آن ماندهباقی و شودمی اکسیده کبد در شده مصرف الکل از 11۵ از بیش. است کیلوگرم بر لیتر. /1 بدن
 .010ص ،0ج آلی، شیمی خورگامی، هادی ، محمد11ص ،0ج مخمّرها، و کپکها اصفهانی، نصر ، بهرام010ص ،0ج بالینی، و پایه . فارماکولوژی 1

 .011ص ،0ج اسالمی، فقه نظر از الکل های فراورده بررسی دوبادی،ار . صبور 1

 محلول کم یا نامحلول آب در که شود می موادی شدن حل سبب الکل ها باشند که در این فرآورده می هیدروالکلی شده شیرین و خوراکی محلولهای . الگزیرها 0

 باید فرآورده و شود بسته محکم کامالً فرآورده حاوی ظرفِ دَرِ باید فرآورده، در الکل وجود علت به. ستا متفاوت موثره ماده نوع به بسته الگزیرها الکل میزان. است
 (.Diphenhydramine) هیدرامین دیفین الگزیر مانند. هستند کمتری چگالی و شیرینی دارای ها شربت با مقایسه در الگزیرها. باشد حرارت از دور

 آورخواب یک عنوان به حرکت، یا مسافرت از ناشی استفراغ و( بینی آبریزش)تهوع سرفه، کهیر، وازوموتور، رینیت آلرژیک، رینیت متیعالدرمان در هیدرامین . دیفن1

 .رودمی کار به اکستراپیرامیدال هایواکنش و پارکینسون عالمتی درمان و آرام مسکن مالیم،
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 یا هستند پاک داروها این آیا: است این بحث اکنون. شودمی استفاده الکل بعضا از نیز هاکپسول و هاقرص روکش تهیه
 حالل؟ یا و هستند نجس، حرام

 حکم طهارت و نجاست الکل

 0؟آیا الکلهایی که برای ضد عفونی کردن دستها و سطوح استفاده می شود پاک است 

یز با آن صرحیح اسرت.   ناست و نماز پاک کننده هم باشد، مست هرچندیست، اگر از الکلى باشد که در اصل مایع ن -
 ()حضرت امام

 )امام خامنه ای( .شود یاز اقسام مشروبات مست کننده است، پاک محسوب م یددان یکه نم ییالکل ها -
 تقطیرر  و تبخیرر  از الکرل  آن که باشد معلوم آنکه مگر است؛ پاک اقسامش، تمام به طبى، چه و صنعتى چه الکل، -

 (سیستانى اهللآیت) است. نجس صورت، در این که است شده حاصل شراب
 رقیق را آن باید و نیست شرب قابل فعلى صورت به که فرموده اند: الکلهایى ایشان در استفتائی دیگر اینطور پاسخ -

 واجرب نجرس   طاحتیرا  بنرابر  باشد و مست کننده شرب قابل اش کنونى صورت به اگر ولى ;باشد نمى نجس کرد
 )آیت اهلل مکارم( .است پاکاست شرعا   مشکوک در صورتی که نمی داند یا و است

 حکم خوردن داروهای دارای الکل

که  ییجا تا، و اتانول یدرصد حجم15 یحاو: نوشته شده است یتئوکال ج ای نیلیتئوف کیدارو خورا بیدر ترک 

  دارد؟ رادیا خوردن آن ایا همان الکل است.  5اتانول میمطلع هست

 عالج انحصار و ضرورت مورد در مگر نیست، جایز آن مصرف و تجویز هست، حرام الکل آن در که است معلوم اگر -
 2امام(حضرت ) .نیست الزم زیاد تحقیق و ندارد مانع شک صورت در ولی آن؛ به

ند مصررف  عیدر اصل ما مخلوط اند که یبا الکل مست کننده ا این داروهاحاصل کند که  نیقیمکلف شخصا اگر  -

                                                                                                          

 جدار عضالت کردن شل با تئوفیلین اصوالً. رودمی بکار برونشیت و آمفیزم آسم، به مبتال بیماران ماندر در و است هوایی مجاری گشادکننده نوعی . تئوفیلین 0

 .شودمی تنفسی مجاری پذیر برگشت انسداد موارد در تنفس شدن بهتر موجب و کندمی آسان را هوا عبور آنها، بازکردن و تنفسی مجاری
 بُرتب و مسکن دارویی است. استامینوفن شیاف و شربت قرص، قطره، دارویی آن اشکال (Paracetamol) ولپاراستام یا( Acetaminophen: انگلیسی . به 1

 .گیردمی قرار استفاده مورد گسترده بطور که است
 سرطان برای موارد از برخی در.شودمی مصرف قاعدگی دوران دردهای همچنین و نوزادان( کولیک) شکمی درد و ایروده دردهای تسکین برای سیکلومین . دی 1

 .پذیر تحریک روده سندرم و اسهال در کمکی درمان. میگردد تجویز روده
 سایت پزشکی احکام 0111/12/01استفتاء:  خیتار    111111شماره استفتاء:  ،امام خامنه ای نیادم تی؛ سا001و000 ة، اقتباس از مسئل0. توضیح المسائل مراجع، ج0

 یت اهلل سیستانی:سایت آ 021 سؤال له، معظم
https://www.sistani.org/persian/qa/1111/ 

 و سایت آیت اهلل مکارم:
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=02111&mid=121002 

وجود دارد.  یالکل یهایدنیاست که در نوش یریو آتشگ تند خاص یبا بو یائیمیش مایعی C1H1OH با فرمول وهیالکل م ایالکل  لیات ای کیلیالکل ات ایاتانول .  1

 .شودیم دایمختلف پ یبا درصدها یالکل یهایدنیاست و در نوش یکنندگمست تیخاص یاست که دارا یاالکل همان ماده نیا
 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D 1۵ A 1۵ D 1۵ AA%D 1۵ A 1۵ D 1۵12۵ D 1۵11۵ D 1۵10  

 .101:ص ،1ج ؛(حضرت امام) . استفتاءات 2

https://www.sistani.org/persian/qa/0799/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46830&mid=262146
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 0 )امام خامنه ای( ندارد. یضرورت منع مقداربه که ضرورت داشته باشد مگر  شرعا حرام است

: بنا به نظر مقام معظم رهبری در صورتی که مقدار اتانول در دارو در حدی کم است که به شخص حالت نکته

 حرام است.مستی عارض نمی شود از جهت نجاست دارو بنابر احتیاط خوردن آن 
( 1۵شود مثال بره )  زیکه نسبت الکل آن ناچ یبه حد دیکن قیآن را با آب رق دیتوان یم یول ست،ین زیخوردنش جا -

 1)آیت اهلل سیستانی( ندارد. یمانع خوردنشصورت  نیکمتر برسد که در ا ای

 منحصر داروى که ستا جایز وقتى تنها باشد، شرب قابل هاى غلظت در و کننده مست الکلهاى از که صورتى در -
  1)آیت اهلل مکارم( .باشد و اال حالل است نداشته جانشینى و شود محسوب فرد به

 خالصه مباحث در الکل

 اتانول مایعی است مست کننده که داروسازان ناگزیر از استعمال آن در برخی داروها هستند. -0
 یا خی از داروها حاللهای دیگری )متانولدر بر اخیر، هایسال درمان در و بهداشت وزارت دستورالعمل برابر  -1

که پاک هستند و خوردنشان نیز جایز  است شده اتانول جایگزین گلیسیرین( یا و سوم و دوم نوع هایالکل
 است.

در صورتی که مکلف نمی داند داروی مصرفی وی از داروهای الگزیری است )که غالبا حلّال مصرفی در آنها  -1
 1از موضوع نیز بر وی واجب نیست. 0تواند از ان استفاده کند و تحقیق و تفحص اتانول است( یا غیر آن، می

در صورتی که مکلف نسبت دارویی خاص علم به وجود الکل اتیلیک )اتانول( پیدا کرد )مثل شربتهای  -0
 الگزیری( الزم است نسبت به طهارت و نجاست و یا حلیت و حرمت به نظر مرجع تقلیدش عمل نماید.

 امامحضرت جاست دارویی که در ساخت آن درصدی اتانول بکار رفته: برخی از مراجع تقلید مانند نسبت به ن -1
ای و آیت اهلل مکارم )به احتیاط واجب( آن دارو را نجس می دانند و برخی دیگر از )به فتوی( و امام خامنه

 تیاط را به فتوا رجوع داد(مراجع مانند آیت اهلل سیستانی الکل را مطلقا پاک می دانند. )که می توان اح

                                   

 0112/10/01استفتاء:  خیتار    112211شماره استفتاء: .  0
 . سایت معظم له. 1
 های شربت حتی خوراکی دارویی های شربت از بسیاری که ام شده متوجه است پاسخی متفاوت در سایت: مدتی .011 . سایت معظم له، احکام پزشکی سؤال 1

 این شیشه روی در اتانول و مقدار مطلب این.هستند(  الکلی مشروبات کننده مست مادها صلی یعنی اتیلیک الکل) اتانول حاوی درد گلو و خوردگی سرما برای معمولی
 چیست؟ پاکی و ونجاست خوردن، بودن حالل مصرف، لحاظ از ها دارو این حکم.است شده درج دکسترومتورفان و هیدرامین دیفن تورانتاکسپک مثل داروها

  .ندارد اشکال شربتها گونه این خوردن شوند می مستهلک آن در داروها با آمیختن از بعد و نیستند مسکر اصل در اینها که این به توجه با -
https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=10 

  چیست؟ اشوظیفه ندارد، اطالع چیزى بودنپاک یا بودننجس از انسان کهزمانی .  0

 .کند احتیاط است، نکرده سؤال کهزمانی تا و بپرسد را مسئله باید: داند نمی را ای مسئله شرعی حکم. الف
 .  نیست الزم پرسیدن و است پاک: اردد شک شییء نجاست مورد در ولی داند می را حکم. ب
 پاک شرعا بدنش و لباس صورت این در ندارد، یقین ولی بدهد را بدنش یا لباس شدن نجس قوی احتمال بیمار به رسیدگی یا طبابت زمان در کسی اگر مثال عنوان به

 . یابد اطالع آن طهارت یا و نجاست از و کند تفحص نیست الزم هستند نجس آن افراد از بعضی داروها بین در داند می اجماال اینکه یا و. است
 این از تفحص مکلف برای آیا باشد، مخلوط ژالتین مثل دیگری حرام با احیانا اینکه یا و باشند حرام الکل دارای داروها از بعضی است ممکن اینکه به توجه با         

 است؟ واجب امور
 (سیستانی اهلل آیت. )باشد آسان و سهل تفحصی چنان که هرچند نه یا هست حرام مواد بر مشتمل دوا آن آیا که کند تجوجس دوا خوردن از قبل مسلمان نیست واجب

 .111 سؤال االستفتائات، اجوبة ای،خامنه حسینی . سیدعلی 1
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 حکم نجاست و طهارت اتانول از لحاظ شرعی چیست؟

 در که است آتشگیری و خاص بوی با شیمیائی ترکیب C۲H۵OH فرمول با الکل اتیل یا اتیلیک الکل یا اتانول
 هاینوشیدنی در و دارد کنندگی مست خاصیت که است یمایع همان الکل این. دارد وجود الکلی هاینوشیدنی

 0دارد. )امام خامنه ای( فراوان کاربرد مختلف صنایع در این بر عالوه. شودمی پیدا مختلف درصدهای با الکلی
و  امام حضرتنسبت به حلیت دارویی که در ساخت آن درصدی اتانول بکار رفته: برخی از مراجع تقلید مانند  -2

حرام می دانند مگر آنکه از ناحیه  1دارو را مطلقا امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم )حفظهما اهلل( خوردن این
پزشک حاذق و متدین به عنوان درمان منحصر معرفی گردد و برخی دیگر از فقها مانند آیت اهلل سیستانی در 

منع شرعی ندارد )لذا مکلف  1۵مقدار الکل موجود در دارو قائل به تفصیل شده و فرموده اند که کمتر از 
 ایشان دارو را در آب رقیق کرده و مصرف کند(.میتواند به فتوای 

 کفیر

 در الکل، درصد هشت یا پنج تخمیر هنگام. دارد کاربرد داروسازى و غذایى صنایع در که است اىماده «3کفیر» 

 این از استفاده آیا. شودنمى کنندهمصرف در مستى نوعهیچ  سبب الکل مقدار این. آیدمى وجودبه آمدهدستبه مادۀ

 ندارد؟ مانعى شرعى ازنظرِ ماده،

 است؛ خوردنش حرام و نجس است احتیاط بنابر باشد، کنندهمست نفسه فى آمده دست به مادۀ در موجود الکل اگر -
 شرک  اگرر  ولرى  نباشد؛ مسکر کننده مصرف برای آمده،دست  به مادۀ با شدن وطمخل و آن کمىِ علت به هر چند

 0(ای خامنه امام) شود.مى متفاوت حکم است، مایع اصل در یا است کننده ستم نفسهفى  که باشیم داشته

 .نردارد  اشرکالی  آن خروردن  نشود( خفیف صورت به چند هر) مستی همان یا سکر موجب لبنی فرآورده این هرگاه -
 1(مکارم)آیت اهلل 

 کامبوجیا

. است روز 15 تا هفته یک آن، تکثیر مدّت و شود مى تکثیر شکر و چاى محلول در که است قارچى «کامبوجیا» 

 یک که ا دارویى مصرف به را آمده دست به محلول هفته یک از بعد و دهند مى قرار چاى و شکر محلول در را قارچ

 الکل %5 حاوى محلول این ولى ;کرد استفاده آن از توان مى هم بیمارى بدون البتّه رسانند، مى است نوشیدنى

 است؟ حالل لولمح این نوشیدن آیا. است

                                   

 .0111/11/11، 11110 شماره سوال  نجاست و طهارت  جامع سامانه . سایت ادمین امام خامنه ای، سواالت 0

 . ولو در فرض رقیق کردن دارو. 1

 جایگزین دوغ نوع این .آمد بازار به مشهور برندهای از یکی تحت کفیر دوغ است لذت و خوشی معنای به ترکی زبان در «ِفک» کلمه از برگرفته «کفیر» . نام 1
 تاثیر هم پوست زیبایی در و کندمی درمان را خستگی سندرم است، نفخ از کنندهجلوگیری و سرطان ضد مثال دارد؛ هم فراوانی هایمزیت و نوشابه برای است مناسبی

 روده سندرم بزرگ، روده سرطان معده، ورم کبد، بیماری اگزما، درمان در مفید و بیوتیکآنتی ترینقوی است، آلرژی گونه هر برای طبیعی درمان یک کفیر.دارد
 فرآیندهای تمامی اما سوال اینکه آیا در کفیر الکل وجود دارد؟ پاسخ این است که در .است کلیه سنگ و اتیتهپ برونشیت، آسم، کولیت، مفاصل، ورم پذیر،تحریک
 دهم نیم از کمتر و پائین بسیار خانگی های کفیر در موجود الکل معموال. شود می تولید الکل کمی بسیار مقدار..  و طبیعی ماست تولید سرکه، تولید مثل تخمیری

 ظرف درب اگر و شود می نزدیک درصد نیم به الکل باشد، ساعت 10 از بیش تخمیر زمان مدت و شل ظرف درب باال، محیط دمای و اکسیژن اگر. دباش می درصد
 .رسد می درصد صفر نزدیک به الکل باشد سفت تخمیر

 .112 سؤال االستفتائات، اجوبة ای،خامنه حسینی . سیدعلی 0

 . سایت آیت اهلل مکارم: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=111&mid=110110 
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 و اسرت  نجرس  بنابراحتیاط باشد، باالصاله و مایع کننده مست الکل از نوع آن در آمده وجود به الکل که بدانید اگر -
)امرام   .اسرت  مکلرف  بعهرده  آن تشرخیص  و ندارد مانعی آن خوردن و است پاک وگرنه باشد می حرام آن خوردن

 0خامنه ای(

 منحصر داروى که مواردى در مگر ;است حرام بیاورد، خفیف مستى هرچند باشد، بوده کننده مست محلول این اگر -
 1(مکارم)آیت اهلل  .باشد فرد به

 3خوارحیوان نجاستعرق م: دهزای

 عرق حیوان جلّال

 4؟، نجس استشده است خوارنجاستو هر حیوانی که عرق شتر  

 ها اجتنراب الزم نیسرت  از عرق آن ،شوندخوار ولى اگر حیوانات دیگر، نجاست ؛خوار، نجس استعرق شتر نجاست -
 (.امام خامنه ایو  حضرت امام)

نجرس   آیرد، یاو به حساب مر  یکه تنها غذا یاکه به خوردن مدفوع انسان عادت کرده باشد به گونه یعرق شتر -
 .(سیستانییت اهلل آ)باشند.  ینچن ینکه ا یگرید یواناتواجب، عرق ح یاطاست، بنابر احت یناست و همچن

 (.مکارمت اهلل آی) نجس است ،بنابر احتیاط واجب ،خواردیگر حیوانات نجاست وخوار ق شتر نجاستعر -

 عرق جنب از حرام

 5شود را بیان کنید؟شدن غسلش، از او خارج میکه قبل از تمام حرامراه  جنب ازهایی که از شخص عرقحکم  

 ندن با آن:از نظرِ نماز خوا این عرق به نظر همه مراجع پاک است لکن

لباسی که به عرق آلوده شده است، خشک نشود و عین آن باقی باشرد، نمراز   که بدن و بنابر احتیاط واجب، تازمانی -
 (. مکارمایت اهلل  وامام خامنه ای ، حضرت امامنخوانند. )

 است، وده شدهآل عرقکه به  یلباس یابدن که تازمانی ،مستحب یاطاحت بنابر هرچند، با آن صحیح است خواندننماز -
 )آیت اهلل سیستانی(. دن، نماز نخوانباشد یو عین آن باق ودخشک نش
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 نجاست های اثباتراه :فصل دوم

 1شود؟نجاست هرچیز چگونه ثابت مى 

 1.نهطریقِ قول بیّ از ،سوم؛ 1از طریق قول ذوالید ،دومیا اطمینان خود شخص؛ یقین  طریقِ از ،اول -

 راه عقالیییقین یا اطمینان از اول: 

 علم وسواسی

 4؟ وظیفۀ او در این زمینه چیست؟علم وسواسى در طهارت و نجاست اعتبار دارد 

یعنی در تطهیر اشیاء نجس الزم نیسرت یقرین بره طهرارت      .معتبر نیست در طهارت و نجاست علم وسواسی خیر، -
همان مقدار بررای   ،کنندپیدا مى یقینبه طهارت  صورتها برایش حاصل شود؛ بلکه ببیند افراد معمولى در چه آن

 .(تمام مراجع  تقلید)شود شدن چیزی اثری بار نمیبه گفتارش دربارۀ نجس همچنین ؛حکم به طهارت کافی است

  به نجاست یکی از چند چیز علم اجمالى

 تنجز و حجیت علم اجمالی

   5؟استبه آن چیز مانند علم تفصیلى به نجاست، علم اجمالى آیا  

اگر بداند یکى از دو ظرف یا دو لباسى که ما منجز باشد، در حکم علم تفصیلی است؛ بنابراین علم اجمالى  چنانچه -
یکرى از  ؛ ولی اگرر  و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند است نجس شده ،کندها استفاده مىاز هر دوى آن

صورت، اجتناب از آن دیگرى کره محرل ابرتالء اسرت     در این  خارج شود،او  ابتالء محلّاز ها قبل از این علم، آن
 ،استو مال دیگرى  است خودش نجس شده یا لباسى که از تصرّف او خارج بوده لباسنداند  مثالً یاواجب نیست 

 (.مکارمسیستانی،  آیاتوحضرت امامکند )الزم نیست از لباس خودش اجتناب  در این صورت نیز

  چند مسئله از شبهۀ محصوره

 محصوره( ةهنبودن موضع دقیق آن )شبن قسمتی از طناب و معلومشدنجس
  6طناب باید اجتناب کرد؟ ۀدانیم کدام قسمت است، آیا از همنمى؛ اما اگر قسمتى از طناب لباس نجس است 

طنراب  ایرن  هراى  با بعضى از قسرمت  ،چنانچه لباس یا دست؛ ولی نجس الزم است اجتناب از اطراف علم اجمالىِ -

                                   

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی هاشمی خمینی، ، فصل فی طرق ثبوت النجاسة؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 .1فصل دوم، درس،0ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی حسینی خامنه002ئلة س؛سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، م010
 . گویند ذوالیدسلطنت دارد،  وکه به چیزى استیال کسى. به 1
مطلب در بحث  شود یا خیر، بین فقها اختالف است که تفصیل و توضیحها نیز ثابت میاینکه آیا نجاست با گفتة آن برایگفتة مطلق ثقه یا یک نفر عادل،  ۀبار. در1

 در ادامه بیان خواهد شد.  ،بینه
 1فصل دوم، درس،0، رسالة آموزشی، ج.101ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه0، فصل فی طرق ثبوت النجاسة، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0

، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛1و1اسة،مسئلة ، فصل فی طرق ثبوت النج0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، القول فی کیفیه التنجس، مسئلة ؛ سیدروح010مسئلة 
، المبحث األول الصالحین، کتاب الطهارۀ ؛ سیدعلی سیستانی، منهاج011و010مسئلة   ، اقتباس از0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 2

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ، الفصل الرابع؛ سیدعلی حسینی خامنهأقسام المیاه و أحکامها
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حکم بره نجاسرت    ،هاى طناب مالقات نکندقسمت ةبا بقی یکه آن لباس یا لباس پاک دیگرکند، مادامىمالقات 
 )تمام مراجع  تقلید(. شود و اجتناب از آن لباس الزم نیست و الّا اجتناب از لباس الزم استنمى

 مترى نجس است01دانیم کجاى فرش نمى
توان روى آن محصوره است یا غیرِمحصوره؟ آیا مى ۀن شبهمترى نجس است، ایدانیم کجاى فرش دوازدهنمى 

 1نماز خواند؟

 نماز خواندن اشکالی ندارد.)امام خامنه ای( -
 (.مکارم اهللمحصوره است؛ ولى نمازخواندن روى آن مانعى ندارد )آیت ةشبه -

 محصوره( ةشدن چیز نجس بین چند چیز پاک )شبهمشتبه
 2اجتناب کرد؟ها آن ۀآیا باید از هم ،س استنجها از آنبین چند چیزى که یکى  

حکم به نجاست  ،با یکى از اطراف مالقات کند یولى اگر چیز پاک 1؛نجس الزم است علم اجمالىِ اجتناب از اطرافِ -
 آید )تمام مراجع  تقلید(.؛ مگر در برخی مواقع که توضیح کامل آن در مسئلة بعد میشودنمى
 محصوره( ة)مالقی شبه و کدام نجساست داند کدام پاک چیزى که انسان نمى دو چیز پاک به یکى ازبرخورد 

، برخورد داند کدام پاک و کدام نجس استبه یکى از دو چیزى که انسان نمى دارد، رطوبتکه اگر چیز پاکى  

   5الزم است؟  4داشته باشد، آیا اجتناب از آن مالقی

چون یقرین بره    .شودینجس محسوب نم ،یعلم اجمال از اطرافِ یبعضکننده( با مالقات یء)ش یمُالقِ یطور کلبه -
مثرل آنکره حالرت سرابقه در هرر دو       مواقعمگر در بعضى از  ؛اجتناب الزم نیستشدن آن چیز نداریم، پس جسن

 . (یدمراجع  تقلتمام ) نجاست باشد یا آنکه با طرف دیگر هم چیز پاک دیگرى با رطوبت مالقات کند

 بیان چند مثال

  های زیر دقت شود:شدن مطلب به مثالبرای واضح
 داندینم یول ؛از فرش نجس است یقسمتکه فرد علم دارد شود: نجس نمی کنندهمالقات یءشکه هنگامی .0

 یشاز فرش راه برود، پا یقسمت یبر رو دارد، یر که رطوبت مُسرتَ یچنانچه با پا .کدام قسمت آن است
معلوم نباشد ظرف نجس کدام  یول ؛ها نجس استاز آن یکیب باشد که آ اگر دو ظرفِ یا شودینجس نم

 شود.یکند، دستش نجس نم یدااز دو ظرف تماس پ یکین حال اگر دستش تنها با آب یدر ا ،است
حالت سابقه در هر دو که زمانییعنی  شود؛، نجس میخاطر یقین تعبدیبه کنندهمالقات یءشکه زمانی .1

که آب موجود در هر دو حوض  داندیدو حوض آب باشد و او م ی،منزل شخص یاطدر حبوده است: نجاست 
 یکشاز دو حوض را به آب لوله یکیکه تنها آب  دهدیهمسرش اطالع م یمدتمدتبعد از  است.و نجس  یلقل

ت که یسن یادش یول ؛که آب حوض پاک شده ایگونهبه ،است وصل کرده شود،یشهر که آب کر محسوب م
نجس  ،از دو حوض مالقات کند یکیشخص با آب این حال اگر دست  یندر ا .ض بوده استکدام حو
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 کند.  . مالقی، یعنی چیزی که با اطراف علم اجمالی برخورد0
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اکنون فرد شک دارد که آن آب پاک  و نجاست بوده است ،حوضآن آب  ةحالت سابق یراز شود؛یمحسوب م
ت؛ اسآب محکوم به نجاست  این سابق، نجاستِ )با خود داشتن( حال بنابر استصحاب یندر ا .نه یاشده است 

 .  شودینجس محسوب ماست، کرده  یداتماس پ یآب یندست فرد هم که با چن بنابراین
 ،با طرف دیگر همکه شود؛ یعنی زمانینجس میمنجز  دلیل وجود علم اجمالیبه کنندهمالقات یءشکه زمانی .1

 ؛نجس است هااز آن یکیآب  داندیکه فرد م یدو ظرف آبکرده است: چیز پاک دیگرى با رطوبت مالقات 
 یدااز دو ظرف تماس پ یکیحال چنانچه دست شخص با آب  یندر ا ،معلوم نباشد ظرف نجس کدام است یول

شده خواندن نماز از نجاست حادث یالزم است برا ،کند یداتماس پ یگربا آب ظرف د یزلباس او ن ةکند و گوش
 یزلباس نماز بخواند، الزم است آن را نن ایبا  خواهدیو اگر م یدگونه که دستش را بشوینبد کند،اجتناب 

 .کند یرتطه

 ظن و گمان به نجاست

 ،نجس است چیزآن گمان داشته باشد ؛ ولی نداشته باشدیا اطمینان به نجاست چیزی یقین چنانچه انسان  

 1اجتناب از آن چیز الزم است؟

و  وجود نداردتکلیفى  ،حاصل نشود که چنین یقینىیقین قطعى و صددرصد الزم است و مادامى ،نجاست ةلئدر مس -
هرایى کره   خانره همران یو م هرا خانهدر قهوهبرای مثال بنابراین  ؛اجتناب الزم است ،اگر یقین صددرصد حاصل شد

انسران یقرین نداشرته     تا وقتیخورند، غذا مى جاآن ،کنندکه پاکى و نجسى را مراعات نمىمردمان الابالى و کسانى
 تقلید(. وجو نیز الزم نیست )مراجعق و جستو تحقی اشکال ندارد ،نجس است ،انداو آوردهباشد غذایى را که براى 

 یقین تعبّدی به نجاست

 نجاست بوده است، ،که حالت سابقه در آن چیزشک داشته باشد، درحالیچیزی  به نجاستِ نسبتچنانچه انسان  

 2اجتناب از آن چیز الزم است؟

 و آن چیز نجس است )تمام مراجع  تقلید(. ستاجتناب از آن چیز الزم ا بله، -

 های عمومیهای پاک در لباسشوییشستن لباس

  3طهارت چه حکمى دارد؟ ازنظرِ ،شودها داده مىىیشوهایى که به خشکلباس 

و تحقیرق و   از قبل نجس نباشند، محکوم بره طهرارت هسرتند    ،شودها داده مىىیشوهایى که به خشکاگر لباس -
 رای اثبات نجاست الزم نیست؛ اگرچه که مشقت نداشته باشد )تمام مراجع  تقلید(.وجو بجست

 هایی که دینشان مشخص نیستبودن خارجیپاک

فروشی دایر کرده است و مواد  شخصی از کشوری دیگر، برای کار وارد کشور اسالمی شده است. وی مغازۀ اغذیه 

کند. در این صورت بدنش که رطوبت مسریه دارد، تماس پیدا میفروشد. هنگام فروش، مادۀ غذایی با خوراکی می

                                   

 1فصل دوم، درس،0، جرسالة آموزشیخامنه ای، سید علی، ، .. 11، سؤال 11، ص0؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج010، مسئلة 0. توضیح المسائل مراجع، ج0
امام خامنه ای، استفتاء .011، مسئلة 0؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، العروۀ الوثقی، فصل فی النجاسات، مورد الثانی عشر، مسئلة یزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
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 1شود؟بودن اشیاء جاری میحکم آن مادۀ غذایی چیست؟ آیا باید دربارۀ دینش سؤال کرد یا اصل پاک

وجود رطوبت با بدن او در تماس  که باچیزىآن و  او دربارۀواجب نیست و اصلِ طهارتِ اشیاء  شاز دین کردنسؤال -
 وجو برای اثبات نجاست الزم نیست )تمام مراجع  تقلید(.و تحقیق و جست شودرى مىاست، جا

 ذوالیددوم: 
 2گویند؟ذوالید به چه کسی می 

پرس   .غصرب  یرا حتری   چه از راه ملک یا اجاره یا عاریه یا امانرت اختیار شیئی باشد، هرکس که متصدی و صاحب -
 ،مانند لباس شوهر یا موال یا ظروف خانه ،هاستکه در اختیار آن که همسر یا خدمتگزار یا کنیز بگویند چیزىهمین

پرستار بچه بگوید بچه یا لباس او  بلکه همچنین است اگر زنِ ؛کنددر حکم به نجاست آن کفایت مى ،نجس است
 .1 )تمام مراجع  تقلید( نجس است

 الیدوعوامل موثر و غیرِموثر در قول ذ 

 4الید شرط است و چیزهایی که برای قبول قول او شرط نیست را نام ببرید؟وچیزهایی که برای قبول قول ذ 

 الف. عوامل غیرِموثر

 داشتن اخبار او از استعمال.. سبقت0الید؛ و. اسالم ذ1؛ الیدوذ. عدالت 1الید؛ و. حصول یقین یا گمان از گفتة ذ0 -

 ثرؤعوامل مب.  

  الید دیگری.و. عدم تعارض با قول ذ1ید؛ الوذ بلوغ .1؛ او یداز  یءقبل از خروج ش یدالواخبار ذ .0 -

 یدالوقول ذ نبودن حصول یقین یا اطمینان یا گمان ازالزم

در اختیار  ظرفیکه کسىمثالً  الید، حصول یقین یا اطمینان یا گمان از گفتۀ او الزم است؟وآیا در قبول قول ذ 

مینان به نجاست آن ظرف پیدا نکند، باز هم باید حکم ، بگوید ظرف نجس است؛ ولی شخص از گفتۀ او اطاوست

 5به نجاست ظرف بکند؟

 تقلید(.  مشهور مراجع ) 2ید الزم نیستالوحصول یقین یا اطمینان از قول ذشود؛ چراکه حکم به نجاست می -

 الیدعدالت ذو

 7، عدالت او الزم است؟الیدوقبول قول ذبرای آیا  

                                   

 .111ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج ؛0. العروۀ الوثقی، فصل فی النجاسات، مورد الثانی عشر، مسئلة 0
، اقتباس از 0یح المسائل مراجع، جتوضهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ، فصل فی طرق ثبوت النجاسة؛0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .002؛سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة 2، القول فی کیفیه التنجس بها، مسئلة 0؛ تحریر الوسیلة، ج010مسئلة 

  1،فصل دوم، درس0.، رسالة آموزشی، ج «به شرط آنکه ذو الید متهم نباشد.»فرمایند: سیستانی می اهلل.گفتنی است، برخی از مراجع  تقلید مثل آیت1
 . گفتنی است که آدرس هر کدام در بحث تفصیلی مربوط به خود بیان شده است.  0

؛ 111و111؛ وسیلة النجاۀ،مسئلة 1؛010، استفاده از اطالق مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج ؛01، فصل فی طرق ثبوت النجاسة، اقتباس از مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1

 0110/11/11استفتاء:  خیتار    111001شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  سیستانی. اهللاستفتاء کتبی خصوصی از آیت
 . برخی از مراجع مثل آیات  سیستانی2
 .1، القول فی کیفیه التنجس بها، مسئلة 0لة، جاهلل موسوی خمینی، تحریر الوسی؛ سیدروح01، فصل فی طرق ثبوت النجاسة، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1
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  آیرات و  حضررت امرام  ) عتبر اسرت الید، باز هم م، باوجود فسق ذوالید در نجاستوذ عدالت معتبر نیست؛ بلکه قول -
 (.سیستانی ،مکارم

 الیدبودن ذومسلمان

 1مسلمان باشد؟ الیدحتماً باید ذو الید،وآیا برای قبول قول ذ 

سرت یرک چیرز اطمینران     نجابرارۀ  او در ةاز گفت اگرچه که ؛الید کافر باشدوذ بنابراین اگر ؛معتبر نیست اسالمخیر،  -
 .سیستانی(ایت اهلل  و ، امام خامنه ای، حضرت امام) .شودو حکم به نجاست می باز هم معتبر است ،حاصل نشود

 (.مکارم اهللکافری که در مبحث طهارت و نجاست الابالی و غیرِمقید است، معتبردانستن قولش مشکل است )آیت -

 الیدوبلوغ ذ

بگوید چیزى که  یا کشیدمبگوید چیزى را آب ،کندخوبى درک مىپاکى و نجسى را به ممیز است وای که بچهاگر  

 2؟او معتبر استآیا قول ، نجس است ،در دست اوست

 شود ینان حاصل میشخص اطم یاو برا ۀگفت الف. از

ش است، شدن آنچه در اختیارو همچنین نجس نجس یزچ یرتطه دربارۀ چون اطمینان حجیت دارد؛ بنابراین قولش -
 شود )تمام مراجع  تقلید(.قبول می

 شودیمنحاصل  ینانشخص اطم یاو برا ۀاز گفت ب.

اى کره تکلریفش   بچره  ینبنرابرا  ؛باره معتبر اسرت دراین ،بلوغ است ةدر آستانکه کودکى کودک مراهق یعنی قول  -
همچنین اگر بگوید  ،شود، حرف او قبول مى«کشیدم آب» :بگوید ،اگر چیزى را که در تصرفش است ،نزدیک است

 (.حضرت امامبلکه در قول بچة ممیز که نزدیک به بلوغ هم نیست، باید احتیاط مراعات شود ) .چیزى نجس است

اى کره تکلریفش   بچره  ینبنرابرا  ؛باره معتبر اسرت دراین ،بلوغ است ةدر آستانکه کودکى کودک مراهق یعنی قول  -
شرود و همچنرین اگرر    ، حرف او قبول مىه استکشیدگوید آب اگر چیزى را که در تصرفش است ب ،نزدیک است

 .(امام خامنه ای). بگوید چیزى نجس است
شدن آنچه در تصررفش اسرت،   قول او دربارۀ تطهیر شیء نجس یا نجس ینبنابرا ؛بعید نیست حرف او معتبر باشد -

 سیستانی(.یت اهلل آشدنی است )قبول
که از سخنش اطمینان حاصل شود، قبول درصورتی ،است کشیدهآباگر بچه بگوید چیزى نجس است یا چیزى را  -

 (.مکارم اهللاست وگرنه، بنابر احتیاط واجب قبول نیست، هرچند در آستانه بلوغ باشد )آیت

                                   

، القول فی کیفیه 0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛ سیدروح01، فصل فی طرق ثبوت النجاسة، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 0111/11/11استفتاء:  خیتار    011010 شماره استفتاء:امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  .1التنجس بها، مسئلة 
 1،فصل دوم، درس0.، خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج؛12؛ أجوبة االستفتائات، سؤال 01، فصل فی طرق ثبوت النجاسة، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1
 .1، القول فی کیفیه التنجس بها، مسئلة 0اهلل موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، ج؛ سیدروح001، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج 
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 نه بیّسوم: 
 نهمنظور از بیّ

 1نه چیست؟در بحث نجاسات، منظور فقها از بیّ 

 است )تمام مراجع  تقلید(.  بر چیزی 1دادن دو مرد عادلمعنی شهادتنه بهبیّ -

 شهادت یک مرد عادل 

 3کند؟کفایت می او پیدا نشود، ۀکه اطمینان از گفتدرصورتی ، شهادت یک مرد عادل،آیا برای اثبات نجاست 

او برای شخص اطمینران حاصرل نشرود، مشرکل      ةکه از گفتشهادت یک مرد عادل، درحالی شدن نجاست ازثابت -
 یستانی(.سهلل وایت ا حضرت اماماست )

 (.امام خامنه ای) شودبا گفتن یک مرد عادل، نجاست ثابت نمى -
 0(.مکارمیت اهلل آبله، کافی است و باید از آن چیز اجتناب کرد ) -

 شهادت یک نفر ثقه و مطمئن
شهادت به نجاست یک چیزی بدهد و از گفتۀ او برای شخص اطمینان حاصل نشود، آیا حکم به  ،اگر یک نفر ثقه 

 شود؟است آن چیز مینج

 شود )امام خامنه ای(.حکم به نجاست نمی -
که از گفتة او برای شخص اطمینان حاصل نشود، مشکل اسرت  شدن نجاست از شهادت یک نفر ثقه، درحالیثابت -

 یستانی(.س اهلل)آیت

 نهثر در بیّؤم عوامل غیرِ
 م ببرید. نه )شاهد( شرط نیست را نابرخی از چیزهایی که در قبول قول بیّ 

 . اتحاد در زمان شهادت.1نه؛ . ذکر مستند شهادت توسط بی1ّنه؛ حصول گمان یا اطمینان از قول بیّ. 0 -

 از طهارت و نجاستنابالغ اطالع دادن 
 1؟فته استشیدم، حرفش پذیرچیزی را که نجس بوده آب کاگر بچه نابالغ بگویدچیزی رانجس کردم و یا

لوغ است نسبت به پاک کردن چیز نجس معتبر نمی باشد ولی نسبت به گفته بچه ممیزی که در آستانه ب -
نجاست چیزی که در اختیار او می باشد، معتبر است. بلکه احتیاط این است که گفته ممیزی که در آستانه بلوغ 

 نیست نیز در مورد نجاست چیزی که در اختیار اوست پذیرفته شود. )حضرت امام(

                                   

.،  .010، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی، فصل فی طرق ثبوت النجاسة؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 1،فصل دوم، درس0خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج

 آید.نه هستند یا نه، اختالف است که تفصیل آن درمسئلة بعد میها نیز در حکم بیّثقه که آیا این . دربارۀ یک عادل یا یک 1
؛سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، 010، مسئلة 0، فصل فی طرق ثبوت النجاسة؛ توضیح المسائل مراجع، ج0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/11/00 خیتار    100112شماره استفتاء: و  استفتاء خصوصی، جدیدترین استفتائات. ،سایت استفتائات جدیدای، سیدعلی حسینی خامنه؛002کتاب الطهارۀ، مسئلة 

 . گفتنی است، در رسالة فارسی احتیاط واجب دارند؛ ولی در حاشیة عروه فتوی است.0
رساله آموزشی، راههای ثابت شدن طهارت و  001توضیح المسائل، م و )ذی الید(  فی کیفیة التنجّس بها تحریر، النجاسات، القول فی کیفیة التنجس بها، م القول 1

 021، م مکارم توضیح المسائل 010، م سیستانی  توضیح المسائل نجاست
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بلوغ است از نجاست یا طهارت چیزی خبر دهد که در اختیار اوست باید قبول  یهرگاه کودکی که در آستانه -
 ی وی در این باره معتبر است. )امام خامنه ای(کرد، و به عبارت دیگر گفته

ای که گفته بچه غیر ممیز نسبت به پاک کردن چیز نجس و نجس کردن چیز پاک، قبول نمی شود ولی بچّه -
کند، چنانچه بگوید چیزی را آب کشیدم در صورتی که آن به خوبی درک می ممیز است و پاکی و نجسی را

شود و همچنین است اگر از نجس بودن اش مورد اطمینان باشد قبول میشیء، در اختیار او باشد یا گفته
 )آیت اهلل سیستانی( .چیزی اطاّلع دهد

  . )آیت اهلل مکارم(شود حاصل اطمینان مورد قبول  نیست، مگر تساو نج یخبر دادن غیربالغ درباره پاک -

 ص در موارد مشکوکتحقیق و تفحّ
 1اش چیست؟اطالع ندارد، وظیفهبودن چیزى پاک یابودن نجساز  که انسانزمانی 

مصرداقیه   هاتشرب و در  که سؤال نکرده است، باید احتیراط کنرد  و تا زمانی له را بپرسدئباید مسهات حکمیه شب در -
 )تمام مراجع  تقلید(. .سیدن الزم نیستاست و پرپاک  1است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شدن اشیاء پاکشروط نجس : فصل سوم

  مالقات و برخورد :شرط اول
 3و مالقات با چیز نجس یا متنجس الزم است؟ برخورد شدن چیز پاک،برای نجس 

                                   

توضیح المسائل  هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی النجاسات، الثانی عشر من النجاسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 .000؛ ناصر مکارم، توضیح المسائل، مسئلة 011، مسئلة 0مراجع، ج
خوار داند عرق شتر نجاستشخص می شدن امور خارجی است؛ مثالًعلت مشتبهداند؛ ولی منشأ شکش بهای است که شخص مسئله را مى. شبهة مصداقیه، شبهه1

 خوار است یا نه؟ک دارد این عرقِ شتر نجاستنجس است؛ ولی ش
 011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی تنجّس المتنجّسات؛ ة، فصل فی کیفی0ّ. العروۀ الوثقى، ج1
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 (مکارم وایت اهلل امام خامنه ای،  حضرت امامبله ) -

مردارى که  طور مثالبه .عوض شود ،نجاستى که بیرون آن است ةواسط، بهآن ۀمز بو یا رنگ یاجز آبی که بله، به -
 سیستانی(. اهلل)آیت شودنجس مىاحتیاط واجب آن آب بنابر  که را تغییر دهد ببوى آ ،پهلوى آب است

 داخلی و برخورد مالقات

برخورد و مالقات نیز موجب  اگر چیز پاک با چیز نجس در داخل بدن مالقات و برخورد داشته باشند، این 

 1شود؟شدن چیز پاک مینجس

 الف. چیز پاک و چیز نجس هر دو از اجزای داخلی بدن باشند؛ 

 رد خون لثه به آب دهانوبرخ یا ینیبه ترشحات داخل ب ینیمثل برخورد خون داخل ب
 نجاسرت بره   ،آمردن بعد از بیرون اینکه مگر؛ دنشوینجس نم اند، با برخورد به نجاست،پاک اجزای داخلی بدن که -

لثه  اگر در داخل به خون ،داخل بدن هستند مربوط بهها که بینى و مانند این آب آب دهان و ؛ بنابرایندنآلوده باش
، امرام خامنره ای،    حضررت امرام  ) دنآمدن به خون آلوده باشبعد از بیرونشوند؛ مگر نجس نمی ،دنبرس یا مانند آن

 وایت اهلل سیستانی(.
آمردن  هرچند موقع بیررون  ؛شودینجس م ،بنابر احتیاط واجب با برخورد به نجاست اند،پاک اجزای داخلی بدن که -

 (.مکارم اهلل)آیت آلوده نباشد

 نباشند؛بدن  کدام از اجزای داخلیهیچنجس  یزپاک و چ یزچ ب.

 در دهان دندان عاریهنجس با  یمثل برخورد غذا 
س هر دو خارجی باشند و برخورد و مالقاتشان در باطن غیرِمحض باشد، نجاسرت از  چنانچه شیء پاک و شیء نج -

 است خارجینج ی که باعاریه در دهان با غذای اگر دندان عنوان مثال،به 2کند.شیء نجس به شیء پاک سرایت می
 الزم اسرت  اجرب بنابر فتوا یا احتیاط وکشیدن آن آبشود و ، دندان عاریه نجس میمالقات کندنجس شده است، 

 (.مکارمآیات  سیستانی و امام خامنه ای)فتوا( و )

  باشد؛بدن  داخلی از اجزایپاک  یزچ و نجس مربوط به خارج بدن یزچ ج.

 مثل برخورد خون خارجی با آب دهان

                                                                                                          

 .111و112و111سؤال  ،ای، اجوبة االستفتائات؛ سیدعلی حسینی خامنه

 01و فصل فی کیفیه تنجس المتنجسات، مسئلة  01و01و مورد الخامس من النجاسات، مسئلة  0اسات، مورد االول و الثانی، مسئلة ، فصل فی النج0. العروۀ الوثقى، ج0

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنیو مورد العاشر من المطهرات؛  01و فصل فی المطهرات، مورد االول، مسئلة 
شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  .10، سؤال 1؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج011مکارم، توضیح المسائل جدید، مسئلة  ؛ناصر101و102و010

 0110/11/00تاریخ استفتاء:     111111 :شماره استفتاء و 0111/11/01تاریخ استفتاء:     111011 :شماره استفتاءو  0110/00/01استفتاء:  خیتار    111110

اگر شیء پاک با شیء نجس در باطن محض مثل معده یا روده مالقات کند، »فرمایند: سیستانیمی اهلل. دربارۀ مالقات در باطن محض، برخی از مراجع مثل آیت1

خرما را بلعیده و سپس  ةاشند. مثل اینکه فردی شیئی مانند هستشود؛ اگرچه شیء پاک و شیء نجس هر دو خارجی بنجاست از شیء نجس به شیء پاک منتقل نمی
که آلوده به عین نجاست مثل مدفوع نباشد، چنانچه آن شیء از بدن خارج شود، درحالی .آب نجس آشامیده و آب نجس با شیء مذکور در باطن برخورد کرده ]است[

علت آن « شود.هم شیء پاک نجس می اگرچه که مالقات در باطن محض بوده است؛ ولی باز»د: فرماینمی ^امام حضرتولی برخی دیگر از مراجع مثل « پاک است.
لشمول األدلّة الدالّة على »....چنین آمده است: این ، سطرسوم،011النجاسات و أحکامها، پاورقی صفحة فصل  ،هم در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیلة

ره من النجاسات...ألنّه جسم خارجی القى نجساً خارجیاً و مجرّد کون المالقاۀ فی الباطن ال یوجب الحکم بعدم النجاسة لعدم مدخلیة وجوب غسل ما أصابه الدم أو غی
 «لموضع المالقاۀ فی حصول االنفعال و التنجس.

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=920137
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=587738
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اگر مثالً  ینبنابرا 1و نیاز به تطهیر جداگانه ندارد. دشورفتن نجاست، پاک مى یناما با از ب ؛شودپاک نجس مى یزچ -
دهران   یرر تطهآب دهان پاک اسرت و   ،برود یناز خارج وارد دهان شود و در آب دهان مستهلک شود و از ب یخون

دهان او پاک  ،و همچنین اگر غذاى متنجس بخورد و آن را ببلعد تواند آن را فرو دهدیست. حتی شخص میالزم ن
 (.سیستانیت اهلل آیو  م خامنه ای، ،اماحضرت امام) دهان الزم نیست داخلکشیدن شود و آبمى

و بایرد تطهیرر شرود؛     دشرو مرى نبنابر احتیاط واجب پراک   نیز رفتن نجاست ینبا از بشده است و پاک نجس  یزچ -
بنابراین اگر مثالً خونی از خارج وارد دهان شود و در آب دهان مستهلک شود و از بین بررود، شرخص بایرد بنرابر     

وارد  یمتنجس یءاگر ش یاآ (.مکارم اهللآیت) د.هم دهان را تطهیر کن و کنداجتناب آب دهان  هم از ،احتیاط واجب
 1شود. یباطن بدن نجس نم کند؟ یدهان شود، آن را نجس م

 باشد و برخورد در باطن محضنجس مربوط به داخل بدن  د. چیز پاک مربوط به خارج بدن و چیز

 ت در مخرج غائطنجاس ینمثل برخورد اسباب اماله یا آب آن با ع 
اسباب اماله یا آب آن در . پس اگر پاک است ،پاک بعد از بیرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد یزدرصورتى که آن چ -

 ،آمدن، به نجاست آلوده نباشدها در بدن فرو رود و بعد از بیرونمخرج غائط وارد شود یا سوزن و چاقو و مانند این
 .(مکارم یستانی وآیات   سای و  ، امام خامنهحضرت امام) نجس نیست

  محضباطن غیرِ و برخورد در باشد نجس مربوط به داخل بدن ه. چیز پاک مربوط به خارج بدن و چیز

 مثل برخورد خون لثه با دندان مصنوعی در دهان:
 .(حضرت امام) شود و باید آن را آب بکشندچیز پاک نجس می ،احتیاط واجب نابرب -
 ) آیرت اهلل  شود و نیاز به تطهیر جداگانه نداردپاک می ،شدن عین نجاستبا برطرفولی  ؛شودچیز پاک نجس می -

 (.سیستانی

 1)آیت اهلل مکارم( مستحب آن است که آن را آب بکشد. یاطاحت نجس شوددر دهان  یاگر دندان مصنوع -
 4؟شودىمنجس  انگشتش، کنداگر مرد انگشت خود را داخل فرج همسرش  

امرا اگرر آلروده بره      کند، آلوده به ادرار یا خرون یرا مردفوع یرا منری باشرد.      قتی دست را خارج میمگر آنکه و خیر، -
 (.سیستانیامام خامنه ای، وآیت اهلل  حضرت امام) 1شودمىننجس ها باشد، های دیگری غیر از اینرطوبت

آمردن  د؛ هرچند موقع بیرونشوبنابر احتیاط واجب، اگر در داخل بدن با نجاستى مانند خون مالقات کند، نجس مى -
آلوده نباشد. دربارۀ آب دهان و بینى نیز هرگاه در داخل دهان و بینى با خون مالقات کند، احتیاط، اجتنراب اسرت   

                                   

در انسان یا حیوانات با مالقات با نجاست داخلی یا خارجی نجس  های بدنباطن محض مثل معده یا روده یا رگ»فرمایند: می سیستانی اهلل. برخی از مراجع مثل آیت0

بزرگ، موجب نجاست روده  ۀشود. همچنین مدفوع موجود در روداو نجس نمی ۀآشامد، معده و رودخورد یا آب نجس میبنابراین فردی که غذای نجس می .شودنمی
 «شود.ها نمیها موجب نجاست آنشود یا خون موجود در قلب و رگنمی

h. سایت معظم له:  1 t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =10& l i d =1& c a t i d =00110& m i d =111111 
ht :111. توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م 1 t ps ://makarem.i r/mai n.aspx?t ypei nf o=31&l i d=1&cat i d=17664&mi d=17664 

سیدمحمدحسن ، فصل فی النجاسات، مورد الثالث و فصل فی المطهرات، بخش العاشر من المطهرات؛ 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 0110/01/11استفتاء:  خیتار    210110شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .010، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، بنی

جب غسل شود و دخول انگشت مودربارۀ وجوب غسل جنابت، فقط دخول تمام الحشفه یا خروج منی موجب غسل می: »101، مسئلة 0. توضیح المسائل مراجع، ج1

 « شود.جنابت نمی

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44751&mid=255280
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=30&lid=0&catid=17664&mid=17664
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 (مکارم)آیت اهلل 

  موارد مشکوک بین ظاهر و باطنو. 

 1وظیفه چیست؟ داند از ظاهر بدن است یا باطن غیرِمحض، چنانچه نجاستی برسد،به جایى که انسان نمى 

 .(حضرت امامکشیدن احوط است )الزم نیست آن را آب بکشند؛ اگرچه آب -

 .(مکارمشند )آیت اهلل باید آن را آب بک -

کشیدن و چنانچه با نجاست داخلی برخورد کند، آب الزم است آن را آب بکشد ،مالقات کندی خارجنجاست اگر با  -
 سیستانی(. اهللآن الزم نیست )آیت

 2از ظاهر بدن است یا از باطن آن؟هاى چشم همچنین محل انطباق پلکو باق دو لب محل انط 

است و  بدن از ظاهر شود،دیده میها دو لب و چشمگذاشتن همرویآنچه درحال شود. می محسوبباطن بدن  جزوِ -
زم نیسرت  کشریدن آن ال پس چنانچه برا نجاسرت خرارجى مالقرات کنرد، آب      .از باطن است شود،دیده نمیآنچه 

 (.آیت اهلل سیستانیو  حضرت امام)

 )امام خامنه ای(.ستیجزء ظاهر بدن ن -
شود؛ بنابراین اگر با نجاست خارجى مالقات کند، بنابر احتیراط واجرب   بنابر احتیاط واجب از باطن بدن حساب نمی -

 .(مکارمدن آن الزم است )آیت اهلل کشیشود و آبنجس می

  رتأثّ یتقابل :شرط دوم

  رقابلیت تأثّ معنای

 3اند، چیست؟پاک شمرده چیزِ شدنِاز شروط نجسر که آن را یکی منظور از قابلیت تأثّ 

آسرانى آثرار   انسان به ورى یکى به دیگرى برسد ر باشد که تَطورى تَها بههر دو یا یکى از آن منظور این است که -
 .)تمام مراجع  تقلید( رى را ببیندتَ

 نجس  نفوذ نمِسرایت نجاست با 

نشدنی است به چیز پاکی منتقل شود، موجب ی کم دارد و سرایترطوبتاگر نم و رطوبتی از چیز نجس که  

 4شود؟شدن آن مینجس

 )امام خامنه ای( باشد. یباشد موجب انتقال نجاست م هیاگر رطوبت مسر -
ی زمین مثال ایشود. برنمی باز هم نجس ،تر شده باشدسنگین ،واسطة آن رطوبتخیر، اگرچه که آن شیء پاک به -

دیروار دستشرویى و   اسرت یرا    نم کشیده و سنگین شرده و لحاف ایم و روى آن لحاف گذاشته است جس بودهکه ن

                                   

 . 101، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 0

، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی ؛1، فصل فی المطهرات، مورد العاشر، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/10/01استفتاء:  خیتار    210112شماره استفتاء: نه ای، استفتاء خصوصی، ، امام خام. 101مسئلة 

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی تنجّس المتنجّسات؛ ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .01، سؤال 1؛ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج111ائات، سؤال اجوبة االستفتای، سیدعلی حسینی خامنه؛ 011
 0111/10/11استفتاء:  خیتار    110101شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .000. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة 0
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 سیستانی(ت اهلل )آی 0.شوندنم، نجس نمی واسطة نفوذِ کدام بههیچ، استحدود یک متر نم کشیده که مثالً توالت 

 و خاک نجس گردسرایت نجاست با 

 2شستن آن لباس یا فرش الزم است؟ها بنشیند، گرد و خاک نجس به لباس و فرش خشک و مانند ایناگر  

. )مشهور الزم نیست شپاک است و شستن ها بریزد،که گرد و خاک نجس از آنها را طوری تکان دهند چنانچه آن -
 تقلید( مراجع

که نجاست به کفرش   یباشد به نحو نیبدر  هیرطوبت مسر نکهیگردد، مگر ا ینجاست نم تیصرف آن باعث سرا -
 )امام خامنه ای( اثر بگذارد.

 میّتبدن خشک برخورد با سرایت نجاست در 

در مالقی مردۀ انسانی که هنوز سه غسلش تمام نشده است، الزم است؟ یعنی اگر قبل از اینکه  رقابلیت تأثّآیا  

ها خشک باشند، اجتناب از آن چیز الزم ه هر دو آنکسه غسل میّت تمام شود، چیزی با بدنش برخورد کند، درحالی

 3است؟

 .سیستانی(ت اهلل آی وامام خامنه ای،   حضرت امام)خیر، اجتناب الزم نیست  -
 .(مکارم اهللبله، بنابر احتیاط واجب اجتناب شود )آیت -

 حشرات بانجاست سرایت 

ر است ند و بعد روى چیز پاکى که آن هم تَبنشی ،است رمانند آن، روى چیز نجسى که تَ شره ایاگر مگس یا ح 

 4شود؟نجس می ،پاک آیا آن چیزِ بنشیند،

 شرود و اگرر ندانرد پراک اسرت     چیز پاک نجرس مرى   است، نجاست همراه آن حیوان بوده که چنانچه انسان بداند -
 .(مکارمسیستانی،  ات آی و حضرت امام)

امّا اگر شخص بدانرد   .شودنجس نمى ،پاک آن چیزِ د،پاى این حشرات رطوبتى به خود نگیر که چون احتمال دارد -
چنانچه یقین یا اطمینان دارد که هنگام نشستن بر روى چیز پراک،   است، نجاستى را با خود حمل کردهآن حشره 

اگر چنین یقین یا اطمینرانى هرم نردارد، آن چیرز بنرابر       حتی ؛شودآن چیز نجس مى است، نجاستش از بین نرفته
 (.مکارم اهللآیت) شودنجس مى ،احتیاط واجب

 هنگام مالقاتدر و شک در زوال آن  تری وجودیقین به 

رى آن به ر بوده که تَاى تَگونهها بهیم یکی از آناهکه یقین داشتدرحالی ،اگر چیز پاکی با چیز نجسی برخورد کند 

                                   

 ةفرق بین الرطوبة و النداوۀ و ال یخفی أن الکالم فی المقام لیس دائرا مدار الدقّ: »111یل مسئلة ، ذ111، ص1. سیدتقی طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحین، ج0

ایاها من محل إلى محل آخر و أما النداوۀ التی یعبر  للنجاسة و ناقالً بالوجود و یکون حامالً الفلسفیة بل یدور مدار الفهم العرفی فان الرطوبة المسریة ما یکون مستقالً
 « قى.)نم( فال تکون مستقلة بالوجود بل تکون من عوارض الجسم و ال تکون مسریة فال یضر انتقالها من النجس إلى الطاهر و ال یوجب نجاسة المال فی الفارسى ب عنها

، 0توضیح المسائل مراجع، ج شمی خمینی،هاسیدمحمدحسن بنی ؛1تنجّس المتنجّسات، مسئلة  ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/11/12استفتاء:  خیتار    102101شماره استفتاء:  امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  .101مسئلة 

سیدمحمدحسن  ات؛تنجّس المتنجّس ةو فصل فی کیفیّ 01، فصل فی النجاسات، بخش الرابع: المیته، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

، امام خامنه ای، 10، سؤال ، فصل چهارم: احکام نجاسات11، ص1؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، بنی
 0111/01/11استفتاء:  خیتار    111110شماره استفتاء: استفتای خصوصی، 

 .011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 1تنجّس المتنجّسات، مسئلة  ةیّ، فصل فی کیف0. العروۀ الوثقى، ج0
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رى آن به همان حالت سابق مانده یا تَ رىتَ ،اما شک داریم که در هنگام برخورد ،است کردهاشیاء دیگر سرایت می

  1؟شودمى پاک نجس صورت آن چیزِاى نیست که سرایت کند، درایناندازهیا دیگر به است آن از بین رفته

 عظامآیات  وامام خامنه ای  حضرت امام) 1د؛ اگرچه احتیاط مستحب اجتناب از آن استشوآن چیز پاک نجس نمى -
 .(مکارمسیستانی، 

 نکردن نجاست به تمام نقاط آنیء جامد و سرایت شدن شنجس

چنانچه شیء پاکی که جامد است با چیز نجس یا متنجس برخورد کند و نجس شود، آیا تمام اجزای آن نجس  

 3شود یا فقط آن قسمتی که با نجاست برخورد داشته است؟می

گرچه که تمام سرطح آن جامرد را   ؛ او جاهاى دیگر آن پاک است استهر قسمتى که نجاست به آن برسد، نجس  -
 0)تمام مراجع  تقلید( .سری فرا گرفته باشدرطوبت مُ

 شده به جاهای دیگر آنیا بدن خیس نجسپارچه  یازمین  نکردن نجاست درسرایت

ها برسد، آیا با این برخورد تمام ، خیس باشند و نجاستی به بخشی از آنهامانند اینو ن یا بد پارچهیا  زمیناگر  

 5شود؟ها نجس میجزای آنا

خیر، فقط قسمتی که با نجاست برخورد داشته است، نجس است و مابقی آن پاک است؛ اگرچه تمرام سرطح آن را    -
 آن قطرۀیا شده نجس آن عرقِ ها جامد هستند. اگرسری فرا گرفته باشد؛ چراکه زمین و بدن و مانند اینرطوبت مُ

را  زمینسطح متر، اندازۀ یک سانتیمثالً به ،آب ةیال یکآنکه  یا یگر برودشده جریان پیدا کند و به جاهای دنجس
 جریان پیردا کررده   قطرهصورت هرجایی که آن عرق یا دراین شود،آب موجب انتقال نجاست  آن فراگرفته باشد و
 .(یدمراجع  تقلتمام ) شودنجس می، است آب بوده ةاست یا آن الی

 هانکردن نجاست به تمام نقاط آنو سرایتها این خیار و خربزه و مانندشدن نجس

 6شوند؟این برخورد، تمام اجزایش نجس میبا نجاستی برخورد کند، ها خیار و خربزه و مانند ایناگر به قسمتی از  

                                   

 0111/10/12استفتاء:  خیتار    111210شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .0تنجّس المتنجّسات، مسئلة  ة، فصل فی کیفی0ّ. العروۀ الوثقى، ج0
شود، اند نجس نمیمراجعی که فرموده: »1سات، اقتباس از مسئلة ، العروۀ الوثقی ]مع تعلیقه المکارم[، فصل فی کیفیة تنجّس المتنجّیزدی ییاطباسیدمحمدکاظم طب. 1

اند، چراکه با استصحاب دانند؛ درنتیجه حکم به عدم تنجس کردهدانند و اصل مثبت را هم حجت نمیشاید به این دلیل است که موضوع حکم به نجاست را سرایت می
شود که حجیت شود که اگر بعد از آن بخواهیم سرایت را هم ثابت کنیم، اصل مثبت میشود و تنها تَربودن اثبات میری، موضوع نجاست که سرایت باشد، ثابت نمیتَ

درنتیجه با  ،داننداست را در اینجا، برخورد همراه با رطوبت میاست که موضوع حکم به نج شاید به این خاطر ،ندارد. در مقابل مراجعی که فرموده اند نجس می شود
شود یا آنکه اگر موضوع حکم به نجاست را سرایت آن شیء نجس می ،شود و ال محالهمحقق می ریبرخورد همراه تَ، یعنی ری، موضوع حکم به نجاستاستصحاب تَ

 گونه استصحاب حجت است.پس این ،ستاز دیدگاه آنان چون واسطه در نظر عرف خیلی خفیف ا ،دانندمی
، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی تنجّس المتنجّسات؛ ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0111/00/01استفتاء:  خیتار    100121شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .010و011

ما یتوهم أنه مع وجود الرطوبة المسریة تتنجس االجزای جمیعها بتقریب أنه اذا ربّ: »1، پاورقی110، ذیل مسئلة 1. سیدتقی طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحین، ج0

ء مالصقة و هکذا فالنتیجة نجاسة جمیع االجزای و ر کل جزتنجس جزء من الجسم الجامد المرطوب برطوبة مسریة فیتنجس الجزء المالصق للموضع المتنجس و یتأثّ
 « .یشملها الدلیلیندفع أن المستفاد من النصوص أن موضوع النجاسة فی الجوامد عبارۀ عن االصابة و ال اصابة إال مع بعض الجامد و أما بقیة االجزای فال 

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنیس المتنجّسات؛ تنجّ ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 1،فصل دوم، درس0خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج .010و011
توضیح  خمینی،هاشمی سیدمحمدحسن بنیهمان بخش؛  0تنجّس المتنجّسات و مسئلة  ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 2

 0110/10/01استفتاء:  خیتار    120201شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .011، مسئلة 0المسائل مراجع، ج
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هر قسمتى که نجاست بره آن برسرد، نجرس     شوند؛ بنابرایناز جوامد حساب میها چون خیار و خربزه و مانند این -
شده جریان پیدا کند و به جاهای دیگر برود کره  مگر آنکه آن رطوبت نجس ؛و جاهاى دیگر آن پاک است شودمى

 .(یدمراجع  تقلتمام شود )نجس می است، صورت هرجایی که آن رطوبت جریان پیدا کردهدراین

 نکردن نجاست به تمام نقاط آنو سرایتمایع غلیظ شدن نجس

شود یا فقط جس یا متنجس برخورد کند و نجس شود، آیا تمام اجزای آن نجس میبا چیز ن 1یمایع غلیظچنانچه  

 2آن قسمتی که با نجاست برخورد داشته است، نجس است؟

 است، ى که نجاست به آن رسیدهیفقط جای با چیز نجس یا متنجس برخورد کند و نجس شود، مایع غلیظ چنانچه -
 مراجع  تقلید( . )تمامشود و مابقی اجزای آن پاک استنجس مى

 مضاف و سرایت نجاست به تمام نقاط آن  شدن مایع رقیقِنجس

ها با چیز نجس یا متنجس برخورد کند و نجس شود، آیا تمام مضافی مثل شیر و گالب و مانند این اگر مایع رقیقِ 

 3شود یا فقط آن قسمتی که با نجاست برخورد داشته است، نجس است؟اجزای آن نجس می

 هاو مانند آن چاه نفت یا تانکرهای بزرگ شیرمثل یع مضاف مقدارش خیلی زیاد است؛ الف. ما

 (.یستانیس یت اهللآ امام خامنه ای، و حضرت امامتمام آن نجس است )  -
 (.مکارم اهللیتآ) شودبقیه نجس نمى فقط قسمت مالقی و اطراف آن نجس است و -

 ب. مایع مضاف که مقدارش خیلی زیاد نیست

مگر از باال با فشرار روى چیرز نجرس    ؛ شودد، تمام آن نجس مىونجس ش گونه مایعاتاینکه یک نقطه از همین -
و  اسرت پراک   ،رسد نجس و هرچه باالتر از آن اسرت صورت فقط مقدارى که به آن چیز مىینشود که درا یختهر

شود و اگر پایین نجس نمى ،باال برسدکه نجاست به درصورتى ،اگر مثل فواره با فشار از پایین به باال رود ینهمچن
 .(مکارمسیستانی، آیات   ،خامنه ای امام و حضرت امام) شودمى یز نجسباال ن سد،نجاست به پایین بر

 شدهسرایت نجاست در شیره و روغن نجس

این برخورد با ها نجاستی برخورد کند، آیا تمام اجزای آنها مانند این شیره یا ماست یا روغن یااز  یقسمتبه  اگر 

 4شوند؟نجس می

که جاى آن در موقرع برداشرتن   باشند یعنی طورى  رقیق باشند،ها مانند این چنانچه آن شیره یا ماست یا روغن یا -

                                   

 . مقصود از غلیظ این است که اگر مقداری از آن بردارند، جایش خالی بماند؛ هرچند بعداً پر شود.0
 .011و011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنیالمتنجّسات؛  تنجّس ة، فصل فی کیفی0ّ. العروۀ الوثقى، ج1

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی تنجّس المتنجّسات؛ ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

استفتاء:  خیتار    111211شماره استفتاء: ، و  0111/11/12استفتاء:  خیتار    111211شماره استفتاء:  امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،؛ 10
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، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنیتنجّس المتنجّسات؛  ة، فصل فی کیفی0ّ، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0
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 ،غلیظ باشندولى اگر  .شودکه یک نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس مىهمین، شودیر مفوراً پُماند و خالی نمی
ى که نجاسرت بره آن   یفقط جا، شودیمنر فوراً پُماند و خالی میآن در موقع برداشتن که جاى باشند یعنی طورى 

 (یدمراجع  تقلتمام ) .کندو نجاست به جاهای دیگر آن سرایت نمی استنجس  رسیده

 نکردن نجاست به جاهای پاک آناخالط بینی آغشته به خون و سرایت

ها نجس است یا آنکه آن ه خون است، آیا فقط همان قسمت خونیِکه آغشته ب آیداخالطى از بینى یا گلو مىگاهی  

 1کند؟نجاست از خون به تمام قسمت اخالط سرایت می

و نجاست به جاهای دیگر آن  همان نقطه نجس است ،اى از آن خون داشته باشدغلیظ باشد و نقطهاگر آن اخالط  -
 مراجع  تقلید(. )تمام شودهمه نجس مى ،اگر روان باشد لیو کند؛سرایت نمی

 نکردن نجاست به تمام آنشدن آب جاری و سرایتنجس

 2کند؟آیا تمام آب جاری را نجس می گر نجاستى به آب جارى برسد،ا 

نجس است و طرفى که متصل به چشرمه   است، نجاست تغییر کرده ةواسطاش بهمقدارى که بو یا رنگ یا مزه آن -
 آبى که تغییر نکررده  ةواسطر باشد یا بهکُ ۀاندازهاى دیگر نهر، اگر به. آبپاک است ،ر باشداگرچه کمتر از کُ ،است
 )تمام مراجع  تقلید(. باشد، پاک، وگرنه نجس است لبه آب طرف چشمه متص است،

 های پاک آننکردن نجاست به قسمتو سرایت آب چشمهشدن نجس

 3کند؟تمام آب چشمه را نجس می برسد، چشمهگر نجاستى به آب ا 

؛ جوشرد طورى است که اگر از آن بردارند باز مى ، ولیجارى نیستر است و کمتر از کُاى که آب چشمه به چنانچه -
امرام   حضررت امرام  ) پاک اسرت  است، نجاست تغییر نکرده ةواسطآن به ۀتا وقتى بو یا رنگ یا مز ،برسد ینجاست

 .(مکارمت اهلل آی وخامنه ای، 
 جوشرد، مرى هرم  براز   ،ولى طورى است کره اگرر از آن بردارنرد    ،ت و جارى نیستر اساى که کمتر از کُآب چشمه -

 نجاسرت تغییرر نکررده    ةواسرط آن به ۀبو یا رنگ یا مزشود؛ اگرچه محض برخورد با نجاست، تمام آن نجس میبه
 سیستانی(. اهللباشد )آیت

  های پاک آننکردن نجاست به قسمتر و سرایتشدن آب کُنجس

 4؟شودینجس م ،با برخورد به نجاستر زای آب کُآیا تمام اج 

آب  ۀبو یا رنگ یا مز، 1نجس ینع ةواسطمگر آنکه بهشود؛ ر با برخورد به نجاست نجس نمیهیچ قسمت از آب کُ -
کررده،  ییرفقط همان قسمت تغر باشد، هایی که تغییر نکرده است به اندازۀ کُاگر قسمتصورت ینتغییر کند که درا

                                   

 . 011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنیتنجّس المتنجّسات؛  ة، فصل فی کیفی0ّ. العروۀ الوثقى، ج0
 .11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی. 1
  0111/11/11استفتاء:  خیتار    101212شماره استفتاء: .امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 10، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج . 1
 0111/11/11استفتاء:  خیتار    101211شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .01، مسئلة 0. توضیح المسائل مراجع، ج0
توضیح المسائل  هاشمی خمینی،سن بنینک: سیدمحمدح) شود.نجس نمى است، تا وقتى که مضاف نشده ،واسطة غیر نجاست تغییر کند. اگر بو یا رنگ یا طعم آب به1

  (.01، مسئلة 0المسائل مراجع، ج
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تمرام آب   باشرد، نر کُر  ۀبه انرداز  است نکرده ییرکه تغ ییهاقسمت ر، پاک است؛ اما اگرآب کُ ابقیِو م نجس است
 نجس است )تمام مراجع  تقلید(. 

 های پاک آنشدن آب قلیل و سرایت نجاست به قسمتنجس

 1؟شودیبا برخورد به نجاست نجس مآیا تمام اجزای آب قلیل  

گر از براال برا فشرار روى    شود؛ ماجزای آب قلیل با برخورد به نجاست نجس می تمام ،یا احتیاط واجب ابه نوع فتو -
پاک ، و هرچه باالتر از آن است رسد نجسمقدارى که به آن چیز مىصورت فقط که دراین ریخته شودچیز نجس 

یین نجرس  پرا  ،کره نجاسرت بره براال برسرد     درصورتى ،اگر مثل فواره با فشار از پایین به باال رودهمچنین و است 
 )تمام مراجع  تقلید(. شودنجس مىنیز باال  ،شود و اگر نجاست به پایین برسدنمى

 استنجاء در غیرِ آب قلیلغسالۀ  

  2چه حکمی دارد؟ ،شودجدا مىاز آن  ،متنجس یاچیز نجس  یعنى آبى که در وقت شستنِ ۀ آب قلیل،غسال 

 شودمیآن جدا  شود و ازمی عین نجاست ریختهروی آب قلیلى که الف. 

 .(مکارم ت اهللآی امام خامنه ای، و حضرت امام) نجس است -
 سیستانی(. اهلل)آیت واجب نجس است یاطبنابر احت -

 شودمیریخته و از آن جدا  روی چیز متنجس که عین نجاست ندارد، آب قلیلى که ب. 

 (.مکارمت اهلل آی و حضرت امامنجس است ) -
 .)امام خامنه ای(اردحکم متنجس را د لیغساله آب قل -
در  شرود، محل پاک ، شستنبعد از اما اگر  ؛نجس استهای آن نیز محل پاک نشود، غساله ،چنانچه بعد از شستن -

  .(سیستانی اهللآیت) واجب نجس است یاطبنابر احتاین صورت 

 آب قلیل در استنجاء ۀغسال

 3شود، پاک است؟از محل جدا مى هنگام تطهیرِ مخرج بول و غائطکه قلیلی  آب 

شده بو ترشح یهاآب .0 :0شده پاک استترشح یهاآب، موجود باشد یرز نکات ةهماند که اگر مراجع  تقلید فرموده -
نجاست دیگرى مثل  .1؛شده موجود نباشدترشح یهاهاى غائط در آبذرّه .1 ؛نجاست نگرفته باشند ۀیا رنگ یا مز

بیشرتر از مقردار    .1 ؛مدفوع نرسریده باشرد   یانجاستى از خارج به ادرار  .0 ؛دخون، با بول یا غائط بیرون نیامده باش

                                   

 .12، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی تنجّس المتنجّسات؛ ة، فصل فی کیفی0ّ. العروۀ الوثقى، ج0
استفتاء:  خیتار    010110شماره استفتاء: استفتاء خصوصی،  ، امام خامنه ای،.11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 1

 0111/01/11استفتاء:  خیتار    101101شماره استفتاء: و  0111/11/10

خمینی،  هاشمیسیدمحمدحسن بنی؛ 01و1و1، فصل فی الماء المستعمل فی رفع الحدث االکبر و االصغر، مسئلة0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .20؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة 11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج

ها را دارد؛ اما اگر موارد پنجگانه موجود باشد، اجتناب از آن غساله الزم نیست و جایی را غسالة استنجاء حکم سایر غساله»فرمایند: می . آیات  سیستانی و مکارم0

هاى آب پاک را مثل وضوگرفتن بودن این آب، به آن معنى است که اگر به بدن و لباس ترشح کند، الزم نیست آن را آب بکشند؛ اما سایر استفادهکند و پاکمینجس ن
(.، 20ین، کتاب الطهارۀ، مسئلة ؛  سیدعلی سیستانی، منهاج الصالح11، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی) «توان کرد.از آن نمى

 0111/00/11استفتاء:  خیتار    100211شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 
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 .مخرج نرسیده باشداطراف معمول، نجاست به

 تقدم آب ریختن

 1؟بکشدطهارت آب استنجاء الزم است اول آب بریزد بعد دست  یبرا 

ا اول دست بمالد و بعد آب بریزد یبعد دست بمالد  ،اول آب بریزد کند کهفرقی نمیطهارت آب استنجاء  یبرا خیر، -
 .(، سیستانیمکارم عظامیات و آ حضرت امام)

 .)امام خامنه ای(دست کشیدن واجب نیست -

 جدانشدن دست از محل 

از محل جدا کند و دوباره است را  مدفوع نجس شده یاکه به ادرار  یدست ،مخرج بول و غائط یردر هنگام تطه اگر 

 2حکم آب استنجاء را دارد؟ ،شودیکه بعد از آن ترشح م ییهاآب برساند،شده را به محل همان دست نجس

 حکم ،شودیترشح م که بعد ازآن ییهالّا آبو اِ ضرر ندارد ،نشده باشد یادیز ةهمان حین عود کند و فاصل چنانچه -
 (مکارمیت اهلل آو حضرت امام). ندارد آب استنجاء را

 اهلل)آیت حکم آب استنجاء را دارد است، هم نشده یادیز ةو فاصل باشد هجدا نکرد یردستش را از محل تطه چنانچه -
 سیستانی(.

 نبودن فرق میان غسالۀ اول و دوم

از محل مخرج بول شده ترشح یهاآب دانند،طبق نظر مراجعی که در تطهیر مخرج بول، دو بار شستن را الزم می 

 3؟آب استنجاء را داردکه مخرج تطهیر نشده است نیز حکم در شستن بار اول 

حضررت  ) .نیست یفرق شستن بار دوم شده در شستن بار اول و های ترشحبین آب آب استنجاء، بودن پاکدر بله،  -
 .(یستانی، سمکارماهلل  تیآو امام

 عدم تعدد واسطه :شرط سوم

 طور مطلقکنندگی متنجس بهنجس

 4کننده هستند؟هایی نجسچه متنجس 

 واسطۀ برخورد با عین نجاست نجس شده استچیز پاکی که به نی، یعالف. متنجس اول

 کننده است )تمام مراجع  تقلید(.نجس  -

                                   

 0112/01/11استفتاء:  خیتار    111110شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، ؛.1، فصل فی الماء المستعمل فی رفع الحدث االکبر و االصغر، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0

 .0، فصل فی الماء المستعمل فی رفع الحدث االکبر و االصغر، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 .1، فصل فی الماء المستعمل فی رفع الحدث االکبر و االصغر، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

؛ سیدعلی سیستانی، 011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی ؛00ل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات، مسئلة ، فص0. العروۀ الوثقى، ج0

 . 10، سؤال 1؛ ناصر مکارم، استفتائات جدید، ج111ای، أجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه001منهاج الصالحین، مسئلة 
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 برخورد با متنجس اول نجس شده است ۀواسطکه به یپاک یزچ ، یعنیب. متنجس دوم 

 .(مکارمیستانی و س  یاتآخمینی)ره( و امامحضرت ) کننده استنجس -
  .(امام خامنه ای) ستکننده انجس ،واجب یاطبنابر احت -

 و متنجس چهارم به بعد نجس شده است دوم برخورد با متنجس ۀواسطکه به یپاک یزچ ، یعنیج.متنجس سوم

کند نمیرا نجس  یگرد یاءاش ،خودش نجس است ینکهبا ااست؛ ولی متنجس چهارم کننده نجسنیز  متنجس سوم -
 0(.حضرت امام)

 و مکرارم   یرات آ وامرام خامنره ای   کنرد ) یگرر را نجرس نمری   دشیاء متنجس سوم با اینکه خودش نجس است؛ ا  -
 سیستانی(.

 مثالی برای تعدد واسطه
 2تعدد واسطه را در قالب مثال توضیح دهید. 

موجرب   [ابه نروع فترو  بسته ] ، این مالقات)عین نجس( برخورد کند به بول )شیء پاک( که دست راستدرصورتى
)شریء   با دست چپ 3با رطوبت جدیدى راست )متنجس اول( آن دستراست خواهد شد و چنانچه  نجاست دست

و اگرر دسرت   یا احتیاط واجرب[   ا]به نوع فتو دشمالقات کند، این مالقات موجب نجاست دست چپ خواهد  پاک(
[ واجرب  یراط احت یرا  ابه نوع فتو]مالقات کند،  )شیء پاک( شدن با لباس مرطوببعد از خشک)متنجس دوم( چپ 

 ،برا رطوبرت مالقرات کنرد    )شیء پاک(  )متنجس سوم( با چیز دیگرى ولى اگر آن لباس ؛شودمى لباس نیز نجس
 شرح زیر است:فتاوای فقهاء به ،دیگرنجاست آن چیز نسبت به 

 سیستانی(. و مکارم  یاتآ وامام خامنه ای آن چیز دیگر پاک است )  -
 0(.حضرت امامکند )نمیا نجس ر یاءشنیز نجس است؛ ولی مابقی ا)متنجس چهارم( آن چیز دیگر   -

 متنجس جمیع احکام نجس برنشدن جاری

 5آیا جمیع احکام نجس دربارۀ متنجس نیز جاری است؟ 

آن را د، واجرب اسرت   ونجرس شر  سگ به ولوغ ی هرگاه ظرفطور مثال، به شود؛بله، بنابر احتیاط واجب، جاری می -
ه ریختر  یالقات آن نجس شود یا آب ولوغ در ظرف دیگرم ااگر ظرف دیگرى ب ( کنند. همچنینمالی)خاک تعفیر
 (.حضرت امامالزم است )کردن مالىخاکنیز بنابر احتیاط واجب، ، در تطهیر ظرف دوم شود

                                   

فرمایند: می 1، مسئلة مرحوم امام در تحریر الوسیلة، جلد اول، بخش القول فی کیفیة التنجّس بها: »111، سؤال 001، ص0موسوی خمینی، استفتائات، ج اهلل. سیدروح0

واسطة »اند: ستفتائی نیز فرمودهو در ا« المتنجّس منجّس مع قلة الواسطة کاالثنتین و الثالث و فیما زادت على األحوط و إن کان األقرب مع کثرتها عدم التنجیس‘
شود و پاک است، نمى اند که مالقى سوم، از متنجس دوم نجسیکى از مراجع در مسئلة متنجس گفته‘متن استفتاء به این شرح است: ’ کند.چهارم نجس نمى

 ’«کند.واسطة چهارم نجس نمى خمینى چیست و شرایط چگونه است؟خواهم بدانم فتواى اماممی
 0112/10/00استفتاء:  خیتار    111121شماره استفتاء: امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .011، مسئلة 0وضیح المسائل مراجع، ج. ت1

 ا حکم همان متنجس قبلی را خواهد داشت.  لّ. برای تحقق تعدد واسطه، الزم است که متنجس خشک شود و با رطوبت جدیدی با شیء پاک مالقات کند و ا1ِ
المتنجّس منجّس مع قلة الواسطة کاالثنتین و الثالث و فیما »فرمایند: می 1، مسئلة در تحریر الوسیلة، جلد یک، بخش القول فی کیفیة التنجّس بها ^امام تحضر. 0

 »به این شرح است: و پاسخ آن استفتاء متن « کند.واسطة چهارم نجس نمى»اند: و در استفتائی فرموده« زادت على األحوط و إن کان األقرب مع کثرتها عدم التنجیس
چیست و شرایط  ^خمینىخواهم بدانم فتواى امامشود و پاک است، مینمىسوم از متنجس دوم نجس  اند که مالقىِیکى از مراجع در مسئلة متنجس گفته‘سؤال: 

 .(111، سؤال 001، ص0ئات، جاهلل موسوی خمینی، استفتاسیدروح)’« کند.واسطة چهارم نجس نمى: ‘جواب ’چگونه است؟
 .  00، فصل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
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نیز  ریخته شود، در تطهیر ظرف دوم یمگر در آب ولوغ که چنانچه آب ولوغ در ظرف دیگر ؛شودینم یجار یر،خ  -
 (. سیستانی اهلل)آیت کردن الزم استمالىخاک

آب ولروغ در ظررف   چنانچه  بنابراین .شودکه بنابر احتیاط واجب جاری می آب ولوغ ؛ مگر درشودینم یجار یر،خ  -
 (. مکارم ت )آیت اهللالزم اس کردنمالىخاکاحتیاط واجب، ، در تطهیر ظرف دوم، بنابر ه شودریخت یدیگر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تفصل چهارم: احکام نجاسات و متنجّسا

 خوردن و خورانیدن

 سمتنجّ یانجس  ینخوردن و آشامیدن ع

 1دارد؟ یچه حکم شده،نجس یس مثل غذامتنجّ یزچ یا و شراب مثل مردار ،نجس ینو آشامیدن ع خوردن 

 شخص بالغ یبراالف. 

حررام  برای اشخاص بالغ  شدهنجس یس مثل غذامتنجّ یزچ یا و شراب نجس مثل مردار ینو آشامیدن ع خوردن -
 .(یدمراجع  تقلتمام ) ستا

 طفل یبراب.  

نجس غذا را نجس کنرد و   غذاى نجس را بخورد یا با دستِ یاشراب  واز نجاسات مثل مردار  یکی ،اگر خود طفل -
  .ندارد یفیچون تکل یست؛ن یاو حرمت یبرا ،بخورد

                                   

یستانی، منهاج ؛ سیدعلی س000، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج ؛12القضاء، مسئلة  ۀو فصل فی صال 11، مسئلة ة، فصل فی احکام النجاس0العروۀ الوثقى، جنک: . 0

 0110/10/01استفتاء:  خیتار    111211شماره استفتاء: ، و استفتاء خصوصی، 1،فصل دوم، درس0خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج . .112الصالحین، مسئلة 
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 نجس  یزچ یدنخوران

 1دارد؟ یچه حکم یگرانکه نجس شده است به د ییغذاعین نجس یا  خورانیدن 

 افراد بالغس به متنجّ یانجس  یزچ الف. خوراندن

 ، سیستانی(.مکارم ،  امام خامنه ای و آیات  حضرت امامافراد بالغ حرام است )س به متنجّ یانجس  یزخوراندن چ -

 به اطفال عین نجس ب. خوراندن

 ، اما اگرضرر نداشته باشد:استحرام  ،که ضرر داشته باشدىدرصورت

 .(امام خامنه ای حضرت امام) باید از آن خوددارى کنند ،ط واجببر احتیابنا -
 .(مکارم آیت اهلل) آن خوددارى کنند ید ازبا است و حرام -
 .(آیت اهلل سیستانی) اشکال ندارد گرنهو است؛حرام  باشد،کننده مست چنانچه -

 س به اطفالمتنجّ ج. خوراندن

و  1و امرام خامنره ای    حضرت امام)د غذای نجس به او بدهد. تواناگر برای طفل ضرر نداشته باشد، ولیّ طفل می -
 (یستانیسآیت اهلل 

خوددارى کرد، امّا آنچه بر اثر نجس برودن   یزکه نجس شده به اطفال ن یىغذا یدناز خوران یدواجب با یاطبنابر احت -
 .(مکارمآیت اهلل )شود، اشکال ندارد. دست خود آنها نجس مى

 اکىِ کارخانجات بزرگ خارجی جواز استفاده از مواد خور

شود، براى مصرف نان و شیر و سایر مواد خوراکى که در کارخانجات بزرگ به کمک ماشین تهیه یا آماده مى 

دانشجویان مقیم کشورهای غیرِمسلمان که مجبور به استفاده از این مواد هستند، چه حکمى دارد؟ یقین به نجاست 

 3رد؟باره چگونه باید احراز کرا دراین

 دار با بدن کافر یقین پیدا نکنند، محکوم به طهارت است )تمام مراجع  تقلید(.اگر به مالقات چیزِ رطوبت -

 های غیرِمسلمانرستوران

هاى مسیحى دارند، خوردن غذاهاى غیرِگوشتى مثل هاى کشورهاى خارجى که آشپز و پیشخدمتدر رستوران 

 4؟حکمی دارد مرغ چهسبزیجات و ماهى و تخم

)تمرام   حکم به طهارت آن است و خروردن مرانعی نردارد.   باشد، نها با رطوبت به بدن کافر یقین اگر به مالقات آن -
 مراجع  تقلید(.

                                   

، 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 11و11، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 0110/10/01تاریخ استفتاء:     111211 :شماره استفتاءامام خامنه ای، استفتاء خصوصی،  و 1،فصل دوم، درس0. خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج .000مسئلة 

 0112/11/11استفتاء:  یختار    111011شماره استفتاء: ی، استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا.  1

امام خامنه  .010، اقتباس از مسئلة 0راجع، جتوضیح المسائل م هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 00، سؤال 111، ص1اهلل موسوی خمینی، استفتائات، ج. سیدروح1

 .0110/11/11استفتاء:  خیتار    101011شماره استفتاء: ای، استفتاء خصوصی، 

ه امام خامن .010، اقتباس از مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 01، سؤال 111، ص1اهلل موسوی خمینی، استفتائات، ج. سیدروح0

 0111/00/11استفتاء:  خیتار    111110شماره استفتاء: ، و 0110/11/11استفتاء:  خیتار    101011شماره استفتاء: ای، استفتاء خصوصی، 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=528623
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 در همین درسنامه مراجعه شود. "طهارت و نجاست کافر"نکته: نسبت به نجس بودن انواع کافر به بخش 

 ارجی در کشورهای خ« رینت»پنیرهاى تولیدشده با پنیرمایۀ 

مخلوط است. معلوم است که این ماده از شکم یک « رینت»پنیرهاى تولیدشده در کشورهای خارجی با پنیرمایۀ  

کردم؛ ولى در تابستان گذشته که در ایران آید. در خارج از ایران که بودم، از این پنیرها استفاده نمیحیوان در مى

 1توانم از این پنیرها بخورم؟خورند! آیا من هم مىرداتی مىبودم، دیدم که مردم در بازار از این پنیرهای وا

از حیوان حرام گوشت است و از خارج، تماس برا نجرس پیردا نکررده باشرد،      « رینت»اگر معلوم نباشد که پنیرمایة  -
 (.حضرت امامخوردن پنیرى که از آن مخلوط است، مانعی ندارد )

در خارج با تماس با نجس متنجس شود خوردن  ایباشد و  نیس العنج وانیاز ح ایمرده گرفته شود و  وانیاگر از ح -
 )امام خامنه ای(.ستین زیدرست شده جا یزیچ نیکه با چن یماده ا

 اعالم نجاست
خواند یا جایی از منزل او یا امثال آن خورد یا با لباس نجس نماز میسی را میاگر ببینیم کسی چیز نجس یا متنجّ 

 2است به او اطالع دهیم؟آیا واجب  ،نجس شده است

 ایمشدهشخص از چیز نجس  ۀاستفادما سبب . الف

شردن آن را بره او   واجب است نجس ،مانند ظرف ،چنانچه صاحبش آن چیز را در خوردن یا آشامیدن استعمال کند -
مثل  ؛کنداستعمال مى ،بلکه چنانچه صاحبش آن چیز را در کارى که شرط آن پاکى و طهارت واقعى است ؛یمیبگو

ولی اگر در کارى که شرط  ؛مییشدن آن را به او بگووضو و غسل، در اینجا نیز بنابراحتیاط الزم، واجب است نجس
مثرل   ؛مثل لباس نمازگزار یا در کراری کره شررط آن طهرارت نیسرت      ؛کندآن طهارت ظاهرى است استعمال مى

 .(امحضرت ام) گفتن به او واجب نیست هانمونهسوزاندن بنزین، در این 
 (.امام خامنه ای ) هاى غذا الزم نیستدادن در غیر از خوردنى و آشامیدنى و ظرفاطالع -
طرف در معرض آن باشد کره در مخالفرت    ،آنکه بودن آن را به طرف بگوید، به دو شرط: اوّلالزم است که نجس -

این چنین نباشرد، الزم نیسرت    و اگر کندمثل اینکه او را در خوردن یا آشامیدن استعمال  ،تکلیف شرعى واقع شود
بودن لباس شرط زیرا پاک ؛الزم نیست به او بگوید ،خواندبودن لباسى را که طرف با آن نماز مىنجس مثالً .بگوید

دهرد،  احتمال بدهد که طرف به گفتة او ترتیب اثر دهد و امّا اگر بداند که ترتیب اثر نمرى  ،آنکه دوّم .واقعى نیست
 .سیستانی( اهللتآی) گفتن الزم نیست

. در وسایلی مانند لباس نمازگزار، حوله دست و صورت و ظروف غذا اگر نجس شود بنابراحتیاط واجب باید خبر دهد -
 (مکارم اهللآیت)
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 ایمشخص از چیز نجس نشده ۀما سبب استفاد. ب

الزم نیست ، خواندس نماز مىخورد یا با لباس نجاگر ما ببینیم کسى چیز نجسى را مى ؛ بنابرایناعالم واجب نیست -
 مراجع  تقلید(تمام ) یمیبه او بگو

 شودمى ما ۀکه وارد خانکسىاز شدن لباس یا چیز دیگر نجس

شود با رطوبت که وارد خانۀ ما مىکسى اگر جایى از خانه یا فرش ما نجس باشد و ببینیم بدن یا لباس یا چیز دیگرِ 

 1یم؟یبه او بگو آیا واجب است جاى نجس رسیده است،به

 .(حضرت امام) یمیالزم نیست به آنان بگو -
طرف در معرض آن باشرد کره در    ،آنکه اوّل یم:یبگو]مقابل[ بودن آن را به طرف به دو شرط الزم است که نجس -

چنین نباشرد، الزم  و اگر این کندمثل اینکه او را در خوردن یا آشامیدن استعمال  ؛مخالفت تکلیف شرعى واقع شود
برودن  زیررا پراک   ؛الزم نیست بره او بگویرد   ،خواندبودن لباسى را که طرف با آن نماز مىنجس مثالً .ست بگویدنی

احتمال بدهد که طرف به گفتة او ترتیب اثر دهد و اما اگر بداند که ترتیب اثر  ،دوّم آنکه؛ شرط واقعى نیست ،لباس
 .سیستانی( اهللآیت) دهد، گفتن الزم نیستنمى

 .(مکارم یت اهللآ) یمیاحتیاط واجب باید به آنان بگوبنابر  -

 حکم اطالع رسانی به کسی که از شیء نجس استفاده می کند

با لباس نجس نماز  یا کندیاستفاده م ینجس یءاز ش یا نوشدیم یا خوردیرا م ینجس یءش یکس ینداگر انسان بب -
را که فرد انجرام   یآنکه کار :اوّل  مگر در دو مورد: یدو بگوبه ا یستالزم ن گیردیبا آب نجس وضو م یا خواندیم
 یرر غ یحتر  یرا  - داننرد یکه موضوع را نم یاز کسان یبه انجام آن حتّ یراض است که شارع مقدّس یکار دهدیم

آنکره انسران    :دوم سم هالک کننده و کشنده. یاخوردن گوشت خوک  یاشراب  یدنمثل آشام باشدینم - ینمکلف
کره عمرل مرذکور را     یبرا شخصر   ینکره واقع شود مثل ا یشرع یفآن باشد که خودش در مخالفت تکلدر معرض 

لوازم منزل خودش نجرس خواهرد شرد و بره      ید،معاشرت داشته باشد که اگر به او نگو یابه گونه شودیمرتکب م
با آب نجس غسل  شودیموجب م یا شودینجس م چیز یدنآشام یاسبب نجس بودن آنها، خود او مبتال به خوردن 

 1)آیت اهلل سیستانی( و با همان وضو و غسل نماز واجبش را بخواند. یردوضو بگ یاکرده 

 خانهعلم به نجاست غذا توسط صاحب

 3چیست؟ اشغذا نجس است، وظیفه که غذاخوردن بفهمد هنگامخانه در اگر صاحب 

او سربب شرده   به اینکره  باتوجه ،ها از نجاست غذاردن میهمانکآگاهاش در برابر وظیفه نباید از آن غذا بخورد وخودش 
 :غذای نجس بخورند، به شرح زیر استها میهمان که است

  .(، امام خامنه ایحضرت امام)کردن به میهمان واجب است اعالم -
داند که ترتیب اثرر  اما اگر ب ؛بگوید هابه آن باید ،دهندها به گفتة او ترتیب اثر میچنانچه احتمال بدهد که میهمان -

                                   

 .000، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی .0
 .001. توضیح المسائل جامع، م 1

 0112/01/01استفتاء:  خیتار    111111شماره استفتاء: مام خامنه ای، برداشت از استفتاء خصوصی، ا.001، مسئلة 0. توضیح المسائل مراجع، ج1



 
81 

 

   .سیستانی( اهللآیت) الزم نیست هابه آن دهند، گفتننمى
 .(مکارم اهللآیت)کردن به میهمان واجب است اعالم بنابر احتیاط واجب -

 به نجاست غذامیهمان علم 

 1؟دارد یاوظیفهچه غذا نجس است، که خوردن بفهمد ها در بین غذاهمانیاگر یکى از م 

هرا را  خانه و دیگر میهمران الزم نیست صاحب ،آن غذا بخورد و چون او مسبب خوردن نجاست نشده استنباید از  -
برودن غرذا، خرود او مرثالً     بودن غذا آگاه کند؛ اما اگر طورى با آنان معاشرت دارد که به واسطة نجسهم از نجس

 .ه آنان بگوید )تمام مراجع  تقلید(شود، در این صورت باید بعد از غذا بمبتال به خوردن و آشامیدن نجس می

 نبودن اعالم نجاست توسط خریدارواجب 

طهارت ظاهری است؛ مثل لباس براى کارى بخواهد که شرط آن که تطهیرشدنی است، را  نجسی گرخریدار چیزا 

  2کردن به او واجب است؟صورت نیز اعالمنمازگزار؛ دراین

 سیستانی(.یت اهلل آو مامحضرت اخیر، الزم نیست به خریدار بگوید ) -
مانند میوه و پارچره و فررش    ،کشیدن آن ممکن استو آب است فروختن متنجّس، یعنى چیز پاکى که نجس شده -

برودن در آن شررط اسرت    ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن یا کارهاى دیگرى کره پراک   ؛ندارد یاشکال
 (.مکارم اهلل)آیت باید به او بگوید ،مصرف کند

 مقدسات طهارتفصل پنجم: احکام 

 دجامس

 حکم نجس کردن مسجد

 3چه حکمی دارد؟ کردن زمین و سقف و بام و دیوار مسجدنجس 

 مسجد دیوار داخل طرفِ زمین و سقف و بام و الف.

 شدن واجب است که تطهیر شود )تمام مراجع  تقلید(.و درصورت نجس حرام استها کردن آننجس -

 وار مسجددی یبیرون سمت ب. 

نجاسرتش را برطررف   ، بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجرس شرود   احتیاط واجب آن است که طرفِ -
 (.حضرت امامکنند )

 کردن آن مقدارى که رافع هتکحرام است و برطرف، بیرون دیوار موجب هتک مسجد باشد کردن طرفِاگر نجس -
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نیز الزم  نشدنجسو درصورت آن است که نجس نکنند  بمستح احتیاط و درصورت عدم هتک، الزم است ،باشد
 سیستانی(.  اهللکنند )آیتنجاستش را برطرف نیست 

مسرجد قررار    وآن را جرز  ،مگر آنکه واقف ؛بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکند احتیاط واجب آن است که طرفِ -
 (.مکارم اهلل)آیت نداده باشد

 وجوب کفایی تطهیر مسجد

  1، تطهیر آن بر چه کسی واجب است؟مسجد نجس شوداگر جایى از  

یعنى اگر یک ؛ نجاست را برطرف کنند ،طور واجب کفایىاند الزم است که بهکه متوجه نجاست شدهیکسان ةبر هم -
که مسرجد را نجرس   ها گناهکارند و کسىآن ةشود وگرنه هماز دیگران ساقط مى ،یا چند نفر اقدام به تطهیر کنند

 تمام مراجع  تقلید(.) در این حکم با دیگران تفاوتى ندارد است کرده

 وجوب فوری تطهیر مسجد 

 2تطهیر آن واجب فوری است؟ اگر جایى از مسجد نجس شود، 

  بله، واجب فوری است )تمام مراجع  تقلید(. -

 ناتوانی از تطهیر و لزوم اطالع رسانی به مسئول

 3به خادم یا کس دیگری اطالع دهد تا تطهیر کنند؟ اگر کسی از تطهیر ناتوان باشد آیا الزم است

گذاشتن نجاست موجب هتک  یاگر باق یول یستمسجد بر او واجب ن یرتطه ید،نما یراگر فرد نتواند مسجد را تطه -
کار انجرام   یناطّالع دهد ا یگریاحتمال معقول بدهد که اگر به د واجب یاطبنابر احت یاچنانچه بداند حرمت باشد، 

 )آیت اهلل سیستانی( به او اطّالع دهد. یدبا گیردیم

که مسافر و در حال عبور باشد، یا احتیاج بره کمرک دارد و پیردا نکنرد،     هرگاه نتواند مسجد را تطهیر کند مثل این -
 )آیت اهلل مکارم( توانند تطهیر کنند اطّالع دهد.دیگران که مى احتیاط واجب آن است که به
 تطهیر مستلزم تخریب مسجد

 4گر تطهیر بخشی از مسجد که نجس شده است مستلزم خراب کردن ان باشد وظیفه چیست؟ا

 یاکه کندن  یدر صورت یست،خراب کردن آن ممکن ن یاآن بدون کندن  یراز مسجد نجس شود که تطه ییاگر جا -
ار قابرل  خراب کرردن بره مقرد    یاجز کندن  یارفع هتک حرمت، چاره یآنکه برا یاو کم باشد  یخراب کردن جزئ

اگرر   ینکردن محلّ اشرکال اسرت. همچنر    بو گرنه خرا یندخراب نما یاآنجا را بکَنند  یدنباشد، با یشتریتوجّه و ب
جز خراب کردن تمام آن نباشد مثل آنکه با آب و گِل و مصالح نجس بنا شرده باشرد،    یامسجد چاره یرتطه یبرا
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واجرب اسرت ظراهر     یآن را بپردازنرد ولر   یباز ساز ینهحاضر باشند هز یجواز آن محلّ اشکال است هرچند افراد
 )آیت اهلل سیستانی( ند.ینما یرو تطه یدهمسجد را آب کش

 کردن اشیاء مسجدنجس

 1وظیفه چیست؟ مسجد نجس شود، یا فرش اگر حصیر 

نجرس   جراى  شود و بریردنِ کشیدن، خراب مىآب ةواسطولى چنانچه به ؛باید آن را آب بکشند، بنابر احتیاط واجب -
 (.حضرت امام) رندبُضرر کمترى دارد، باید آن را بِیعنی  ؛بهتر است

 )امام خامنه ای( .باید آن را آب بکشند -
 یرا هرا  موکرت  یرا ها مثل فرش ؛و فعالً از آن در مسجد استفاده شده است شودیون مسجد حساب مئش وآنچه جز -

هرا  آن یرر ها حررام اسرت و تطه  کردن آننجساست،  یزانکه آو ییهاپرده یاکه در مسجد پهن است  یرهاییحص
 بهولى بریدن مقدار معتنى ؛رندضرر کمترى دارد، باید آن را ببُ؛ یعنی واجب است و اگر بریدن جاى نجس بهتر باشد

 یبررا  یرد که ترک آن موجب هتک باشد که بااین مگر است؛ اشکال محل باشد، نقص موجب که تطهیرى یا آن از
از  فعرالً  یولر  شود،یون مسجد حساب مئاما آنچه جزء ش کرد؛انتخاب  ،دارد یکه ضرر کمتررا  حلّیراهرفع هتک 

 یرر تطه یول ؛کردن آن حرام استنجس شود،یم یانبار نگهدار یاو مثالً در مخزن  شودیآن در مسجد استفاده نم
شرود   یمرتش ان قبره آن و نقصر   یموجب ضرر مال یامگر آنکه بقاء نجاست هتک محسوب شود  یست؛آن واجب ن

 سیستانی(.  اهلل)آیت
ضررر  ؛ یعنی جاى نجس بهتر است شود و بریدنِکشیدن، خراب مىآب ةواسطولى چنانچه به باید آن را آب بکشند -

 (.مکارم یت اهللآ) رندکمترى دارد، باید آن را ببُ

 خروج از عنوان مسجدیّت

یا در طرح توسعه و تعریض کوچه و  نند آن بسازندمایا مغازه و جاى آن خانه اگر مسجدى را غصب کنند و به 

، مسجد نگویند مکان که دیگر به آن، طوریهاى شهر و روستا قسمتى از مسجد در کوچه و خیابان واقع شودخیابان

 2شود؟آیا احکام مسجد بر آن جاری می

سازى آن دى هم به دوبارهجاى آن بناى دیگرى ساخته شده است و امیچنانچه آثار مسجدى از آن محو شده یا به -
کرردن آن  معلوم نیست نجس تغییر مکان پیدا کرده است، در این فرضوجود ندارد؛ مثل آنکه آبادى ویران شده و 

 1(.ایامام خامنه حرام باشد، گرچه احتیاط آن است که نجس نکنند )
 سیستانی(.  اهلل)آیت واجب نیستش نیز کردن آن حرام نیست و تطهیرنجس -

                                   

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. 0

 0111/01/11استفتاء:  خیتار    110101شماره استفتاء: ، امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، سیستانی اهلل؛استفتاء کتبی خصوصی از آیت111

، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی؛ 01، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. 1

 .002ای، اجوبة االستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی حسینی خامنه111
مسجدى بوده که خراب شده و آثار مسجدى از آن محو سؤال: » العالی( شده است و پاسخ آن بدین شرح است:عین متن استفتائی که از رهبر معظم انقالب)مدظله. 1

سازى آن وجود ندارد؛ مثل آنکه آن آبادى ویران شده و تغییر مکان پیدا کرده است، آیا شده یا به جاى آن بناى دیگرى ساخته شده است و امیدى هم به دوباره
کردن آن حرام باشد، گرچه احتیاط آن است که نجس نکنند : در فرض سؤال معلوم نیست نجسجوابم است و تطهیر آن واجب است؟ کردن آن مکان حرانجس

 (.002ؤال ای، اجوبة االستفتائات، سسیدعلی حسینی خامنه)
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 (.مکارم یت اهللآو حضرت امام) واجب است شکردن آن حرام و تطهیراحتیاط واجب باز هم نجس بنابر -

 شدهخراب کردن مسجدِنجس

 1شده هست؟کردن مسجد و وجوب تطهیر آن فرقی بین مساجد آباد و مساجد خرابآیا در حرمت نجس 

، باز هم حرام است و واجب ز نخوانددر آن نماهم  یاگرچه مسجد خراب شده باشد و کسکردن مسجد خیر، نجس
 نمازخواندن در آن ممکن نباشد آن و یرکه تعم ده باشدطورى خراب شاست که فوراً آن را تطهیر کنند؛ اما اگر 

 یگر به آن مسجد نگویند:دای که عرفاً گونهبه
 .(مکارم آیت اهلل و حضرت امام) واجب است شکردن آن حرام و تطهیربر احتیاط واجب باز هم نجسبنا -
به خاطر متروک ماندن، آثار  ایساخته شده  یگرید یآن بنا یکه غصب و خراب و متروک شده و به جا یمسجد -

باشد، نجس  افتهیجا  رییتغ یکه آن آباد نیمثل ا ست،یآن ن یسازهم به دوباره یدیاز آن محو شده و ام یمسجد
 )امام خامنه ای( جس نکنند.)مستحب( آن است که ن اطیگر چه احت ست،یکردن آن حرام ن

  .(یستانیس اهللآیت) واجب نیست یزنش کردن آن حرام نیست و تطهیرنجس -

 س به مسجد یا متنجّ بردن عین نجس

مانند لباس و  است، چیزى که نجس شده؛ یعنی بردن متنجّسیا مانند خون و بول  ،مسجد بهبردن عین نجاست  

 2چه حکمی دارد؟ که مسجد نجس نشود،درصورتی ،کفش نجس

 دوشمی حساب احترامى به مسجدبى ،س به مسجدمتنجّ یانجس  ینبردن عالف. 

 )تمام مراجع  تقلید(. حرام است -

 دوشیمحساب ناحترامى به مسجد س به مسجد بىمتنجّ یانجس  ینبردن ع ب. 

حضرت ، به مسجد نبرند )احترامى هم نباشداشکال ندارد؛ اما احتیاط مستحب آن است که عین نجس را هرچند بى -
 (.یت اهلل سیستانیآو امام

جزئرى   یمگر چیرز  ؛حرام است بنابر احتیاط واجب ،نباشد به مسجد احترامىبه مسجد هرچند بىبردن عین نجس  -
کره  امرا برردن مترنجّس درصرورتى     ؛هاى کوچک استر لباس بچهد واردشونده یا که گاه در لباس و بدن شخصِ

 (. مکارم اهلل)آیت حرام نیست ،اشد و سبب آلودگى مسجد نیز نشوداحترامى به مسجد نببى

 ورود کفار به مسجد

 3منظور شرکت در جلسات دینى، وعظ و خطابه یا غیرِ آن، چه حکمی دارد؟کتاب به مساجد مسلمین بهورود اهلِ 

ساجد مسلمین جایز نیست؛ اگرچره  ذمّه به مذمّه و چه غیر اهلِورود مطلق کفار، چه کتابی، چه غیرِکتابی، چه اهلِ -
موجب نجاست مسجد یا هتک حرمت مسجد نشوند یا اینکه فقط بخواهند از یرک در داخرل شروند و از در دیگرر     

                                   

، 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،دحسن بنیسیدمحم؛ 01و01 ة، فصل فی احکام النجاسه، مسئل0، العروۀ الوثقى، جسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. 0

 0، احکام مسجد11،فصل سوم، درس 0. خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج .111مسئلة 

 .112، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج1

؛ ناصر 001أجوبة االستفتائات، سؤال  ای،سیدعلی حسینی خامنه؛01و1 ة، مسئلهاه، بخش احکام ساختمانذمّ، کتاب الحدود، فصل فی احکام اهل1ِیلة، ج. تحریر الوس1

 0، احکام مسجد11،فصل سوم، درس 0. خامنه ای، سید علی، رسالة آموزشی، ج .011، سؤال 0و ج 111، سؤال 1مکارم، استفتائات جدید، ج
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 و امام خامنه ای (. حضرت امامبدون مکث و توقف خارج شوند )
ز نیست؛ ولی ورود کافر چنانچه ورود کافر کتابی به مسجد باعث هتک یا آلودگی و تنجیس شود، بنابر احتیاط جای -

 سیستانی(. اهللمشرک مطلقاً حرام است )آیت
که جهات شرعى را رعایت کنند و سبب آلودگى مسجد نشوند، همچنین ورودشان ها به مسجد درصورتىآمدن آن -

بره  ها به اسالم و مسلمین شود، اشکالى ندارد وگرنه بنابر احتیراط واجرب بایرد از ورود کفرار     بینى آنموجب خوش
 (.مکارم اهللمساجد جلوگیرى شود )آیت

 دادنش قبل از غسل در مسجد گذاشتن میّت

 1توان میّت را قبل از غسل در مسجد بگذارند یا اینکه او را در مسجد غسل دهند؟آیا می 

 یمانع ،اگر موجب سرایت نجاست و مستلزم هتک مسجد نباشد شدادنت در مسجد پیش از غسلنهادن جسد میّ -
 آیت اهلل سیستانی(. و حضرت امام) اشکال استبى نیز دادنغسلبعد از  .دندار

بنابر  ،موجب سرایت نجاست و مستلزم هتک مسجد نباشد ش هرچنددادنمسجد پیش از غسل درت نهادن جسد میّ -
 (.مکارم اهللجایز نیست )آیتاحتیاط واجب 

  معصومین علیهم السالمحرم 

  یهم السالممعصومین علکردن حرم نجسحکم 

 4چیست؟ 3و2اجمعین(علیهماهللسالم) حرم پیغمبر و امامانکردن نجس حکم 

 (.مشهور مراجع) .( حرام استالسالمیهم)علینمعصوم حرمجس کردن ن -

. )آیت اهلل آلوده کردن حرم پیامبر)صلى اهلل علیه وآله( و امامان)علیهم السالم( اگر موجب هتک باشد حرام است -
 مکارم(

  معصومین علیهم السالمحرم  تطهیر

 5تطهیر آن واجب است؟ نجس شود، )ع(یکى از امامان. یا حرم )ص(یغمبراگر حرم پ 

                                   

؛ 112، اقتباس از مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 1، فصل فی احکام النجاسه، اقتباس از مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0

 است. استفتاء شده÷ خمینى، بخش ]مسائلى که دربارۀ موضوعات گوناگون از امام1توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی

، العروۀ یزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا)« در مشاهد ما فرقى بین ضریح مقدس و روپوش آن و سایر مواضع متبرکة آن نیست؛ مگر در حیث تأکید و عدم تأکید. »1

 .111. توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، م0111(. توضیح المسائل جامع، م11، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0الوثقى، ج

ها کردن یا وجوب تطهیر سایر رواقامّا حرمت نجس ؛ای که ضریح مقدس و قبر مطهر در آن قرار داردمراد از حرم در این مسئله، روضة منوره است؛ یعنی محوطه. »1

  یسیستان اهللاستفتاء کتبی خصوصی از آیت)« احترامی و هتک باشد.یا صحن ها که مسجد نیستند، درصورتی است که موجب بی

 ةمسئل، 0توضیح المسائل مراجع، ج ،هاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی ؛11ة مسئل، فصل فی احکام النجاسه، 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0

 استفتاء کتبی خصوصی از آیت اهلل سیستانی؛ 001سئلة سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، م؛ سیدعلی 110
، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی ؛11، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییکاظم طباطباسیدمحمد. 1

سیستانی، منهاج الصالحین، ؛ سیدعلی 001، منهاج الصالحین، کتاب الطهارۀ، مسئلة 11از طرف دفتر معظم له در سال  یاختالف فتاو یجزوه ارسال ی،؛ امام خامنه ا110
 .001کتاب الطهارۀ، مسئلة 
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 شودیحساب م یاحترامیبماندن، نجس .الف

 )تمام مراجع  تقلید(. تطهیر آن واجب است -
 شودیحساب نم یاحترامیب ماندن،نجس. ب

 (.مکارم یت اهللآو حضرت امام) آن را تطهیر کنند ،شداحترامى هم نبااحتیاط واجب است که اگر بى -

 )امام خامنه ای( است. یکوئیهم نباشد، تطهیر آن عمل ن یاحترام یاگر ب -
 (.سیستانى)آیت اهلل کنندرتطهیآن را،احترامى هم نباشداست که اگر بى مستحباحتیاط  -

 )ع(ورود کفار به حرم امامان

 1شوند؟ )ع(یکى از امامانیا حرم  )ص(یغمبرحرم پتوانند وارد کفار می 

حرمتی شمرده شود، جایز نیست؛ بلکه بنابر احتیراط واجرب   اگر هتک و بی )ع(و ائمه )ص(حرم پیامبربه ورود آنان  -
 (.امام خامنه ایمطلقاً وارد نشوند )

 کریم قرآن

 کردن قرآننجسحکم 

 2کردن قرآن چه حکمی دارد؟نجس 

 الف. خط و ورق قرآن

 3.)تمام مراجع  تقلید( حرام است و اگر نجس شود، باید فوراً آن را آب بکشند و ورق قرآنخط کردن نجس -

 جلد قرآن ب.

یات  آو حضرت اماماحترامى به آن باشد، حرام است و باید آن را آب بکشند )کردن جلد قرآن بىکه نجسدرصورتى -
 (.مکارم ، یستانیس

یست و اگر نجس شد در صورتی که بی احترامی بره قررآن   نجس کردن قرآن که موجب هتک آن می شود جایز ن -

 )امام خامنه ای(.باشد باید آن را آب بکشند

 ب نجسنوشتن قرآن با مرکّ

 4چه حکمی دارد؟ ب نجسنوشتن قرآن با مرکّ 

باید آن را آب بکشند یا  ،وشته شودن عمداً یا سهواًر اگ .حرام استب نجس با مرکّیک حرف آن  حتینوشتن قرآن  -
 (.مکارم یستانی،سعظام آیات   و حضرت امام) کارى کنند که از بین برود ،تراشیدن و مانند آن ةواسطبه

                                   

 .11212ۀ شمار ،استفتاء خصوصی ای،سیدعلی حسینی خامنه. 0

 ة، مسئل0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی؛ 10، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1

 0110/10/01استفتاء:  خیتار    111211شماره استفتاء: ام خامنه ای، استفتاء خصوصی، .ام012و011

 « کشیدن واجب است.حرام و آب ،کردندر فرض عدم هتک، بنابر احتیاط واجب نجس»فرمایند: می سیستانىت اهلل . برخی از مراجع مثل آی1
 .011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج هاشمی خمینی،سیدمحمدحسن بنی ؛11، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0. العروۀ الوثقى، ج0
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 وجوب کفایی تطهیر قرآن 

  1است؟ که آن را نجس کردهاست کسى  ۀقرآن فقط وظیف تطهیر 

از  ،ا انجرام دهرد  اگر یکى این وظیفره ر  و 1همه است که آن را پاک کنند ةوظیف ،، اگر دیگران هم باخبر شوندخیر -
 (.مکارم،  سیستانی آیات  و حضرت امام) شوددیگران ساقط مى

 شخص دیگر لزوم اجازه برای تطهیر قرآنِ

 3الزم است؟ قرآن گرفتن از صاحب آن برای تطهیر، نجس شود، اجازهدیگرى استمتعلق به ی که اگر قرآن 

امتناع ورزد، آن تطهیر  ازبدون اذن جایز نیست؛ اما اگر چنانچه صاحب قرآن اقدام به تطهیر بکند، بر غیر او تطهیر  -
 (. حضرت امامبر دیگران واجب است که قرآن را تطهیر کنند )

گرفتن ممکن نباشد یا صاحب اذن گرفتن از صاحب آن مشکل است؛ مگر آنکهحکم به جواز تطهیر قرآن بدون اذن -
هتک قرآن حساب شرود کره   مردم،قرآن در عرف  ماندنِنجسنکند و  یراقدام به تطه آن اجازه ندهد و خودش نیز

 سیستانی(.)آیت اهلل صورت تطهیر واجب استدراین
آن اجازه  صاحب یاگرفتن ممکن نباشد مگر آنکه اذن ؛ستقطعاً جایز نیگرفتن از صاحب آن قرآن بدون اذن یرتطه -

 (.مکارم اهلل)آیت هتک قرآن حساب شود ،در عرف مردم یزقرآن ن ماندنِندهد و نجس

 بودن نقص واردشده بر قرآنضامن

آن چه کسی ضامن  رود یا ناقص شود،باز بین واسطۀ تطهیر هب ی که برای غیر است، نجس شود وقرآنچنانچه  

به قرآن  شدهنقص وارددلیل بهشدن آن است یا نجس دلیلبهاست و ضمانِ مربوط به نقص واردشده به قرآن 

 4سبب تطهیر آن؟به

 (.حضرت امام) است شده وارد به قرآنسبب تطهیر، به که ی را بدهدباید خسارت است، ه آن را نجس کردهکیکس -
شدن آن نجسسبب بهبه نقص قیمت واردشده به قرآن، باتوجهباید خسارت را  است، نجس کرده راآن قرکه سیک -

 (.مکارم و یستانیس )آیات  بدهد

 دادن قرآن به کافر

 5؟در اختیار کافر قرار بدهدرا  آنقر تواندانسان می 

درصرورت امکران از او    ،احتیاط واجب آن است که از دادن قرآن به کافر خوددارى کنند و اگر قرآن دسرت اوسرت   -
 (.، امام خامنه ایحضرت امام) بگیرند

،  ستانىسی)آیات   و گرفتن قرآن از او واجب استاست که دادن قرآن به کافر مستلزم هتک باشد، حرام درصورتى -
 (.مکارم

                                   

 .11، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 0
 .«کننده را ملزم به تطهیر کندبرای حاکم شرع جایز است که شخص نجس»فرمایند: می ^امام حضرت. برخی از مراجع مثل 1
 .11، فصل فی احکام النجاسه، مسئلة 0، العروۀ الوثقى، جیزدی ییسیدمحمدکاظم طباطبا. 1
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 فروش قرآن به کافر

خصوص اگر بدانیم آنان قصد توهین ندارند؛ بلکه جهت مطالعه به؛ کتاب جایز استآیا فروش قرآن به کفار و اهلِ 

 1اند؟آن را تهیه کرده

 یکه موجب هتک حرمت به قررآن مر   دیکنند و اگر بدان یواجب آن است که از دادن قرآن به کافر خوددار اطیاحت -
 )امام خامنه ای(.دیکافر قرار ده اریقرآن را در اخت ستین زیشود جا

البته قراردادن قرآن در دسترس کافر . بنابر احتیاط، فروش قرآن به غیرِمسلمان جایز نیست و معاملة آن باطل است -
 اهلل سرت، مرانعى نردارد )آیرت    و، با اطمینان به اینکه کتراب مجیرد در معررض هترک نی    ا به قصد هدایت و ارشاد

 سیستانی(.
 (.مکارم اهللت )آیتکه امید تأثیرى در آن باشد و مایة هتک و توهین نشود، جایز اسدرصورتى -

 معصومین علیهم السالمتربت 
 2چه حکمی دارد؟ )ع(ِبیتیا تربت سایر اهل )ص(یا تربت حضرت رسول )ع(حسینکردن تربت امامنجس 

شود و در عرف هتک و  اگر نجس ،قصد تبرک برداشته شده استبه که از قبر مبارک حضرت )ع(حسینتربت امام -
 ةو سایر ائم )ص(تربت و خاک قبر پیامبر خدا .واجب استآن  کردن نجاستبرطرفو  توهین محسوب شود، حرام

حکم تربت  کردن،شدن و تطهیردر نجس است،قصد تبرک برداشته شده ایشان به ۀکه از قبور منوّرنیز  )ع(اطهار
فرقی نیست که از قبر شریف آن مظلوم برداشته باشند یا آنکه  )ع(سیدالشهداء در تربت .سیدالشهداء را دارد حضرت

 (.سیستانییت اهلل آ و حضرت امام) قصد تبرک و استشفاء بر قبر مطهر گذاشته باشندو به بیاورنداز خارج 
نفسه اشرکال   یصورت ف نیا ری، در غو آنچه که عرفا به آن ملحق است حرام است فینجس کردن خاک قبر شر -

 )امام خامنه ای(ندارد.
چنانچه در عرف هتک  ،قصد تبرک برداشته شده استکه از قبر مبارک حضرت به )ع(حسینتربت امام کردننجس -

 ةو سایر ائم )ص(تربت و خاک قبر پیامبر خدا .واجب است کردن نجاستبرطرفو  و توهین محسوب شود، حرام
حکم تربت حضرت  ،شدن و تطهیردر نجس ،قصد تبرک برداشته شده باشدبه ایشان ۀاز قبور منوّرکه  )ع(اطهار

 (.مکارم اهلل)آیت را دارد )ع(الحسینأباعبداهللسیدالشهداء 

  اسماء متبرکه در چاه توالتتربت یا مثل  محترم ءافتادن اشیا

بر آن  )ع(یا امام )ص(که اسم خدا یا پیغمبری کاغذیا تربت مثل  ،اگر ورق قرآن یا چیزى که احترام آن الزم است 

 3نوشته شده است، در مستراح بیفتد، وظیفه چیست؟

یا یکی از  )ص(مثل کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبر ،ورق قرآن یا چیزی که احترام آن الزم است چنانچه -
 ،کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشدآب آوردن وبیرون، در مستراح بیفتد است بر آن نوشته شده )ع(معصومین
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 )تمام مراجع  تقلید(. استفوری واجب 

  استخراج آن وظیفه در صورت عدم امکان

و اسم مبارکشان نوشته شده  )ع(رضامبارک امام ۀروى آن عکس روض مثالً ،محترمه دارد ءاى که اسمااگر سکه 

به صرف آن مقدور نیست و باتوجه ،که براى بعضى افراد اشهبه هزیندر دستشویى بیفتد، باتوجه یا مهر تربتاست 

 1توان از آن براى تخلّى استفاده کرد؟انحصار دستشویى، مى

 ،آوردن آن ممکن نباشداگر بیرون؛ اما استفوری واجب  ،چه خرج داشته باشدکشیدن آن اگرآوردن و آببیرون -
و  1تا یقین کنند آن ورق پوسیده است[ 1ر فتوا یا احتیاط واجب]بناب نروند توالت آنباید به که مطلع هستند، کسانی

که یقین تا وقتى [واجب یاطاحت یافتوا  بنابر] آوردن آن ممکن نباشد، بایدبیفتد و بیرون توالتنیز اگر تربت در 
 )تمام مراجع  تقلید( به آن مستراح نروند است، کلّى از بین رفتهبه که اندنکرده
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