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 11 ............................................................................................................................................................. ثُلُثان ذهاب. 0
 11 ......................................................................................................................... آمده جوش انگورآبِ نجاست حکم
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 11 ...................................................................................................................................................................... اسالم. 1

 11 ........................................................................................................................................... ریتطه در اسالم از مراد
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 19 .............................................................................................................................. کافر یِقلب آوردناسالم در شک
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 19 .......................................................................................................................................... شوند مسلمان نیوالد
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 01 ...................................................................................................................................................................... تیتبع. 1
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 01 .................................................................................................................................. تیتبع موارد از یبرخ یبررس
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 01 ......................................................................................................................... دهشروکش هاىدندان شدننجس
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 01 ............................................................................................ بدن یداخل یاجزا از دو هر نجس و پاک ءیش. 0
 01 .................................................................................... نباشد یداخل یاجزا از کدامچیه نجس، و پاک ءیش. 1
 01 ................................................................................... بدن یداخل از پاک ءیش و بدن خارج از نجس ءیش. 1
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 01 ................................................................................................................................................. مسلمان شدنغائب. 1

 01 ............................................................................................................................. مسلمان بتیغ در ریتطه طیشرا
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 01 ..................................................................................................................................... خوارنجاست وانیح استبراء. 9
 01 ................................................................................................................................. خوارنجاست وانیح از مقصود
 01 ..................................................................................................................... رخوانجاست وانیح استبراء از مقصود
 01 ............................................................................................................................ خوارنجاست وانیح استبراء مدت
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 01 .................................................................................................................................................. خوارنجاست گاو

 01 ........................................................................................................................................... خوارنجاست گوسفند
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 01 ..................................................................................................................................... خوارنجاست یخانگ مرغ

 01 .................................................................................................................................. ذبح از بعد خون شدنخارج. 01
 01 ............................................................................................................................................... طهارت شدنثابت یهاراه: پنجم فصل

 01 ............................................................................................................................................................................. نیقی
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 01 .................................................................................................................................................................... واحد عدل
 01 ........................................................................................................................................................................ ثقه خبر
 01 ............................................................................................................................................................................دیذوال
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 01 ............................................................................................................................................................... لیوک اخبار
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 11 ................................................................................................................................................................. هاظرف احکام: ششم فصل
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 آبتطهیر با اول:  فصل

 آب مطهریّتشروط 

 ند؟کیمپاک نجس را  ءیش یآب با چه شروط

 0:باید شروط زیر را داشته باشد ،اجسام نجس کردنرای پاکبآب بر نظر تمام مراجع عظام تقلید، بنا

 ؛ندکنمى کنجس را پا شیء ،دیمانند گالب و عرق ب ،پس آب مضاف؛ مطلق باشد .0

 ؛باشد کپا .1

 .مکارم( ت اهللو آی امامحضرت ) شویند، آب، بو یا رنگ یا طعم نجاست را به خود نگیردرا میوقتی شیء نجس  .1

واساطة  باه  ب، باید بو یا رنگ یاا طعام آ  (یکشآب ةن مرتبی)آخر در شستنی که بعد از آن، شستن دیگر الزم نیست -
الزم باشاد، در دفعاة اوّل    ءیآن شا  ه شستندو دفع ،شیئیدربارۀ اگر  ضرر ندارد. مثالً ،نجاست تغییر نکند و در غیر آن

 ؛سیستانی( آیت اهلل) شوددر دفعة دوم به آبی تطهیر کند که تغییر نکند، پاک مى که، درصورتیتغییر کندآب اگرچه 

 بعد از تطهیر، اجزاء کوچک نجاست، باقی نماند؛ .0

 .شدن تطهیر، آب، مضاف نشوداملکتا قبل از  شویندمیوقتی شیء نجس را  .1

 .خواهیم گفتدیگری نیز الزم است که در مسائل بعد شروط  ،در تطهیر با آب گاهی ته:نک

 در تطهیر نجاست یبو رنگ وشدن برطرفاشتراط 

 2نجاست الزم است؟ یبو ایشدن رنگ برطرفبرای تطهیر، ا یآ

یاا   رطرف شود و تنها بوعین نجاست ب شود؛ ولى چنانچهبرطرف نکنند، پاک نمى نجسکه عین نجاست را از شیء تا وقتی -
رنگ نجاست در شیء بماند، اشکال ندارد. پس اگر خون را از لباس برطرف کنند و آن را آب بکشند، اگرچه رنگ خاون در  

هاى نجاست در شایء ماناده اسات، آن    واسطة بو یا رنگ، احتمال عقالیی دهند که ذرّهآن بماند، پاک است؛ اما چنانچه به
 جع عظام تقلید(.شیء نجس است )تمام مرا

 تطهیر بدن روش 

 تطهیر مخرج ادرارالف( 

 3شود:شرح زیر تطهیر میمقدار متعارف نجس شده باشد، بهاگر مخرج ادرار به

                                                                    
 وۀ الوثقی، فصل فیعرال؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 011 ؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة009هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة . سیدمحمدحسن بنی0

 المطهرات.

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی 010؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة . سیدمحمدحسن بنی1
 .0المطهرات، مسئلة 

و فصل المطهرات الماء؛  0، فصل فی اإلستنجاء، مسئلة 0؛ تحریر الوسیله، ج11، مسئلة 0، توضیح المسائل مراجع، جحضرت امام ؛0العروۀ الوثقی، فصل فی اإلستنجاء، قبل از مسئلة . 1
ناصر مکارم . 11توضیح المسائل جامع، م، 0199/10/01، تاریخ: 0110900سواالت سامانه جامع  طهارت و نجاست  سوال شماره ؛ سایت ادمین،1امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس
 .11شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة 
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مخرج بول با غیر آب پاک نمی شود، و مردها اگر بعد از برطرف شدن بول یک مرتباه بشاویند کاافی اسات، ولای زنهاا و        -
 )حضرت امام( مجرای طبیعی می آید، احتیاط واجب آن است که دو مرتبه بشویند.همچنین کسانی که بولشان از غیر 

)امام خامنه  .کند یم یتمرتبه کفا یکبا آب کر  یول شود،یواجب با دو بار شستن پاک م یاطبنا بر احت یلبا آب قل یردر تطه -
 ای(

اسات، هرچناد    یکااف  یال آب قل یا یشهر یکش آب لوله یابار شستن با آب کر  یکو  شودیمخرج ادرار تنها با آب پاک م -
 )آیت اهلل سیستانی( دو بار شسته شود و بهتر آن است که سه بار شسته شود. یلاست که با آب قل ینمستحب ا یاطاحت

 یناست و همچنا  یکه در حکم جار یمتّصل به آب لوله کش یها یلنگبا ش یرمخرج بول با غیر آب پاک نمى شود و تطه -
 )آیت اهلل مکارم( دوبار باشد. یلتبه کافى است؛ هر چند بهتر است با آب قلیک مر یل،آب قل

 تطهیر مخرج غائطب( 

 با آب

آن اشکال نادارد و اگار در    یماندن رنگ و بو یباق یاز مدفوع بر آن نماند ول یزیچ یدبا ینداگر مخرج مدفوع را با آب بشو -
)حضرت اماام، اماام خامناه ای،     .یستنماند دوباره شستن آن الزم ن از مدفوع بر آن یاشسته شود که ذرّه یدفعه اوّل طور

 0آیت اهلل سیستانی(

 و امثال آنیا پارچه با سنگ 

 2تطهیر با موارد مذکورروش 

هر گاه با سنگ و کلوخ و مانند اینها غائط را از مخرج برطرف کنند، اگر چه پاک شدنش محلّ تأمّل است ولی نماز خواندن  -
)حضارت   چنانچه چیزی هم به آن برسد نجس نمی شود و ذرّه های کوچک و لزوجت محل، اشاکال نادارد.  مانعی ندارد و 

 امام(

 کرد: یرتطه توانیرا به دو گونه م یطمخرج غا -

 .یستالزم ن یدنبرود، و پس از آن آب کش ینتا نجاست از ب ید. آن که با آب بشو0
آن، نجاست را پاک کنند و اگر با ساه قطعاه، نجاسات زائال نشاد باا       پاک و امثال  یپارچه یا. آن که با سه قطعه سنگ 1

 پارچاه اساتفاده کنناد.    یاقطعه سنگ  یک یاز سه جا توانندیسه قطعه م یو به جا یند،آن را کامالً پاک نما یگر،قطعات د
 )امام خامنه ای(

کرد و چنانچاه رطوبات    یرتطه -پاک باشد اگر خشک و  - ینهاپارچه و مانند ا یاکلوخ  یامخرج مدفوع را با سنگ  توانیم -
شود  یزهمرتبه کامالً پاک یکپارچه  یاکلوخ  یاداشته باشد که محل را تر نکند، اشکال ندارد. اگر مخرج مدفوع با سنگ  یکم
، نشاود  یزهعمل، سه مرتبه انجام شود، بلکه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پااک  ینبهتر است که ا یاست ول یکاف
اشاکال   رودینم ینمعموالً بدون شستن از ب هک یماندن اثر یباق یگردد ول یزهتکرار شود تا مخرج کامالً پاک یبه قدر یدبا

 )آیت اهلل سیستانی( ندارد.

                                                                    
 .1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، درس11. توضیح المسائل مراجع، م 0
 .11، 11، 11، 10؛ آیت اهلل مکارم، م19و  11، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، م11. حضرت امام، توضیح المسائل مراجع، م 1
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هرگاه با سه طارف یاک   ) مخرج غائط را مى توان با آب شست، یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه یا مانند آن تمیز کرد -
؛ شستن باا آب بهتار اسات    البته (با سه گوشه یک قطعه کاغذ و پارچهگ محل را پاک کند کافى است، همچنین قطعه سن

هرگاه مخرج غائط را با سه قطعه سنگ، یا کاغذ و مانند آن پاک کنند و ذرات کوچکى که معموالً جز با آب برطارف نماى   
 )آیت اهلل مکارم( .شود باقى بماند، ضررى ندارد و مى تواند با آن نماز بخواند

 سنگ، کلوخ و پارچه ...صحت تطهیر مخرج غائط با شرایط 

 1غائط را با غیر آب تطهیر کرد؟ مخرجمی توان ندر چه صورتی 

در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک می شود: اول: آن که با غائط، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد. دوم:  -
خرج غائط رسیده باشد. سوم: آن که اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. و در آن که نجاستی از خارج به م

، )حضرت امام غیر این سه صورت می شود مخرج را با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است.
 (آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، 

: دوّم آمده باشد. یرونمثل خون ب یگری: آنکه با مدفوع، نجاست داوّل :شودیپاک م در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب، -
: آنکه اطراف مخرج سوّم .ادرار به مخرج مدفوع در زنان یدنبه جز رسباشد،  یدهبه مخرج مدفوع رس یروناز ب یآنکه نجاست

که بعداً گفته  یبه دستور یارج را با آب شست و مخ توانیسه صورت، م ینا یرغ در از مقدار معمول آلوده شده باشد. یشترب
 )آیت اهلل سیستانی( پاک کرد، هرچند شستن با آب بهتر است. ینهابا پارچه و سنگ و مانند ا شود،یم

 (غیر از مخرج بول و غائط) بدنسایر قسمتهای  تطهیرج( 

 2ادرارِ متنجس به غیر

 .)تمام مراجع عظام تقلید( کافی است بدن، شستنبا آب کر یا جاری یا قلیل، یک مرتبه  -

آن را در آب  تاوان یشود، بلکه ما  یختهمتنجّس ر یءش یآب بر رو یستالزم ن یل،با آب قل یر: در تطهیستانیاهلل س یتآ نکته:

 یلآب قل یول شودیمتنجّس، پاک م یءش شود،یبار شستن پاک م یکباشد که با  یائیاز اش یءچنانچه آن ش ینفرو برد؛ بنابر ا
 مشهور مراجع این روش را برای تطهیر صحیح نمی دانند. 1.گرددینجس م

 ادرارمتنجس به 

 4غیر پسر بچه شیرخوار

 .(مراجع عظام تقلیدمشهور  نظر) .است یمرتبه شستن بدن، کاف یکو با آب کر   دو مرتبه باید شسته شودبا آب قلیل  -

                                                                    
 .10، آیت اهلل مکارم توضیح المسائل، م11، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1، امام خامنه ای، رساله اموزشی، درس11. حضرت امام، توضیح المسائل مراجع، م 0

 .011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
 .011رساله جامع م.  1

ناصر  ؛011و  010و توضیح المسائل جامع، م.011 ةالمسائل، مسئل یحتوض یستانی،س ینیحس یدعلیس .011 و 019 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةحمدحسن بنیسیدم. 0
 .010 ةالمسائل، مسئل یحتوض یرازی،مکارم ش
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احتیاط واجب، باید دو مرتبه شسته شود؛ اما با یک مرتبه شساتن   بنابرز نیشسته شود  و با آب کر  یددو مرتبه با یلبا آب قل -
آب باه آن محالّ دسات     یربلکه اگر در ز یست،آمدن و دو مرتبه در آب رفتن الزم ن یرونب یول ؛شوددر آب جاری پاک می

 اهلل سیستانی(.)آیت است. یبکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد کاف

 مکارم(. اهللآیت) مرتبه بهتر است. ولى در بول با آب قلیل دویک مرتبه شستن کافی است با آب کر یا قلیل  -

 1غذاخور نشده کهپسر شیرخواری 

جای محل نجس برسد و بهتر است دو مرتبه باا  قلیل ریخته شود که به همه آبچند  شود؛ هربا یک مرتبه شستن پاک می -
 .)تمام مراجع عظام تقلید(ها فشار الزم نیست باس و فرش و مانند اینو در ل آب قلیل تطهیر شود

 2بول پسر شیرخواری که دو سالش تمام شده استحکم 

شده؛ یعنی حکم باولِ پسار شایرخوار،    دو سال بچه تمام شده باشد، حکم گفته هرچندکه طفل غذاخور نشده است، تا زمانی -
 (.سیستانیاهلل  یتآو  جاری است )حضرت امام

 اهلل مکارم(.تمام نشده باشد، معتبر است )آیت خوارشیراحتیاط واجب، اینکه دو سالِ بچة بنابر  -

 3بول دختر شیرخوارحکم 

 (.0ایخامنهاماماحتیاط واجب، این حکم مخصوص ادرار پسر شیرخوار است )حضرت امام و  بنابر -

 سیستانی و مکارم(.ت عظام )آیااست  شیرخوارخوار در حکم ادرار پسر ادرار دختر شیر -

 5با شیر خشک یا شیر گاو بچه تغذیهحکم 

 شود. یبار آب بر محل نجس پاک م یک یختنخورد که اگر پسر بچه باشد با ر یم یررا دارد که تنها ش یهمان حکم بچه ا -
 یخامنه ا امام

وار بر او صدق کند، در تطهیر آن، یک نیست؛ بنابراین تازمانی که عنوان شیرخ گاوفرقی بین شیر مادر و شیر خشک و شیر  -
 .اهلل سیستانی(کند )آیتمرتبه کفایت می

 اهلل مکارم(.شود، نه شیرخوار )آیتغذاخور محسوب می -

                                                                    
 .010هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .010هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة دمحمدحسن بنیسی. 1

؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج 11، تطهیر متنجسات، ص0؛ محمدتقی بهجت، جامع المسائل، ج01سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات الماء، مسئلة . 1
؛ حسین وحید خراسانی، 011، مسئلة 010، ص0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو011، مسئلة 011، ص0زی، منهاج الصالحین، ج؛ جواد تبری011، مسئلة 011، ص0الصالحین، ج

 .011، مسئلة 011، ص1منهاج الصالحین، ج

ر نشده است و نحوۀ طهارت آن با آب قلیل، درصورت سرایت به دیگر جاها ای که هنوز شیرخوار بوده و غذاخوحکم بول پسربچه و دختربچه العالی(:ای)مدظلهخامنه. استفتا از محضر امام0
 را بیان فرمایید.

شود؛ اهای نجس آن برسد، پاک میپاسخ: اگر چیزی به بول پسرشیرخواری که غذاخور نشده و شیر خوک نخورده است، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام ج
پایگاه اینترنتی ها فشار الزم نیست. حکم یادشده در بول دختر شیرخوار نیست )است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند این ولی احتیاط مستحب آن

 (.0191اردیبهشت01تاریخ استفتا:  ،011001مقام معظم رهبری، شمارۀ استفتا: دفتر 

 .01ؤال س ،اهلل سیستانیزاده، استفتائات آیتسیدمرتضی حکیم ؛اهلل مکارم شیرازیسایت آیت؛  110 یژوهشنظر جلسه پ سایت ادمین امام خامنه ای،. 1
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 0سر و صورت ی متنجسدادن موهافشار

بارای   داگر ماوی سار و صاورت انباوه نباشا     در شستشو با آب قلیل ندارد  یازیموها به فشار ن یجار یابا آب کر  یردر تطه -
)حضرت امام و آیاات عظاام    و در صورت انبوه بودن فشار الزم است. داده شود فشارکردن غساله، الزم نیست که موها جدا

 سیستانی و مکارم(. 

 ر لباسیتطهروش 

 ادرار رِیبه غ متنجسالف( 

  با آب قلیل

  2)تمام مراجع عظام تقلید( .الزم استدادن لباس فشاربعد، شود و یم کپا ،مرتبه شستن کیبا  ،نجاستازالة بعد از  -

 3با آب کر:

 .(امام حضرت) اط واجب فشار داده شودیبنابر احت ،مرتبه شسته شود و بعد از آن کیباید  -

 (.ایخامنهامام) یا داخل آب تکان داده شود فشار داده شود بنابر احتیاط واجب ،مرتبه شسته شود و بعد از آن کباید ی -

 .سیستانی(اهلل  یتآ) ستیالزم ن هم دادن لباسو فشار دشو شسته مرتبه کیباید  -

 0.اهلل مکارم()آیت فشار دهد رالباس  مقداری کافی است وشستن یک مرتبه  -

 5)غیر پسر بچه شیرخوار( ب( متنجس به ادرار

  با آب قلیل

 .(رت امام رهحض) آن خارج شودغسالة فشار الزم است تا  ،مرتبه هراز و بعد شستن الزم است مرتبه  دو -

 اهلل)آیات  الزم اسات [ واجاب  یا احتیاط ابنابر فتو]دادن و مانند آن فشار ،قلیل در تطهیر با آب الزم است ودو مرتبه شستن  -
 1و1.سیستانی(

 0(اهلل مکارم)آیت شود  و فشار دادن الزم استیم کبا یک مرتبه شستن پا -

                                                                    
 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی،010؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، اقتباس از مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .11فصل فی المطهرات، ثانی: الماء، مسئلة 

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی 011؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
 .0المطهرات، مسئلة 

 .10ای، اجوبة اإلستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی خامنه011؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 019 مسائل مراجع، مسئلةهاشمی خمینی، توضیح السیدمحمدحسن بنی. 1
 ؛019 ةالمسائل مراجع، مسئل یحتوض .کندیصدق م یزن یبا آب جار یرتطه ۀبا آب کر گفته شد، دربار یرتطه ۀآنچه دربار ید،تمام مراجع عظام تقل یبنابر فتوا-

 .(http://makarem.irالعظمی مکارم شیرازی )اهللنک: پایگاه اینترنتی آیت. 0

 .0 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .011سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئلة علی حسینی سید. 1

لة آن هم بنابر احتیاط است و آب قلیلی که اگر غساله آب قلیل بنابر فتوا نجس باشد، خروج غسالة آن هم بنابر فتواست و اگر غسالة آب قلیل بنابر احتیاط واجب نجس باشد، خروج غسا. 1
که قبل از ریختن آب، در شیء البتّه درصورتی شود و نجس است؛شود، غساله نامیده میفشار و مانند آن، از آن شیء جدا می خود یا باهنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خودبه

شود یا آنکه برای براحتیاط واجب است و در هر صورت، فرقی ندارد که آن شیء از اشیائی باشد که با یک بار شستن پاک میمتنجّس عین نجاست وجود نداشته باشد، نجاست غساله بنا
علی حسینی سیستانی، و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است، فرقی ندارد که غسالة دفعة آخر شستن باشد یا قبل از آن )سید پاک شدن باید بیش از یک بار شسته شود

 (.11توضیح المسائل جامع، مسئلة 

http://makarem.ir/
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 1کر:با آب 

و  حضرت امام) الزم است دادن لباس نیزفشار ،واجب احتیاط رببنا ،شستناز بعد و  شودمیتطهیر لباس  ،شستن یک مرتبهبا  -
 .(ایخامنهامام

 سیستانی(.اهلل  یتآشود )، لباس تطهیر میفشردنبدونِاحتیاط واجب با دو مرتبه شستن و بنابر  -

 1اهلل مکارم(.ن خارج شود )آیتبا یک مرتبه شستن، لباس پاک می شود؛ ولی باید آن را فشار یا حرکت داد تا آب آ -

 0یبا آب جار

حضارت  ) انجام شاود  اط واجبیاحت نابرب ،نیز غسالهخروج  یبرا تکحر و فشار یا شودلباس تطهیر می ،شستن مرتبه کیبا  -
 .(ایخامنهو امام امام

 .سیستانی(اهلل  یتآ) ستیالزم ن فشردن لباسو شود لباس تطهیر میشستن مرتبه  کیبا  -

 1.اهلل مکارم()آیت خارج شودآن آن را فشار یا حرکت داد تا آب  بایدمرتبه شستن، لباس پاک می شود؛ ولی  با یک -

 اتوماتیکشویی ماشین لباس

 6؟آیا ماشین لباسشویی مطهّر است

ود، لبااس  لوله یا دو مرتبه با آب قلیل شسته شود و غساله، منفصل ش آباگر بعد از زوال عین نجاست، لباس یک مرتبه با  -
 (. امامحضرت شود )پاک می

که پس از برطارف شادن    یقبل از شستشو پاک باشد، در صورت ییلباس شو یناگر داخل ماش یکاتومات یها ییدر لباسشو -
شسته و به طور معمول آب آن گرفته شود، لباس پاک  یلدو بار با آب قل یابار با آب متصل به کر  یکنجاست، لباس  ینع
 (ایخامنهماما)شود.  یم

 .سیستانی( اهللکردن کافی است )آیتشویی برای پاکماشین لباس ،اگر عین نجاست زائل شده باشد -

نجاست باا آب   ینکه یکى دو بار با موادّ شوینده لباس را مى شوید و آخرین بار پس از پاک کردن ع یکماشین هاى اتومات -
پاک اسات خاواه در حاال     یزن ینکه شسته پاک است و ماش ییسهاخالص شستشو مى دهد و بعد آب را تخلیه مى کند، لبا

 یهاا  ییبعد از قطع شدن، شروع به شستشو کند. البتاه در لبااس شاو    یاشستن لباسها اتّصال با آب لوله کشى داشته باشد 
داخال   یلباساها باشاد فضاا    یندر ب یکند چنانچه لباس نجس ینم یربطور خودکار، لباس را تطه ینو دوقلو که ماش یسطل

 .اهلل مکارم()آیت. شوند یدهآب کش یدلباس ها نجس هستند و با یآب درون آن و تمام ین،ماش

                                                                                                                                                                                                                                          
 .010ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة . 0

 .011علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة ؛ سید019 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .011ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة . 1

 .010الحین، مسئلة علی حسینی سیستانی، منهاج الص؛ سید019 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی .0

 .011ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة . 1

؛ 11، سؤال 11ی، استفتائات، صی؛ سیدابوالقاسم خو191، سؤال 11ای، اجوبة اإلستفتائات، صعلی خامنه؛ سید111و111، سؤال 011و009،ص0اهلل خمینی، استفتائات، جروحسید .1
؛ حسین نوری همدانی، هزارویک مسئلة 01، سؤال 11، ص0؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمع المسائل، ج11، سؤال 11و10، ص0حکام، جاهلل صافی گلپایگانی، جامع األلطف

اهلل مکارم شیرازی: ؛ سایت آیت«/11119http://www.sistani.org/persian/qa/search»اهلل سیستانی: ؛ سایت آیت11، سؤال 00، ص1فقهی، ج

«10&lid=1&view=0 http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=.» 
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 1کشی بعد از آب ،لباسشوییپودر مشاهدۀ ذرات 

 ها، ذرات صابون و مانند آن دیده شود، تطهیر لباس چه حکمی دارد؟اگر بعد از تطهیر، در بین لباس

 آب به لباس رسیده است، لباس پاک است )تمام مراجع عظام تقلید(.اگر فرد علم یا اطمینان دارد که  -

اهلل  یات آدهد که آب به لباس رسیده است، ولی اطمینان نادارد، لبااس نجاس اسات )حضارت اماام و       اگر فرد احتمال می -
 (.سیستانی

 هلل مکارم(.ادهد که آب به لباس رسیده است، ولی اطمینان ندارد، لباس پاک است )آیتاگر فرد احتمال می -

 2لباسهایی که موقع شستشو رنگ پس می دهند

 تمام به( شود مضاف پارچه رنگاز آن که بواسطه  یشفرو برند و آب )پ یجار یارنگ شده، اگر در آب کر که  یلباس نجس -
 . )حضرت امام(یدآ یروناز آن ب ینرنگ  یاشود. اگر چه موقع فشار دادن آب مضاف  می پاک لباس آن برسد آن

چنانچاه رناگ دادن لبااس باعاث مضااف شادن آب نشاود،         کنندیم ینآب را رنگ یر،که در موقع تطه ینجس یاس هالب -
 )امام خامنه ای( .شوندیآب بر آنها پاک م یختننجس با ر یلباسها

 یش، پکه آب یشود، در صورت یرباران تطه یا یجار یااگر با آب کر  دهدیکه به هنگام شستشو رنگ پس م اییپارچه رنگ -
شساته شاود، چنانچاه     یلو اگر با آب قل شودیاز آنکه به سبب رنگ پارچه، مضاف شود به تمام آن برسد، آن پارچه پاک م

هرچند بعد از آن، آب به سبب رنگ پاس دادن پارچاه مضااف     شودیم اکپ یایدن یرونموقع فشار دادن، آب مضاف از آن ب
 )آیت اهلل سیستانی( .یزدشود و از آن بر

اه لباس نجسى را رنگ کرده باشند و در آب کر یا جارى فرو برند، یا زیر شیر آب بگیرند و آب پیش از آن که به واسطه هرگ -
رنگ، مضاف شود به تمام آن برسد، پاک مى شود، هرچند موقع فشار دادن، آب مضاف از آن بیرون آید، امّا اگر آب، قبل از 

 )آیت اهلل مکارم( ر آن را بشویند تا آب مطلق به آن برسد.رسیدن به تمام لباس مضاف گردد باید آنقد

 3تطهیر فرشروش 
 در اینجا هم تکرار می شود. )اکثر مراجع( (مشابه بخش لباس) که در ادامه مهمترین مطالب مانند تطهیر لباس است -

 0سیستانی(. اهللم است )آیتیک مرتبه شستن فرش، با هر نوع آبی، کافی است؛ اما خروج غساله، در شستن با آب قلیل، الز -

 ادرار متنجس به غیر

 1الف. با آب قلیل

 الزم است )تمام مراجع عظام تقلید(. دادنشود و بعد، فشارمی پاکبعد از ازالة نجاست، با یک مرتبه شستن،  -

 0ب. با آب کر

                                                                    
اهلل خمینی، تحریر ؛ سیدروح11 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة019هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .1 الوسیله، مسئلة
 ، 019، توضیح المسائل جامع، م01. رساله آموزشی، درس011ةالمسائل مراجع، مسئل حیتوض ینی،خم هاشمییبن یدمحمدحسنس.  1

 .011و019هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .011 ، مسئلة0سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 0

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی 011؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
 .0المطهرات، مسئلة 
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 .بنابر احتیاط واجب فشار داده شود )حضرت امام( ،مرتبه شسته شود و بعد از آن کباید ی -

 (.ایخامنهامام) یا داخل آب تکان داده شود بنابر احتیاط واجب فشار داده شود ،مرتبه شسته شود و بعد از آن کباید ی -

 سیستانی(.اهلل  یتآالزم نیست ) هم دادنباید یک مرتبه شسته شود و فشار -

 1اهلل مکارم(.را فشار دهد )آیت فرش یک مرتبه شستن کافی است و مقداری -

 بچۀ غیرِشیرخوار ادرارمتنجس به 

 1الف. با آب قلیل

 حضرت امام(الزم است تا غسالة آن خارج شود ) فشاردو مرتبه شستن الزم است و بعد از هر مرتبه،  -

 4سیستانی(. اهلل، الزم است )آیتغسالهخروج  ویک مرتبه شستن فرش، کافی است؛  -

 1(اهلل مکارم)آیت شود  و فشار دادن الزم استیم کبا یک مرتبه شستن پا -

 1ب. با آب کر

و  نیاز الزم اسات )حضارت اماام     دادناحتیااط واجاب، فشاار    ، بناابر شساتن شود و بعاد از  با یک مرتبه شستن، تطهیر می -
 (.ایخامنهامام

 1سیستانی(. اهلل)آیت و خروج غساله الزم نیست.یک مرتبه شستن فرش، کافی است؛  -

 1اهلل مکارم(.)آیت .اید آن را فشار یا حرکت داد تا آب آن خارج شودپاک می شود؛ ولی ب با یک مرتبه شستن، -

 تطهیر زمینروش 

 9زمین سخت

 :در تطهیر با آب کر
کردن عین نجاست، با یک مرتبه آب گرفتن، زمین و غسالة )باقیماندۀ آب( آن پاک است )تمام مراجع عظاام  بعد از برطرف 

 تقلید(.

 ولی در تطهیر با آب قلیل:

اند، از سوراخی بیرون قدری آب قلیل روی زمین سخت بریزند که آب، جاری شود و چنانچه آبی که روی زمین ریختههباید ب -
شادن آنجاا، بایاد    ماند و براى پااک شود نجس مىها جمع مىشود و اگر بیرون نرود، جایى که آبرود، همة زمین پاک می

 ون بیاورند و گودال را با خاکِ پاک پر کنند )حضرت امام(.گودالى بکنند که آب در آن جمع شود؛ بعد آب را بیر

                                                                                                                                                                                                                                          
 .10ائات، سؤال ای، اجوبة اإلستفت؛ سیدعلی خامنه011؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 019 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 0

 .(http://makarem.irالعظمی مکارم شیرازی )اهللنک: پایگاه اینترنتی آیت. 1

 .0 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .011 ، مسئلة0یدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، جس. 0

 .010ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة . 1

 .011علی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة ؛ سید019 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .011 ، مسئلة0سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. 1

 .011ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة . 1

.سیدعلی حسینی 011.مسئلة 011المسائل مراجع، مسئلة  هاشمی خمینی، توضیح؛ سیدمحمدحسن بنی11 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة. 9
 .019مسأله توضیح المسائل جامع، ؛ 091 المسائل، مسئلة توضیح مکارم شیرازی، ؛ ناصر011سیستانی، منهاج الصالحین، مسئلة 

http://makarem.ir/
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شاود و بااقى   اى جماع ماى  باید آب قلیل را در محل نجس بریزد که قهراً آب در گوشاه بعد از برطرف کردن عین نجاست  -
پاک می شاود   که اگر نجاست به غیر ادرار باشد همین کافی است و را با پارچه و مانند آن برداردماند؛ سپس آب غُساله مى

 .شاود آب بریزد و غُساله را با پارچه و مانند آن بردارد، بعد زماین پااک ماى    ولی اگر به ادرار نجس شده است یک بار دیگر
 0(.ایخامنهامام)

ای مثل پارچه جمع کنند )آیاات  قدر آب رویش بریزند تا آب جاری شده و بعد آن را با وسیلهکه آنشود زمین وقتی پاک می -
 سیستانی و مکارم(. عظام

مانناد فارش و    یال از جهت دفعات شستن با آب قل نجس ینزمتطهیر حکم مطابق مبنای حضرت امام و امام خامنه ای،  نکته:

که با ادرار نجس شده با دو بار  ینیزم یشود ول یبار شستن پاک م یکادرار نجس شده با  یرکه با غ ینیزم یعنیمثل آن است، 
بناابر   یاد خوار با یربچه ش دختردر ادرار  یاست ول یبار کاف یکخوار که  یرشود بجز در پسر بچه ش یم پاک یلشستن با آب قل

 واجب دو بار شسته شود. یاطاحت

 زمین نرم

امّاا   شودیپاک م یزن یلباشد، اگر نجس شود با آب قل یگر یاآن شن  یکه رو ینیمثل زم رودیکه آب در آن فرو م ینیزم -
 1. )آیت اهلل سیستانی(1که خواهد آمد را دارد یلحکم غساله آب قل یلبه علّت برخورد با غساله آب قل هایگشن و ر یرز

هرگاه زمینى را با آب قلیل آب بکشند اگر از شن یا ریگ باشد و غساله یعنى آب باقیمانده در آن فرو رود پااک اسات، امّاا     -
گردد، امّا اگر غساله روى اشته باشد آب از آن بگذرد پاک مىدشود. همچنین اگر سراشیبى ریگهاى زیر آن زمین نجس مى

 0)آیت اهلل مکارم( اى آن را جمع کنند.زمین بماند نجس است، مگر با وسیله

 تطهیر آبروش 

آیا برای تطهیر آب متنجس، اتصال آن به آب کر یا جاری یا باران کافی است یا مخلووط شودن بوا آب    

 5متنجس نیز الزم است؟

 (.مکارم و سیستانیو آیات عظام  حضرت امامب باران یا کر یا جارى با آن مخلوط شود )باید آ -

  کشیآب لولهحکم 

 6کشی در حکم آب جاری است یا آب قلیل؟آب لوله

قادر کار   ضمیمة منبعی که متصل به کر است، باه ریزد، بهها میکه از شیرها و دوش هاساختمانهای عمارت و اگر آب لوله -
 مکارم(.اهلل  یتآو حضرت امام حکم آب جاری را دارد )باشد، 

                                                                    
 (، قسمت استفتائات جدید، احکام تطهیر، مکان فاقد چاه فاضالب.www.leader.irنک: پایگاه اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری ). 0
 یختنقبل از ر کهیو نجس است؛ البته درصورت شودیم یدهغساله نام شود،یجدا م یءبا فشار و مانند آن، از آن ش یاخود بعد از آن، خودبه یانجس  یءکه هنگام شستن ش یلیآب قل.  1

 (.سیستانی اهللیتواجب است )آ یاطبر احتنجاست وجود نداشته باشد، نجاست غساله بنا ینمتنجّس، ع یءآب، در ش
 .011ل جامع، م. توضیح المسائ 1
 . سایت آیت اهلل مکارم: 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00111&mid=111101 

 

 .1و فصل ماء المطر، مسئلة  01 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المیاه، مسئلة11هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة . سیدمحمدحسن بنی1

 .11؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 11هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

http://www.leader.ir/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44770&mid=255018
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ضمیمة منبعی که متصل به کر است، به قادر کار   ریزد، بهها میکه از شیرها و دوش هاساختمانهای عمارت و اگر آب لوله -
 سیستانی(.اهلل  یتآو  0ایخامنهامامباشد، حکم آب کر را دارد )

  قلیل شدن آب شیر یک طرفه و

رسد؛ مجبوریم موتور پمپ حبابى را دقیقوا   ه ساکن هستیم، بیشتر اوقات، آب به واحد ما نمىدر جایى ک

ام کوه  سر راه لولۀ آب نصب کنیم تا هرگاه آب ضعیف بود، آن را پمپاژ کند. مودتى اسوت متوجوه شوده    

کنود،  مپاژ مىکه آب را به باال پ موتور، داراى شیر یک طرفه است و هربار حباب خود را پر کرده و زمانى

 2صورت آب لولۀ ما کُر است یا خیر؟ کند؛ در اینتوسط شیر یک طرفۀ خود، آب شهر را قطع مى

ها و منبعى که باه آن متصال اسات،    ، حکم آب کُر را ندارد؛ مگر اینکه آب داخل لولهشوداگر اتصال آن از آب شهرى قطع  -

 .(ایخامنهامام) اندازۀ کُر باشدبه

 )قسمت داخلی آن( ظروف ریتطهروش 

 یا لیسیدن سگ  3)ولوغ(سگمتنجس به خوردن مایعات توسط 

 4شود؟روان خورده باشد تطهیر می یزاز آن چ یا یسیدهچگونه ظرفی که سگ آن را ل

 یااط اول با خاکِ پاک، خاکمال کرد و بعد بنا بر احت یدخورده، با یگرروان د یزچ یااز آن ظرف آب  یا یسیدهکه سگ ل یظرف -
 یااط بناا بار احت   یختاه را که آب دهان سگ در آن ر یظرف ینشست و همچن یلبا آب قل یا یجار یادو مرتبه در کُر  واجب
  )حضرت امام( .از شستن خاکمال کرد یشپ یدواجب با

 اول با خاکمال شستشو کرد و سپس باا آب  یداست با یسیدهآن را ل یاخورده  یگرروان د یزچ یارا که سگ در آن آب  یظرف -
 اهلل مکارم( یتآ ی،پس از خاکمال، دو مرتبه شسته شود. )امام خامنه ا یدشود با یشسته م یلشست. و اگر با آب قل

کرد سپس  یاول داخل آن را با خاک پاک، خاک مال یدخورده، با یگریروان د یءش یااز آن آب  یا یسیدهرا که سگ ل یظرف -
 سیستانی(. اهلل)آیتشست.  یجار یاکر  یا یلقل خاک آن را بر طرف نموده و بعد دو مرتبه با آب

 آب دهان سگ

 5شود؟سگ نجس شده است، چگونه تطهیر می که با آب دهان )لعاب( ظرفی

 .امام(حضرت الزم است و مانند ولوغ شسته شود ) یمالکبنابر احتیاط واجب خا -

                                                                    
 ای شهری، جاری است یا کر؟آب لوله ه العالی(:ای)مدظلهخامنهاستفتا از محضر امام. 0

 (.0191دی11تاریخ استفتا:  ،111111، شمارۀ استفتا: (https://modir.velayat.ir) مقام معظم رهبریپایگاه اینترنتی دفتر پاسخ: حکم آب کر دارد )

 (.www.leader.irینترنتی دفتر مقام معظم رهبری )نک: پایگاه ا. 1
 ةالمطهرات، مسئل یفصل ف ی،العروۀ الوثق یزدی، ییطباطبا یدمحمدکاظمخورده باشد. س یگری،روان د یزچ یامراد از ولوغ آن است که سگ از ظرف آب  ید،بنا به نظر مراجع عظام تقل.  1
1. 

. 011آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م .00ای، راهنمای فتاوا، کتاب الطهاره، ذیل مسئلة خامنه امام؛ 011 ئل مراجع، مسئلةهاشمی خمینی، توضیح المساسیدمحمدحسن بنی. 0
 .010آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م

 .010، آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م011ئل جامع، متوضیح المسا؛ سیدعلی حسینی سیستانی، 011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/namayandegi_view/index.php
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 یاد الزم، با یااط ه داخل آن اصابت کند، بنابر احتفضوالت سگ ب یرسا یاادرار  یاعرق  یا یزد،اگر آب دهان سگ در ظرف بر -
 یسگ باا تار   یپا یااز بدن سگ مثل دست  یگرید یاگر جا ینکرد و بعد سه مرتبه با آب شست. همچن یمالآن را خاک

ظارف   یرکرد و بعد سه مرتبه با آب شست، امّا غ یمالآن را خاک یدبا زم،ال یاطکننده به داخل ظرف برسد، بنابر احت یتسرا
 )آیت اهلل سیستانی( .یستحکم ظرف را ندارد و خاک مال کردن آن الزم ن یسیدهمانند دست انسان که سگ ل

انجام شود، امّا اگر جاى دیگارى از   مانند حکم مسئله قبلاگر آب دهان سگ در ظرفى بریزد، احتیاط مستحبّ آن است که  -
نیست بلکه باید آن را در آب قلیل سه مرتبه و در آب کر  بدن سگ با رطوبت به ظرف مالقات کند خاک مال کردن واجب

 )آیت اهلل مکارم( یا جارى یک مرتبه شست.

 کردن( ظروفمالیکیفیت تعفیر)خاک

 کیفیت تعفیر چگونه است؟

بودن خارج نشود )حضرت که از خاکنحویتوان خاک را با آب مخلوط کرد؛ بهمال شود و میظرف باید با خاک پاک، خاک -
  0سیستانی(.اهلل  یتآم و اما

 1مکارم(.اهلل  یتآمال شود )ظرف با خاکی که مقداری آب بر آن ریخته شده است، خاک -

 1بر احتیاط واجب، خاک باید پاک باشد )حضرت امام(.: بناتذکر

 به وَلُوغ خوک نجس شده متنجس

 4ونه است؟چگ یا لیسیده است تطهیر ظرفی که خوک از آن آب یا مایع دیگری خورده است،

 آیات عظام سیستانی و مکارم(.، ، امام خامنه ایف هفت مرتبه شسته شود )حضرت امامواجب است ظر -

 1 .واجب در حکم ولوغ خوک است یاطبر احتخوک بنا یسیدنل :1نکته

 سیستانی(.اهلل  یتآلیسیدن خوک در حکم ولوغ خوک است ) -

 1 )تمام مراجع عظام تقلید(. .استاحتیاط مستحب ن : در تطهیر مذکور خاک مال کردن واجب نیست لک2نکته

 متنجس به نجاسات دیگر )غیر ولوغ سگ و خوک(

 7شود؟می تطهیر مثال با خون نجس شدهی که چگونه داخل ظرف

احتیااط مساتحب، ساه    البتاه  یک مرتبه شستن داخل ظرف کافی است و و با آب کر سه مرتبه شسته شود  یدبا یلبا آب قل -
 مکارم(. ت اهللو آی ن است )حضرت اماممرتبه شستن آ

 سیستانی(.اهلل  یتآبر احتیاط واجب، ظرف سه مرتبه شسته شود )بنا نیز سه مرتبه شسته شود و با آب کر یدبا یلبا آب قل -

                                                                    
 .1 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة. 0

 .011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 اهلل خمینی، تحریر الوسیله، فصل فی المطهرات.؛ سیدروح011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

اهلل خمینی، تحریر ؛ سیدروح011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة.سیدمحمدحسن بنی1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة . 0
 .011حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة ؛ 0011تاوی ارسالی دی ماه امام خامنه ای، تفاوت ف؛ 1الوسیله، فصل فی المطهرات، مسئلة 

 .011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .1سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة . 1

 اهلل خمینی، تحریر الوسیله، فصل فی المطهرات.سیدروح .011 مسئلةهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، سیدمحمدحسن بنی. 1
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 متنجس به شراب

 1شود؟چگونه ظرف متنجس به شراب تطهیر می

 رتبه شسته شود )حضرت امام(.این ظرف حکم سایر ظروف متنجس را دارد؛ ولی مستحب است هفت م -

بهتر است هفت  بین آب کر و قلیل و جاری نیست و ظرفی که با شراب نجس شده است، باید سه مرتبه شسته شود و فرقی -
 سیستانی(.اهلل  یتآمرتبه شسته شود )

ک مرتباه بشاویند و   بکشند و بعد با آب قلیل سه مرتبه شسته شود. با آب کر یا جاری، ظرف را ییک بار داخل آن را دست  -
 اهلل مکارم(. بهتر است با آب کر یا قلیل یا جاری، هفت مرتبه شسته شود )آیت

 فوتطهیر خارج ظر حکم

 2آیا قسمت بیرون ظرف در تطهیر حکم داخل ظرف را دارد؟

 .اهلل سیستانی(خارج ظرف حکم داخل آن را ندارد )آیت -

 روش تطهیر اشیاء )غیر ظروف(

 3نجس )غیر از ظروف( چیست؟کیفیت تطهیر اشیاء 

 :با آب کر

با یک مرتبه شستن )مشروط به برطرف شدن عین نجاست( پاک می شاود. )حضارت اماام، آیات اهلل سیساتانی، آیات اهلل        -
 مکارم(

 با آب قلیل: 

ر چنانچه چیزى ا غیر از ظرف ا با بول نجس شده باشد، باید دو بار شسته شود و احتیاط واجاب آن اسات کاه ایان دو باا        -
شستن غیر از شستن براى برطرف نمودن بول باشد. و چیزى که با غیر بول نجس شده چنانچه ظرف نباشد، بعد از برطرف 

کند اکتفا نمود، البته اگر آب کند و نباید به آن شستنى که نجاست را برطرف مىبار شستن آن کفایت مىکردن نجاست، یک
کند؛ و در تطهیار باا آب قلیال، جادا     مستمرّ جریان داشته باشد کفایت مىصورت بعد از برطرف کردن نجاست، همچنان به

 )حضرت امام( شدن غساله )آبى که با آن شسته شده است( از آن چیز نجس، معتبر است.

از ظرف( که بر اثر تماس با بول نجس شده است هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو مرتبه آب قلیال   یر)غ یچیز -
که با نجاسات دیگر تماس یافته و نجس شده است، پس از برطرف شدن عاین   یو چیز شودیود، پاک مآن ریخته ش یرو

 (، آیت اهلل سیستانی)امام خامنه ای .شودیمرتبه شسته شود پاک منجاست اگر یک

شد یا با آب براى تطهیر چیزى که نجس شده خواه با بول باشد یا غیر بول یک مرتبه شستشو کافى است، خواه با آب کر با -
 )آیت اهلل مکارم( قلیل ولى در بول با آب قلیل دومرتبه بهتر است.

                                                                    
؛ حسین وحید خراسانی، توضیح 1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، مسئلة 011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .010المسائل، مسئلة 

 .011 یستانی، توضیح المسائل جامع ، مسئلة. سیدعلی حسینی س 1

آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع،  .0011؛ امام خامنه ای تفاوت فتاوی جزوه ارسالی دی ماه ، فصل فی المطهّرات، أوّلها0تحریرالوسیلة، ج ؛019توضیح المسائل مراجع، م . 1
  .010. آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل سایت م010و  011م
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 ...گندم و برنج و صابون و تطهیر روش 

 1در صورتی که حبوبات و مانند آن یا صابون نجس شوند حکم تطهیر آن به چه نحوی است؟

صورت، پااک   ینفرو برده و بد یجار یادر کر  ادهقرار د یزیها نجس شود آن ها را در چ یناگر ظاهر برنج و ماش ومانند ا -
 یار شوند. و اگر رطوبت نجس در آن ها نفوذ کرده باشد تطه یآن ها پاک م یرو یلآب قل یختنبا ر ینشوند. و همچن یم

 یسات ن یاد ه بعشد که از گل نجس ساخته یکوزه ا یر. البته تطهیستممکن ن یدر کر و جار ینو همچن یل،قل آن ها با آب
که آب در تمام آن نفوذ کند و )بعد از نفوذ آب  یحد گذاشته شود تا یجار یا یرکه در آب کث یبترت ینکه ممکن باشد؛ به ا

 که صدق شستن کند ا یاعماق کوزه ا به طور مآب به تما یدندر صورت شک در رس . ویستدر آن( خشک کردن الزم ن

 )حضرت امام( ت.نجاست اس یمحکوم به بقا

فرو بردن در آب، پااک   یاآب بر آن  یختنبا ر یاء،اش یرنجس شود، همانند سا ینهااگر ظاهر برنج و حبوبات و گندم و مانند ا -
بماند کاه آب   یجار یادر آب کُر  یبه قدر یدو اگر باطن آن نجس شود چنانچه بخواهند باطن آن هم پاک شود، با شودیم

و  یندآن را خشک نما یدبا شودیآب به باطن آن مانع م یدنِداشته باشد که از رس یرطوبت شیءر آن به باطن آن برسد و اگ
  بگذارند. یجار یابعداً در آب کُر 

و اگر انساان   یستن یراگر باطن آن نجس شود قابل تطه یکرد، ول یرآن را تطه توانیاگر ظاهر صابون نجس شود، مالبته 
 )آیت اهلل سیستانی( .باشدینه، باطن آن پاک م یا یدهصابون رسشک کند که آب نجس به باطن 

اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند آن نجس شود با فرو بردن در آب کر جارى و یا گرفتن زیر شیر آب، پاک مى گردد  -
 )آیت اهلل مکارم( شده. اگر باطن آنها نجس شود باید آن قدر صبر کرد تا یقین حاصل شود آب، داخل آن نفوذ کرده و خارج

شاود و   یختهآن ر یبه شرط آن که آب رو ممکن است یلو قل یرآن با آب کث یرکه با آب نجس پخته شده، تطه یگوشت نکته:

خاارج شاود. و در    یاز و مطلق بودنش را از دسات ندهاد و غسااله اش ن    یدنما که آب نجس نفوذ کرده، نفوذ یدر آن به اندازه ا

 2 )حضرت امام( کند. یم یتظاهر آن کفا یرتطه ،نفوذ آب نجس به داخل آن درصورت شک 

 تطهیر برنج و گوشت در ظرف

چگونوه  آنگواه   ،دنو داخل ظرفی قرار داده شونجس شده باشد  ،هااگر ظاهر برنج و گوشت یا مانند این

 3د؟نشومیتطهیر 

را در ظرفی بگذارناد و ساه مرتباه آب روی آن بریزناد و      نچه آنچنا ؛نجس شده باشد آناگر ظاهر برنج و گوشت یا مانند  -
 .(، آیت اهلل مکارمامامحضرت ) شودمیو ظرف آن هم پاک  شودمیپاک  ،خالی کنند

مرتباه   یکنجس شده باشد، چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و  ینهامانند ا یزیاگر ظاهر برنج و گوشت و چ -
و چناد باار    گاردد یپاک م یّتو ظرف آن هم به تبع شودیباشد( پاک م یلکنند، )هرچند آبِ قل یو خال یزندآن بر یآب رو

کا ر  ینسه مرتبه ا یدبا یجار یاواجب با آب کر  یاطو بنابر احت یلبا آب قل ند،و اگر در ظرفِ نجس بگذار یستشستن الزم ن
 ت اهلل سیستانی()آی .شودیصورت ظرف هم پاک م ینرا انجام دهند و در ا

                                                                    
 .011. آیت اهلل مکارم، توضیح المسائل، م011و  011. آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل جامع، م1م آفتاب و ...( ین،ها: آب، زم مطهِرات )پاک کنندهحضرت امام، تحریرالوسیله، . 0
 .1. حضرت امام، تحریرالوسیله، مطهرات، م 1

آیت اهلل سیستانی، توضیح ؛ ؛ 011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی11ل فی المطهرات، مسئلة سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فص. 1
 .011، مسئلة 0، جی، منهاج الصالحینی؛ سیدابوالقاسم خو011، مسئلة 0؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج011، مسئلة 0جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج، 110المسائل جامع، م
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 0ء چرباشیاتطهیر روش 

شود و همچنین است اگر بادن یاا لبااس، چربای     ای که نجس شده است مثل چیزهای دیگر آب کشیده میگوشت و دنبه  -
چرب شود کاه   یطوربدن نجس باشد و بعد به یااگر ظرف ولی  ها جلوگیری نکندکمی داشته باشد که از رسیدن آب به آن

ها را برطرف کنند تا آب به آن یچرب یدچنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، با ها کند؛آب به آن یدناز رس یریجلوگ
 تمام مراجع عظام تقلید() .برسد

 در تطهیر سالهغُحکم 

 2معنای غساله

)تمام  .ریزدمیآن خود یا با فشار و مانند هبخود ،شودمیاز چیزی که شسته  ،در وقت شستن و بعد از آن آبی است که معموالً -
 مراجع عظام تقلید(

 3آب کر و جاریغسالۀ 

 آب کر و جاری با دو شرط پاک است:غسالة  بنا به نظر تمام مراجع عظام تقلید

 ؛نجاست تغییر نکرده باشدواسطة بهآن مزۀ  و رنگو  بو. 0

متصل  هرچند ؛نجس است ،نجاست داردمزۀ جاری اگر بو یا رنگ یا  آب کر وغسالة بنابراین  ؛متصل به آب کر و جاری باشد. 1

 به آب کر و جاری باشد.

 وشو با آب کر یا جاریکردن غسالۀ اشیاء در شستجدا

دادن هستند؛ مثل فشارکند و قابلها نفوذ میکردن غسالۀ اشیائی که آب به درون آندادن و جداآیا فشار

 4؟لباس و فرش و موکت در شستن با آب کر یا جاری الزم است

 (.دادن شیء الزم است )حضرت اماموشو با آب کر و جاری فشاربر احتیاط واجب در شستبنا -

رسیدن آب به مکاان نجاس، بعاد از زوال عاین      بلکه به مجردِ ؛کشی، جداشدن آب غساله شرط نیستدر تطهیر با آب لوله -
 شاود ال آب، طهاارت حاصال مای   کشایدن بار فارش در هنگاام اتصا     وسیلة دستنجاست و حرکت غساله از جای خود به

 .(ایخامنهامام)

 سیستانی(.اهلل  یتآدادن شیء الزم نیست )وشو با آب کر و جاری فشاردر شست -

                                                                    
 .011و011 ؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، اقتباس از مسئلة011و011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، اقتباس از مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .01. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، اقتباس از مسئلة 1

 .10؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 10شمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة هاسیدمحمدحسن بنی. 1

، مسئلة 0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو011؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 019، مسئلة 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی. 0
 اهلل؛ لطف011؛ سیدعلی حسینی سیستانی، المسائل المنتخبه، مسئلة 110 ، مسئلة019، ص0؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، ج010، مسئلة 0یزی، منهاج الصالحین، ج؛ جواد تبر010

ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة ؛ 11، ص0ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه111و111، مسئلة 0صافی گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، ج
 .11ای، اجوبة االسفتائات، سؤال سیدعلی خامنه؛ 011
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شود و بهتر این است که غساله آن با پاک می ،شده را فرا بگیرد و کمی آب را حرکت دهدهمین مقدار که آب، محل نجس -
 .کارم(اهلل م)آیت دستمال و امثال آن جمع شود

 دادن لباس متنجس داخل آب جاری یا کرفشار

دادن آن در خوارج از آب الزم  شدن لباس متنجس، بعد از شستن با آب جاری یا کر، فشارآیا برای پاک

 1شود؟است یا با همان فشار داخل آب پاک می

شدن غسالة داخل لباس و مانند دادن لباس در داخل آب کافی است؛ بلکه حرکت شدید در داخل آب هم که موجب جدافشار -
 1(.ایخامنهو امامشود، کافی است )حضرت امام آن می

 آب قلیلغسالۀ 

 1.)مراجع عظام تقلید( نجس است داشته باشد،بو یا طعم نجاست را  یا یعنی رنگ، قلیل اوصاف نجاستغسالة آب اگر  الف(

 0:نداشته باشدقلیل اوصاف نجاست را اگر غسالة آب  ب(

 .مکارم(اهلل  یتآو ای خامنهو امامحضرت امام ) نجس استآب قلیل غسالة  -

د، غساله نامیده شوخود یا با فشار و مانند آن، از آن شیء جدا میآب قلیلی که هنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خودبه -
د نداشاته باشاد، نجاسات    عین نجاست وجو ،که قبل از ریختن آب، در شیء متنجّسالبته درصورتی است؛شود و نجس می

 .سیستانی(اهلل آیت) احتیاط واجب است برغساله بنا

 با آب قلیل وشوشستدر  کردن غسالۀ اشیاءجدا

کوه آب بوه   مثل لباس و فرش و موکت اشیائی غسالۀ کردن جدان و ددافشاردر شستن با آب قلیل، آیا 

 5است؟ الزم دارند،دادن فشاریت قابلکند و مینفوذ  هادرون آن

 .مکارم(اهلل  یتآو ای خامنهو امامحضرت امام ) غساله الزم است کردنخارجدادن و فشار ،با آب قلیلاشیاء در شستن  -

 انجس است، بنابر فتو ابنابر فتو ،آب قلیل ةشدن غساله الزم است و این لزوم در مواردی که غسالدر تطهیر با آب قلیل، جدا -
بنابراین در لباس و فرش و ساایر   است.بنابر احتیاط نجس است، بنابر احتیاط واجب  ،ب قلیلآ ةو در مواردی که غسال است

                                                                    
 .11، سؤال 01ای، اجوبة اإلستفتائات، ص؛ سیدعلی خامنه011؛ محمد فاضل لنکرانی، األحکام الواضحه، مسئلة 001اهلل خمینی، تحریر الوسیله، فصل فی المطهرات، الماء، صسیدروح. 0

 .11، سؤال 01ص ،االستفتائات ةای، اجوبسیدعلی خامنه ؛011سئلة االحکام الواضحه، ممحمد فاضل لنکرانی،  ؛001ص ،الماء :المطهرات یفصل ف ،تحریر الوسیلهاهلل خمینی، سیدروح

 .11توضیح المسائل، اقتباس از مسئلة ؛ حسین وحید خراسانی، 11هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، اقتباس از مسئلة . سیدمحمدحسن بنی1

؛ 10، مسئلة 01، ص0اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج؛ سیدروح11؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 11 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 0
صافی  اهلل؛ لطف11، حکم الماء المستعمل و الغساله ، مسئلة11وسیلة النجاۀ، ص ؛ محمدتقی بهجت،0قبل از مسئلة سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل الماء المستعمل، 

الطهاره، الفصل  ، کتاب0تبریزی، منهاج الصالحین، ج ؛ جواد11؛ محمد فاضل لنکرانی، األحکام الواضحه، مسئلة 11، مسئلة 0گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، ج
؛  سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج 11 ة، کتاب الطهاره، الفصل الثالث، حکم ماء القلیل، بعد از مسئل1؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج11 ةالثالث، حکم ماء القلیل، بعد از مسئل

؛ 11 ة، کتاب الطهاره، الفصل الثالث، حکم ماء القلیل، بعد از مسئل0منهاج الصالحین، ج ی،ی؛ سیدابوالقاسم خو11 ة، کتاب الطهاره، الفصل الثالث، حکم ماء القلیل، بعد از مسئل0الصالحین، ج
 .11سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، مسئلة 

 ، مسئلة019، ص0محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، ج ؛11، ص0ای، رسالة آموزشی، ج؛ سیدعلی خامنه011و011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
؛ 191 ، مسئلة0صافی گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، ج اهلل؛ لطف000، فصل فی المطهرات: الماء، ص0اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج؛ سیدروح111

؛ حسین وحید 011، مسئلة 0؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج011، مسئلة 0تبریزی، منهاج الصالحین، ج؛ جواد 011، مسئلة 0ی، منهاج الصالحین، جیسیدابوالقاسم خو
 .011، مسئلة 0خراسانی، منهاج الصالحین، ج
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باا آب قلیال تطهیار شاود،      شایء،  چنانچاه  ؛شاود خارج می ،دادن و مانند آنکند و با فشارها نفوذ میی که آب در آنئاشیا
 .سیستانی( اهلل)آیت الزم است ،یا احتیاط ابر فتوبنا ،دادن و مانند آنبا فشار ،کردن آب باقیمانده در این اشیاءخارج

 های متنجسواسطه

 1؟هستندکننده نجس واسطهتا چند ها متنجس

 متنجس اول و دوم 

 .مراجع عظام تقلید() کننده استجسن برخورد با عین نجاست نجس شده است( ةواسطبهپاکی که شیء ) لمتنجس اوّ الف(

 امام و آیات عظام سیستانی و مکارم(. ضرتحکننده است )متنجس دوم نجس ب(

 کنناده اسات  نجاس واجاب  بار احتیااط   بناا  برخورد با متنجس اول نجس شده است(واسطة شیء پاکی که به) متنجس دوم -
 .(ایخامنهامام)

 و بعد از آن متنجس سوم

ولی متنجس چهاارم   ؛ستکننده انجسنیز واسطة برخورد با متنجس دوم نجس شده است( )شیء پاکی که به متنجس سوم -
 1.)حضرت امام( کندنمیاشیاء دیگر را نجس  ،با اینکه خودش نجس است

 ای(.خامنه)امام .کندولی اشیاء دیگر را نجس نمی ،نجس استواجب  احتیاطبنابر متنجس سوم با اینکه خودش  -

 .(مکارم و سیستانی )آیات عظام .کندنمیولی اشیاء دیگر را نجس  ؛استمتنجس سوم با اینکه خودش نجس  -

که باا غیار آب قلیال و مایعاات دیگار      طور مطلق منجِّس است؛ ولى این حکم در غیر واسطة اوّل، درصورتىمتنجس به نکته:

 مشاهور نظار  ) مالقات کند، محل اشکال است و مراعات احتیاط به اجتناب از مالقى متنجّس در واسطة دوم و سوم ترک نشود

 .(مراجع عظام تقلید

 3در قالب مثال واسطه تعدد

موجاب   [ابه ناوع فتاو  بسته ]ن مالقات ی( به بول )عین نجس( برخورد کند، ااول ه دست راست )شیء پاککصورتىبرای مثال در
( دوم با دست چا  )شایء پااک    0دىیدست راست )متنجس اول( با رطوبت جدهمین نجاست دست راست خواهد شد و چنانچه 

اگر دست چ  )متنجس دوم(  .موجب نجاست دست چ  خواهد شد [یا احتیاط واجب اه به نوع فتوبست]ن مالقات یند، اکمالقات 
 .شاود نجس ماى  [یا احتیاط واجب ابسته به نوع فتو]ز یند، لباس نک( مالقات سوم شدن با لباس مرطوب )شیء پاککبعد از خش

                                                                    
؛ 011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جمینی، هاشمی خسیدمحمدحسن بنی؛ 00، فصل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات، مسئلة 0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقى، ج0

ای، اجوبة اإلستفتائات ]فارسى[، ؛ سیدعلی خامنه111، سؤال 0؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج111، مسئلة 0هدایة العباد، جصافی گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی،  اهلللطف
، 0منهاج الصالحین، ج ی،ی؛ سیدابوالقاسم خو10، سؤال 1استفتائات جدید، ج ناصر مکارم شیرازی، ؛11، سؤال 01، ص0ئل، ج؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمع المسا111سؤال
 .001مسئلة ، 0جسیستانی، منهاج الصالحین،  سیدعلی حسینی ؛001، مسئلة 0، منهاج الصالحین، جتبریزی جواد ؛001، مسئلة 0خراسانی، منهاج الصالحین، ج وحید؛ حسین 001مسئلة 

المتنجّس منجّس مع قلة الواسطة کاإلثنتین و الثالث و فیما زادت على األحوط و إن »فرمایند: می 9 مسئلة، در جلد اول تحریر الوسیله، بخش القول فی کیفیة التنجّس بها÷ خمینی. امام1
 دانند. متن استفتا به شرح زیر است: کننده نمىنیز واسطة چهارم را نجس 111در پاسخ به سؤال  ،خود جلد اول استفتائات 001ایشان در صفحة «. کان األقرب مع کثرتها عدم التنجیس

 خمینى چیست و شرایط چگونه است؟شود و پاک است. خواستم بدانم فتواى امامنمى اند که مالقى سوم، از متنجس دوم نجسسؤال: یکى از مراجع، در مسئلة متنجس گفته
 کند.چهارم نجس نمىجواب: واسطة  

 .011؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 1

 داشت. . برای تحقق تعدد واسطه الزم است که متنجس خشک شود و با رطوبت جدیدی با شیء پاک مالقات کند؛ وگرنه حکمِ همان متنجس قبلی را خواهد0
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 دیگر شیءآن  شدنسنجدربارۀ  ،ندکطوبت مالقات با ر همراهچهارم(  پاکدیگر )شیء شیء یک )متنجس سوم( با  اگر آن لباس
 شرح است:این به تقلید نظر مراجع عظام  ،چهارم( متنجس)

 (.امامحضرت کند )متنجس چهارم نیز نجس است؛ ولی بقیة اشیاء را نجس نمی -

 .(آیات عظام مکارم و سیستانیو  ایخامنهامام) پاک استچهارم  متنجس -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمینر با تطهی: فصل دوم
 مصادیق آن باید بررسی شود:شرایط و که البته  از پاک کننده ها است یکیخاص  ییطشراوجود با  ینزم

 بودن زمینشروط مطهِّرالف( 
 0کند:زمین با پنج شرط شیء نجس را پاک می

 مراجع عظام تقلید(. مشهورنظر پاک باشد ) .0

 مراجع عظام تقلید(. مشهورنظر خشک باشد ) .1

 رفتن یا کشیدن کف پا یا ته کفش بر زمین برطرف شود.واسطة راهبهعین نجاست  .1

شاود؛ مثال تاه    بر احتیاط الزم، جسم پاک نمیرفتن یا مالیدن پا به زمین بنااگر قبالً عین نجاست برطرف شده باشد، با راه -
 1سیستانی(. اهللکفشی که آلوده به ادرار شده و قبل از تماس با زمین خشک شده است )حضرت امام و آیت

 0مکارم(. اهلل یتآشود. )رفتن یا مالیدن پا به زمین پاک میمقداری راه بااگر قبالً عین نجاست برطرف شده باشد،  -

                                                                    
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة ؛ سیدمحمدحسن بنی0 . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثانی من المطهرات: األرض، قبل از مسئلة0

، الثانی 011،ص0؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، ج091، مسئلة 0سائل جامع، ج، مطهرات، األرض؛ سیدعلی حسینی سیستانی، توضیح الم0اهلل خمینی، تحریر الوسیله، ج؛ سیدروح011
 .01، ص0ای، رسالة آموزشی،جمن المطهرات: األرض؛ سیدعلی خامنه

این گفته با آنچه در تحریر الوسیله آمده « شود.یرفتن یا مالیدن پا به زمین، پاک ماگر قبالً عین نجاست برطرف شده باشد، با مقداری راه»فرمایند: در العروۀ الوثقی می÷ خمینی. امام1
 است، منافات دارد.
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 مکارم(.اهلل  یتآرفتن ایجاد شده باشد )واسطة راهنجاست به .0

 رفتن ایجاد شده باشد )حضرت امام(.واسطة راهبر احتیاط واجب نجاست بهبنا -

 سیستانی(. اهللشده باشد )آیت حاصلاحتیاط واجب نجاست از ناحیة زمین بر بنا -

ها، کف پاا و تاه   رفتن روی فرش، حصیر و سبزه و مانند اینزمین باید خاک یا سنگ یا آجرفرش و مانند آن باشد؛ لذا با راه .1

 شود.کفش نجس، پاک نمی

 رفتنواسطۀ راهشدن عین نجاست بهلزوم زایل

 2شود؟رفتن ازبین برود، آیا کف پا یا کفش پاک میای غیر از راهوسیله بهاگر عین نجاست 

شاود و احتیااط مساتحب    رفتن یا مالیدن پا به زماین پااک مای   چنانچه قبالً عین نجاست برطرف شده باشد، با مقداری راه -
 1مکارم(.اهلل  یتآاجتناب است )حضرت امام و 

شاود، مثال تاه    بر احتیاط الزم، پااک نمای  یا مالیدن پا به زمین بنا رفتنراهبا  چنانچه قبالً عین نجاست برطرف شده باشد، -
 اهلل سیستانی(.کفشی که آلوده به ادرار شده و قبل از تماس با زمین، خشک شده است )آیت

 وسیلۀ زمینشدن رنگ و بوی نجاست در تطهیر بهبرطرف

 زم است؟شدن رنگ و بوی نجاست الآیا برای تطهیر با زمین، برطرف

 0الزم نیست )تمام مراجع عظام تقلید(. نجاستشدن رنگ و بوی برطرف -

 بودن زمینشک در طهارت و خشک

 بودن زمین وجود داشته باشد، وظیفه چیست؟اگر شک در طهارت زمین یا شک در خشک

شود؛ بودن نمیکبودن، حکم به خششود؛ اما درصورت شک در خشکصورت شک در طهارت زمین، حکم به طهارت میدر -
 1اش خشکی باشد )تمام مراجع عظام تقلید(.مگر اینکه حالت سابقه

 6از حیث مطهّریت زمین مصادیقبررسی ب( 

 خاک و سنگ

 کننده است )تمام مراجع عظام تقلید(.خاک و سنگ پاک -

                                                                                                                                                                                                                                          
، قبل از مسئلة 0؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج011، قبل از مسئلة 0؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج011، قبل از مسئلة 0ی، منهاج الصالحین، جیسیدابوالقاسم خو. 0

011. 

؛ 011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة ؛ سیدمحمدحسن بنی0 قبل از مسئلة ی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثانی: األرض،سیدمحمدکاظم طباطبای. 1
 ، الثانی من المطهرات: األرض.011،ص0محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، ج

 ، قبل از مسئلة0؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج011 ، قبل از مسئلة0واد تبریزی، منهاج الصالحین، ج؛ ج011 ، قبل از مسئلة0ی، منهاج الصالحین، جی. سیدابوالقاسم خو1
011. 

 .019هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .0سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثانی: األرض، مسئلة . 1

؛ ناصر مکارم 010و011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثانی: األرض؛ سیدمحمدحسن بنی. 1
ای، اجوبة یزی، المسائل المنتخبه، الثانی من المطهرات؛ سیدعلی خامنهجواد تبرعلی حسینی سیستانی، المسائل المنتخبه، الثانی من المطهرات؛ ؛ سید111شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة 

 .019و10اإلستفتائات، سؤال 
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 فرش آجر

 مراجع عظام تقلید(. مشهورنظر کننده است )فرش پاکآجر -

 سیمان

  مکارم(. وسیستانی آیات عظام ای و خامنهامامت )کننده اسسیمان پاک -

 موزاییک
 0(، آیت اهلل مکارم)امام خامنه ای .پاک کننده است یکموزائ -

 گچ و آهک

 (.مکارم و و آیات عظام سیستانی ایخامنهامامو کننده است )حضرت امام گچ و آهک پاک -

 آسفالت

 (.ایخامنهو امامکننده نیست )حضرت امام پاک -

 سیستانی(.اهلل  یتآنیست ) کنندهپاکبر احتیاط واجب بنا -

 مکارم(.اهلل  یتآکننده است )آسفالت پاک -

 فرش و حصیر و سبزه

 کننده نیست )تمام مراجع عظام تقلید(.فرش و حصیر و سبزه پاک -

 2برای پاک شدن رفتن مقدار راهج( 

شدن کف پاا و کفاش بهتار اسات     ین برود و برای پاکبرود که عین نجاست از ب راهقدری صورت وجودِ عین نجاست بهدر -
 مکارم(.اهلل  یتآمقدار پانزده قدم یا بیشتر راه بروند )حضرت امام و 

قدر ده قدم روی زمین خشک و پاک کفش او نجس شده است، هرگاه تقریبا به یارفتن روی زمین، کف پا که بر اثر راهکسی -
 1(.ایخامنهامامشروط به اینکه عین نجاست زایل شود )شود، مراه برود، کف پا و کفش او پاک می

شدن کف پا و کفش بهتر است بین برود و برای پاکقدری راه برود که عین نجاست ازبه ،بودن عین نجاستصورت باقیدر -
 (.سیستانیاهلل  یتآمقدار پانزده ذراع دست یا بیشتر راه بروند )

 با زمین پاک میشوندکه اجسامی د( 

 4پا و ته کفش کف. 1

 .(عظام تقلید مراجعتمام ) کندمیرا پاک  فشکته  ف پا وکزمین  -

                                                                    
 . سایت آیت اهلل مکارم:111اجوبة اإلستفتائات، سؤال ی،اخامنه یدعلیس.  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=11119&mid=111111 

 

 .011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .11، ص0ای، رسالة آموزشی، جسیدعلی خامنه. 1

 .011 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=23229&mid=255037
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 1و زانو دست. 2

 سیستانی(.اهلل  یتآامام و  حضرتها محل اشکال است )شدن آنپاک -

 .(1مکارماهلل  یتآد )کنیم کپاها را زمین آنبله،  -

 3پای مصنوعی و نعل چهارپایان و چرخ اتومبیل ته عصا و. 3

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) دکننمیپاک  را هااین واجببر احتیاط بنازمین  -

 .(مکارم اهلل یتآند )کیم کپاها را زمین آن -

 4با زمین پاک نمیشونداجسامی که 

 کف جوراب

 1.(تمام مراجع عظام تقلید) شودپاک نمیرفتن با راه ف جورابکواجب بر احتیاط بنا

 داخل کفش

 .(تمام مراجع عظام تقلید) شودنمیرفتن پاک راهبا  فشکداخل  -

 گودی کف پا

 .(حضرت امام) شودرفتن پاک نمی، با راهرسدین نمیزم ه بهکف پا ک یگود -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 .011خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة هاشمی سیدمحمدحسن بنی. 0

 کند؟ نوک عصا را چطور؟نقلیه مانند ویلچر را پاک میطهای وسایآیا زمین، کف چرخاهلل مکارم شیرازی: استفتا از محضر آیت. 1
 اهلل مکارم شیرازی:)سایت آیت کندها را نیز پاک میاتومبیل و مانند اینرود و پاهای مصنوعی و ته عصا و نعل چهارپایان و چرخ که با دست و زانو راه میزمین کف دست یا زانوی کسی

1&typeinfo=10&catid=00110 http://makarem.ir/main.aspx?lid=). 

 اهلل مکارم شیرازی:؛ سایت آیت011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
 (1&typeinfo=10&catid=00110 //makarem.ir/main.aspx?lid=http:). 

 .1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثانی من المطهرات، مسئلة 091هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0
کفش استفاده شود، با  یجاو مانند آن باشد و به یچنانچه کف جوراب چرم (.یستانیس اهللیتو آ)حضرت امام  شودیرفتن پاک مباشد، با راه یوانچنانچه کف جوراب از پوست ح.  1
 مکارم(. اهللیت)آ شودیرفتن پاک مراه

file:///C:/Users/adsl/AppData/Local/Temp/0&typeinfo=21&catid=44771
http://makarem.ir/main.aspx?lid=
file:///C:/Users/adsl/AppData/Local/Temp/0&typeinfo=21&catid=44771
http://makarem.ir/main.aspx?lid=
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 آفتابتطهیر با : فصل سوم

 1آفتاببا ر یط تطهوشر

 ؛باقی نمانده باشد نجس عین نجاست در شیء .0

را  نناد تاا آفتااب آن   کآن را تار   یگریز دیا هر چیا نجس ی کآب پا ةلیوسهد بیبا ،باشد کاگر خش وتر باشد محل نجاست  .1

 ؛ندک کخش

 ؛به شیء متنجس نباشدچیزی مانع تابش خورشید  .1

 ؛ندک کز نجس را خشیچ ییتنهابهآفتاب  .0

زمین و ساختمان  رفته، یک مرتبه خشک کند؛ پس اگر یک مرتبه برآفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو .1

 ؛ماندشود و زیر آن نجس مینجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعة دیگر زیر آن را خشک کند، فقط روی آن پاک می

گارى  یا جسام پااک د  یتابد، با داخل آن، هوا که آفتاب به آن مى یا ساختمانین ین روى زمیمابباید  ،بنابر نظر حضرت امام .1

 .فاصله نباشد

 ز پشت شیشه برای تطهیرتابش آفتاب ا

  1(.مکارمو سیستانی شیشه مانع نیست )حضرت امام و آیات عظام  -

 شدن باطن زمین با آفتابپاک

 3شود؟همراه ظاهر زمین، نجس شده باشد، چگونه پاک می اگر باطن زمین هم به

نکه باطن متصل به ظاهر باشد و شود؛ مشروط به ایزمین هم پاک می باطنشود، پاک می با آفتابکه ظاهر زمین همچنان  -
به همراه ظاهر خشک شود؛ بنابراین اگر فقط باطن نجس باشد یا باطن متصل به ظاهر نباشد، مثل اینکه بین ظاهر و باطن 

                                                                    
 .0 الشمس، مسئلة؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: 090هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

؛ محمد 119، سؤال 0؛ محمدتقی بهجت، استفتائات، ج090هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ذیل مسئلة ؛ سیدمحمدحسن بنی111 ، مسئلة0اهلل خمینی، استفتائات، جسیدروح. 1
 .091، مسئلة ؛ سیدعلی حسینی سیستانی، توضیح المسائل جامع01و19، سؤال 0فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج

؛ 011، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة 0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو0مسئلة  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس،. 1
؛ سیدعلی حسینی 011، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة 0د تبریزی، منهاج الصالحین، ج؛ جوا011، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة 0حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج

صافی گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی،  اهلل؛ لطف119؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، مسئلة 011 ، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة0سیستانی، منهاج الصالحین، ج
 .111سئلة هدایة العباد، م
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شدن باطن و ظاهر فاصاله  تابش خشک شود یا بین خشکهمراه ظاهر خشک نشود یا باطن بدونای باشد یا باطن بهفاصله
شود )حضارت  صورت باطن پاک نمی هر در یک روز خشک شود و باطن در روز دیگری خشک شود؛ در اینبیفتد؛ مثالً ظا

 سیستانی(.اهلل  یتآامام و 

 مکارم(. اهللشود )آیتپاک نمی زمین با آفتاببر احتیاط واجب باطن بنا -

 کیفیت تطهیر زمین خشک با آفتاب 

 1شود؟آیا زمینی که خشک است با آفتاب تطهیر می

واساطة آب پااک یاا آب نجاس یاا شایء       شود؛ مگر اینکه بهتطهیر نمی آفتاباگر زمین و مانند آن خشک باشد، با تابیدن  -
 مکارم(.و  سیستانیشود )حضرت امام و آیات عظام صورت پاک می دیگری مرطوب شود تا آفتاب آن را خشک کند؛ در این

 تطهیر زمینی که به بول نجس شده است

 2شود؟ادرار نجس شده است، چگونه تطهیر میزمینی که با 

شود و نیازی به ریختن آب نیست؛ اگر آفتاب به زمینی که با ادرار نجس شده است، بتابد و آن را خشک کند، زمین پاک می -
 مکارم(. و شود )حضرت امام و آیات عظام سیستانینمی پاکاما اگر ادرار غلیظ باشد و دارای جرم باشد، سطح زمین 

 در تطهیر با آفتابشک 

شدن عوین نجاسوتم معلووم    داشتن زمین هنگام تابیدن آفتاب شک کند یا به زائلاگر کسی به رطوبت

آفتاب یا به کمک چیز دیگری بوده است، آیوا  شدن زمین با آفتاب یا غیرشک کند یا شک کند که خشک

 3شود؟ها تطهیر حاصل میدر این صورت

 اجع عظام تقلید(.شود )تمام مرتطهیر حاصل نمی -

اگر شک شود که در هنگام تابیدن آفتاب مانعی برای تابش خورشید ایجاد شده است یا خیر، آیا تطهیر 

 4شود؟حاصل می

 شود )تمام مراجع عظام تقلید(.تطهیر حاصل نمی -

 شوندیم که با آفتاب پاک اجسامی

 ؛دنشومیزمین شمرده اجزای و از هستند ن یزم یه روکیوقت و سنگ تا کزه و خایراعم از سنگ ،نیزم .0

 1.دیآیمدر ادامه قش یمصادکه منقوالت  ریغ .1

                                                                    
 .111؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، مسئلة 1مسئلة  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس،. 0

، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة 0ین، جی، منهاج الصالحی؛ سیدابوالقاسم خو1مسئلة  نک: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس،. 1
؛ سیدعلی 011، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة 0؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج011، الثالث من المطهرات: الشمس، مسئلة 0؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج011

 .011الشمس، مسئلة ، الثالث من المطهرات: 0حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 .1مسئلة  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس،. 1

 .1مسئلة  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس،. 0

 لث: الشمس.سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثا. 1
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 تمنقوالریق غیمصادبرخی از 

 1ساختمان و دیوار. 1

 .(مراجع عظام تقلید) دکنمیپاک را  واریختمان و دساظاهر  ،آفتاب -

 2پنجرهدرب و . 2

 .(قلیدمراجع عظام ت مشهورنظر ) شودمیبا آفتاب پاک  هاپنجرهدرب و  -

 .(سیستانی آیت اهلل) شودنمیواجب پاک بر احتیاط بنادرب و پنجره با آفتاب  -

 3هاهای آنمیوهو برگ و  گیاهاندرختان و . 3

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) کندپاک می ،ده نشده استیه چکیتا زمان هاآن ۀویاهان و برگ و میدرختان و گ ،آفتاب -

آیاات  ) دنشاو ینما  کآفتاب پاواسطة به اند،که چیده نشدهها تا زمانین و گیاهان و برگ و میوۀ آندرختااط واجب یبر احتبنا -
 .(ارمکم و یستانیسعظام 

 4در زمین ثابتظروف . 4

 .(حضرت امام) دکنمیپاک  ،استثابت ن یه در زمکرا  یظروفآفتاب  -

 .ارم(کو م یستانیسآیات عظام ) شودینم کآفتاب پااین ظروف با اط واجب یبر احتبنا -

 5کشتی. 5

 .(حضرت امام) شودمیآفتاب پاک با  یشتک -

 .(ارمکمو  یستانیسآیات عظام ) شودینم کآفتاب پاواسطة بهکشتی اط واجب یبر احتبنا -

 6هاو مانند این اتومبیلگاری و  .6

 .ارم(کم و یستانیس امام و آیات عظام حضرت) شودینم کآفتاب پاواسطة بهاط واجب یبر احتآن بنامانند ل و یاتومب و یگار -

 7. حصیر7

 .(حضرت امامشود )یم کپاحصیر  -

 .(سیستانی اهللآیت) ندکینم کرا پا هانخآفتاب  ،ه شده باشداگر با نخ بافت یول ؛شودمیپاک حصیر  -

 .ارم(کماهلل  یتآشود )ینم کاط واجب پایبر احتبناحصیر  -

                                                                    
 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس.090هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

هاشمی خمینی، ؛ سیدمحمدحسن بنی011سائل، مسئلة سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس؛ سیدعلی حسینی سیستانی، توضیح الم. 1
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 10&lid=1&catid=00111&mid=111101سایت آیت اهلل مکارم .091و 090توضیح المسائل مراجع، مسئلة 

 .11ای، اجوبة اإلستفتائات، سؤال ، الثالث من المطهرات: الشمس؛ سیدعلی خامنه1؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج091توضیح المسائل مراجع، مسئلة . 1

 .111مدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، مسئلة صافی گلپایگانی و سیدمح اهللسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس؛ لطف. 0

 .111صافی گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، هدایة العباد، مسئلة  اهللسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس؛ لطف. 1

، الثالث من المطهرات: الشمس؛ 0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو111هدایة العباد، مسئلة صافی گلپایگانی  اهللفالعروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس؛ لط. 1
 ، الثالث من المطهرات: الشمس.0، الثالث من المطهرات: الشمس؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج

، الثالث من 0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، الثالث: الشمس؛ سیدابوالقاسم خو091 المسائل مراجع، مسئلة توضیح. 1
 ، الثالث من المطهرات: الشمس.0نهاج الصالحین، ج، الثالث من المطهرات: الشمس؛ سیدعلی حسینی سیستانی، م0المطهرات: الشمس؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44772&mid=255047
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44772&mid=255047
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 مطهِّرات دیگر: فصل چهارم

 هاستحال. 1

 ماهیت استحاله

 استحاله چیست؟

ن نجس یع هرگاه ،دیگرعبارتبهشود و میپاک  ،درآید دیگریصورت چیز بهعوض شود که  طوریبهنجس شیء اگر جنس  -
 0.به آن داده شود یگرینام د وشود برداشته از آن  را شنام هکابد یر ییچنان تغ

 حکم تغییر اوصاف

 کند؟له بر آن صدق میکردن اوصاف شیء، استحاآیا با تغییر

شود؛ مثل اینکه گندم، آرد شود یا خمیر، نان شاود  اگر حقیقت شیء عوض نشود؛ بلکه اوصاف آن تغییر کند، شیء پاک نمی -

 1)تمام مراجع عظام تقلید(. کننده نیستطورکلی تغییرات فیزیکی پاکیا شیر، پنیر شود و به

 شک در استحاله

 3ه شده یا نه، چه حکمی دارد؟چیز نجسی که معلوم نیست استحال

 مراجع عظام تقلید(. مشهورنظر نجس است ) -

 بررسی جزئی برخی از موارد استحاله

 ند؟کیم کرا پا ییزهایاستحاله چه چ

 0ند.کیم کپا نجس و متنجس راء یش ،تحقق یابد استحالهدر صورتی که  -

 شده به خاکتبدیلتطهیر عذرۀ 

 1شود؟یم کاپ ،شودتبدیل  کبه خاعذره ا اگر یآ

 .(تمام مراجع عظام تقلید) شودیم کپا -

 به خاکستر شدهتبدیل چوب تطهیر

 0شود؟یم کپا ،شود سترکل به خایچوب متنجس تبد ا اگریآ

                                                                    
 .091هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 الرابع: اإلستحالة. ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،091 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .091 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةمحمدحسن بنیسید. 1

 الرابع: اإلستحالة. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،. 0

 الرابع: اإلستحالة. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،. 1
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 .(تمام مراجع عظام تقلید) شودیم کپا -

 به زغال شدهتبدیل چوب نجسِتطهیر 

 2شود؟یم کپا ،ل به زغال شودیچوب متنجس تبد ا اگریآ

 .(مکارماهلل  یتآحضرت امام و شود )ینم کپا -

اهلل آیات اسات )  کپاا  ،قات ساابقه در آن نباشاد   یاز خواص حق کیچیچنانچه ه است؛ ه از چوب نجس درست شدهک یزغال -
 .(یستانیس

 به بخار شدهادرار تبدیلتطهیر 

 شود؟یم کپا ،ل به بخار شودیا آب نجس تبدیا اگر ادرار یآ

 1.)حضرت امام( و صدق بول کند مجدداً تبدیل به مایع شودشود؛ مگر اینکه بخار پاک می -

اهلل کننده نیست؛ مگار اینکاه بخاار مجاددًا تبادیل باه ماایع شاود )آیات         اگر بخار نجس با چیز دیگری برخورد کند، نجس -
 سیستانی(.

 0.(آیت اهلل مکارم) شودیم کپا -

 5شده از تقطیر بخار نجس یا متنجس پاک است؟آیا مایع تشکیل

 .(1حضرت امام) نجس و چه از متنجس تشکیل شده باشد چه از؛ واجب نجس استبر احتیاط بنا ع حاصل از فرآیند تقطیرمای -

 .(سیستانیاهلل  یتآ) نجس و چه از متنجس تشکیل شده باشد چه از ؛مایع حاصل از فرآیند تقطیر نجس است -

مثل تقطیر بخار شراب که به آن قطرات بعاد از   ،مرده شودنجاسات ش آنکه یکی از افرادِ مگر ؛مایع مذکور مطلقاً پاک است -
 .(مکارماهلل  یتآ) گویندنیز شراب می تقطیر

 شدن غذای نجس به ادرار یا عرق یا آب دهانتبدیل

 کپوا  ،شوود  وانیو ر حیا شیب دهان ا آیعرق  ای )حیوان حالل گوشت(  ل به ادرارینجس تبد یاگر غذا

 شود؟یم

                                                                                                                                                                                                                                          
 الرابع: اإلستحالة. الوثقی، فصل فی المطهرات،سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ . 0

، الرابع من المطهرات: اإلستحالة؛ حسین وحید خراسانی، منهاج 0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو091هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
، الرابع من 0، الرابع من المطهرات: اإلستحالة؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج0، منهاج الصالحین، جیینی سیستانسیدعلی حس ، الرابع من المطهرات: اإلستحالة؛1الصالحین، ج

 المطهرات: اإلستحالة.

 .1الخامس: اإلنقالب، مسئلة  سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،. 1

؛ حسین 011، مسئلة ة، الرابع من المطهرات: اإلستحال0ی، منهاج الصالحین، جیالرابع: اإلستحالة؛ سیدابوالقاسم خو وثقی، فصل فی المطهرات،سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ ال. 0
؛ جواد 011المطهرات: اإلستحالة، مسئلة ، الرابع من 0؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج011، الرابع من المطهرات: اإلستحالة، مسئلة 1وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج

 .011، الرابع من المطهرات: االستحالة، مسئلة 0تبریزی، منهاج الصالحین، ج

لمسائل، ؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی، مجمع ا1و1و فصل فی المطهرات، بخش الخامس، مسائل  0، فصل فی المیاه، مسئلة 0العروۀ الوثقى، ج . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،1
 ة، مسئل0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو111و119، سؤال 0بهجت، استفتائات، ج تبریزی، المسائل المنتخبه، الرابع من المطهرات: اإلستحالة؛ محمدتقی ؛ جواد11، سؤال 0ج

 ، بند ب.011احکام پزشکی، سؤال ؛ ناصر مکارم شیرازی،011، مسئلة 1ج ؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین،011، مسئلة 0؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج011

در  1و1صورت احتیاط واجب آمده است؛ اما در العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات، بخش الخامس، مسئلة ، به÷خمینی، نظر حضرت امام1و0. در العروۀ الوثقی، فصل فی المیاه، مسئلة 1
 ازطرفِ ایشان صحیح است.« به احتیاط واجب»؛ ولی ظاهراً همان قول «مایع حاصله اگر به آن ادرار گویند، نجس است»مایند: فرموضوع تقطیر بخار ادرار می
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 0.(ع عظام تقلیدتمام مراج) شودیم کپا -

 به کوزه نجسل تبدیل گم

 شود؟یم کپا ،ا سفال شودیوزه کل به یل نجس تبدگم اگر

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) شودینم کپا -

 1.(یستانیس اهللآیت) شودینم کاط واجب پایبر احتبنا -

 انقالب. 2

 ماهیت انقالب

 انقالب چیست؟

ا باا  یا خاود باشاد   یخاود بهخواه  ؛ه شودککه شراب تبدیل به سرصورتیدر ؛ستشراب اکنندۀ تطهیرعملی است که انقالب  -
 1.)تمام مراجع عظام تقلید( کا نمیه کز دیگری مانند سریچ کمک

 استحالهفرق انقالب و 

 4استحاله؟ یاانقالب صورت گرفته  یدر مورد یمده یصتشخ یدچگونه با

 یصور ییرشراب به سرکه است که تغ یلانقالب، تبد ی. مثال برا1ستا یتماه ییراستحاله تغ یاست ول یصور ییرانقالب تغ -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( سگ به نمک. یلاستحاله مانند تبد یاست ول

 بررسی برخی از موارد انقالب

 متنجسانقالب شراب 

 6؟شودمیبا انقالب پاک آیا  ،اگر شراب با نجاست دیگری برخورد کرده باشد

 (.حضرت امامشود )بر احتیاط واجب پاک نمیبنا -

 .(مکارمو سیستانی آیات عظام ) شودینم کپا -

                                                                    
 الرابع: اإلستحالة. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،. 0

 .091 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

؛ منهاج الصالحین، الخامس من المطهرات: اإلنقالب؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی 091 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
 الخامس: اإلنقالب. المطهرات،

 ، سایت آیت اهلل مکارم:1، مالخامس: اإلنقالب. العروه الوثقی، مطهرات،  0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=00110&mid=111110 

 

 .االنقالب غیر االستحالة، إذ الیتبدّل فیه الحقیقة النوعیّة، بخالفها.  1

 .099ی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة هاشمی خمینسیدمحمدحسن بنی. 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44774&mid=255071
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 شدن خرما و انگور متنجسسرکه

 1شود؟میشدن پاک سرکهآیا خرما و انگور متنجس با 

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) شودنمیپاک  -

 انقالب شرابی که با انگور نجس درست شده

 2شود؟میبا انقالب پاک  ،که با انگور نجس درست شده استآیا شرابی 

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) شودنمیپاک  -

 شراب کنندگیمست حالتکردن برطرف

 شود؟یم کپاآیا  ،رندیبگ را از شراب ینندگکمستحالت  یاماده ۀلیوسهاگر ب

 1(تمام مراجع عظام تقلید) .ماندیم یشود و حرام باقینم کپا -

 استهالکحکم 

 4استهالک چیست و چه تفاوتی با استحاله دارد؟

 1که غالب بر آن است. یگرد یزیاز نظر عرف در چ یزیچ یاجزا و پراکنده شدنپخش  -

 استحالهفرق استهالک و 

چاوب باه    یلاسات مانناد تباد    یگار د یازی به چ یزیچ یقتحق یلتفاوت استهالک با استحاله در آن است که استحاله تبد -
 آن. یّتماه یلو تبد ییرمستهلک شده است، نه تغ یزچ یرفتن عرف یناستهالک، از ب ی، ولخاکستر

 استهالکمطهِّربودن 

 6شود؟آیا شیء نجس با استهالک پاک می

 مراجع عظام تقلید(. مشهورنظر شود؛ ولی اگر اجزاء نجس دوباره جمع بشوند، نجس است )پاک می -

                                                                    
 .111 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 0

 .099 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .1مسئلة  الخامس: اإلنقالب، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،. 1

بتفرق أجزائه فیه على نحو ال یبقى له وجود »فرمایند: ها چنین میاحکام آب 1، ذیل مسئلة 001ی دربارۀ معنای استهالک در جلد اول مستمسک العروۀ الوثقى، صیالعظمی خواهللآیت. 0
 «محفوظ فی نظر العرف یجری فیه اإلستصحاب.

 .1 مسئلة الخامس: اإلنقالب، مطهرات،سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی ال. 1

 .1 مسئلة الخامس: اإلنقالب، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی المطهرات،. 1
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 انتقال. 3

 ماهیت انتقال

 شو جازء بادن  وارد شاود   ،ه خاون جهناده نادارد   کوانى یه خون جهنده دارد، به بدن حکوانى یح هرا یانسان اگر خون بدن  -
 0.)تمام مراجع عظام تقلید( ندیگومین را انتقال یو اشود مى کپاآن خون شود،  محسوب

 تطهیر توسط انتقالشرط 

 2کننده است؟تطهیر ،در چه صورتی انتقال

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) اب شودحسگیرنده وان یخون، خون ح -

 .(یستانیس اهللآیت) شودگیرنده وان یه جذب بدن حکدر معرض آن باشد خون  -

 انتقالوسیلۀ بهخون غیرِتطهیر 

 3کند؟میخون را هم پاک غیرِآیا انتقال، 

 مکارم(.اهلل  یتآشود )حضرت امام و با انتقال، سایر نجاسات هم پاک می -

 0(.سیستانی اهللآیت) شودمیقط خون پاک ف ،با انتقال -

 خون پشهحکم 

 5، پاک است؟است شده که از خون انسان مکیدهشتهکپشۀ آیا خون 

 .(تمام مراجع عظام تقلیداست ) کپا باشد، جزء بدن پشه شده است، خونی که مکیدهاگر  -

 پشهشدن شتهکو  خون دنیکمفاصلۀ  بودندرصورت کم خون پشه 

آیا  ،خون انسان استدر بدنش ند یه بگوکم باشد ک یقدرهب پشه شدنشتهکدن خون و یکمفاصلۀ اگر 

 6نجس است؟آن خون 

نظار  نجس است )آن خون  ،خون انسان استدر بدنش که بگویند  م باشدکقدری  هبپشه شدن شتهکدن خون و یکمفاصلة  -
 .(مراجع عظام تقلید مشهور

                                                                    
 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، السابع من المطهرات: اإلنتقال. ؛ سیدعلی111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، 101؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ذیل مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
 السابع من المطهرات: اإلنتقال.

که استحاله صورت گیرد، صورتیبا انتقال، سایر نجاسات، در»چنین آمده است: ’ اهللحفظه‘العظمی سیستانیاهللالعروۀ الوثقی، قسمت السابع من المطهرات: اإلنتقال، نظر آیت در کتاب. 0
که حیوان حالل گوشت، آب نجس یا غذای نجس را بخورد و در یا مثالً زمانی ها را تبدیل به گُل یا برگ یا میوه کندشوند: مثل وقتی که گیاه وآب و امالح نجس را جذب و آنپاک می

 «بدن او تبدیل به ادرار یا سرگین یا عرق و مانند آن شود.

 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
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 کآن خاون پاا   ،دییایرون بیببدن پشه ده از یکه پشه مکرا  یشد وخونکب ت،اس بدنش نشستهروی که را  یاپشه یسکاگر  -
 م باشاد کا ار یشاتن پشاه بسا   کدن خون و یکان میمفاصلة اگرچه  ؛پشه شود یه غذاکاست را در معرض آن بوده یز ؛است
 0.(یستانیس اهللآیت)

 شدن پشه مکیدن خون و کشتهفاصلۀ مقدار  نبودندرصورت معلوم خون پشه

ا خون یخون انسان است در بدنش ه ک و ندانند معلوم نباشدپشه شدن شتهکدن خون و یکمفاصلۀ اگر 

 2نجس است؟آن خون آیا  ،پشه

 .(حضرت امام) نجس است -

 .(مکارماهلل آیتپاک است ) -

 ثانلُثُ. ذهاب 4
شاود کاه   مای انگاور جوشایده   آبِت سبب طهارت و طبق برخی دیگر سبب حلیّا  ،فتاواانگور طبق برخی از آبِسوم دوشدن کم
 .پردازیممیتفصیل آن به

  جوش آمده انگورآبِنجاست حکم 

 ولی نسبت به نجاست آن: 1حرام است )تمام مراجع عظام تقلید(. آمده،انگورِ جوشآبِخوردن 

 بجوشد با آتشالف( 

 0 (عظام تقلید مراجع مشهورنظر ) پاک است -

 توسط آتش انگورآبِشدن دو قسمت کم

 1و1 مراجع عظام تقلید( مشهورنظر شود )میو طهارت حلیّت سبب  -

 7بجوشد خود به خودب( 

 سیستانی(.اهلل  یتآکننده است )حضرت امام و پاک است؛ مگر اینکه ثابت شود مست -

                                                                    
 .110هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة محمدحسن بنیسید. 0

، السابع من المطهرات: اإلنتقال؛ حسین وحید خراسانی، منهاج 0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو111 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
، السابع من المطهرات: 0، السابع من المطهرات: اإلنتقال؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، ج0؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، ج، السابع من المطهرات: اإلنتقال1الصالحین، ج
 اإلنتقال.

 .0ت، التاسع: الخمر، مسئلة ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی النجاسا111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .111 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 0

 شود.انگور، سبب طهارت نیز میسوم آبِرفتن دوبیندانستند؛ لذا از، جوشیدن را سبب نجاست می’اهللحفظه’و زنجانی÷ عظام بهجت به اینکه آیاتباتوجه. 1

 .111؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 111می خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة هاشسیدمحمدحسن بنی. 1

؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، 111و000 ؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة111و001هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
 .011، مسئلة 1ج
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 .(مکارماهلل  یتآ) نجس است -

 1استجوش آمده  خودبهانگوری که خودآبِشدن شدن و حاللپاک

 شود؟حالل می و کچگونه پا ،ننده استکمستو است جوش آمده به  خودبهنگوری که خوداآبِِ

 .(تمام مراجع عظام تقلید) شودیو حالل م کشدن پاهکفقط با سر ،ننده استکمسته کاگر ثابت شود  -

 شود؟وحالل می کچگونه پا ،ستیننده نکمستو است جوش آمده به  خودخودیِهانگوری که بآبِ

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) شودیشدن حالل م هکا سریآن شدن دو قسمت مکبا  -

 اسالم. 5

 در تطهیر مراد از اسالم

 2چیست؟در تطهیر مراد از اسالم 

 شاود خدا و نبوت خاتم األنبیاء شهادت بدهد، به هر زبانی که باشد، مسلمان مای  یگانگیاگر کافر شهادتین بگوید، یعنی به  -
 .)تمام مراجع عظام تقلید(

 شوندیم کپاانسان آوردن  اسالمواسطۀ بهه ک چیزهایی

 3؟است چیزهاییچه  ۀنندکریتطه وردنآاسالم

تبع، مو و نااخن و آب دهاان و   حتی مرتد فطری و به ؛شود و فرقی بین اقسام آن نیستآوردن پاک میواسطة اسالمکافر به -
 .(اجع عظام تقلیدمر مشهورنظر ) پاک استآوردن[ واسطة اسالم]نیز بهعرق او 

تبع، مو و ناخن و آب حتی مرتد فطری و به ؛شود و فرقی بین اقسام آن نیستآوردن پاک میواسطة اسالمکتابی بهکافر غیرِ -
 0.(سیستانیاهلل  یتآای و خامنهامام) پاک استآوردن[ واسطة اسالم]نیز بهدهان و عرق او 

 شدنمسلمانم در هنگا ،بودن بدن کافر به عین نجاستآلوده

 شود؟یم کپا ششدنمسلمانبا آیا  ،ن نجاست باشدیع آلوده به او آوردنافر هنگام اسالمکاگر بدن 

 1.)تمام مراجع عظام تقلید( شدکآب ببدنش را ند و کبرطرف عین نجاست را د یه باکبل ؛شودینم کآوردن پااسالمبا  -

ر یو به تطه ش باز همآوردناسالمبا آیا  ،رده باشدکن نجاست را برطرف یع ،آوردناسالمافر قبل از کاگر 

 6دارد؟نیاز 

                                                                    
 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .001ای، تحریر المسائل، مسئلة ؛ سیدعلی خامنه011وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة  ؛ حسین011هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .101 ؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة111 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1
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  (ارمکماهلل  یتآحضرت امام و شد )کرا آب ب آن یست جایالزم ن -

 .(سیستانیاهلل  یتآشد )کآن را آب ب یاط واجب جایبر احتبنا -

 است نجس شده ،لباسی که با رطوبت بدن در زمان کفرحکم 

 1؟چه حکمی دارداست، فر نجس شده که با رطوبت بدن در زمان ک یلباس

  شدن در بدن او باشد:مسلمانموقع اگر لباس الف( 

 .ارم(کم و یستانیس حضرت امام و آیات عظامند )کاجتناب از آن د یاط واجب بایبر احتبنا -

 شدن در بدن او نباشد:مسلمانموقع اگر لباس ب( 

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر نجس است )لباس  -

 .(یستانیساهلل آیتند )کد از آن اجتناب یاط واجب بایحتبر ابنا -

 کافر آوردن قلبیِاسالمشک در 

 2است؟ کپاآن شخص آیا  است یا خیر، د و انسان نداند قلبا  مسلمان شدهین را بگویافر شهادتکاگر 

 .(تمام مراجع عظام تقلیداست ) کپا آن شخص ،است ه قلباً اسالم آوردهکدارد  کاگر ش -

 کافر نشدن قلبیِمسلمان علم به

 3آیا آن شخص پاک است؟ ولی بدانیم قلبا  اسالم نیاورده است، ،اگر کافر شهادتین بگوید

 .ارم(کماهلل  یتآحضرت امام و د )ننکاجتناب  آن شخصد از یب باجاط وایاحت به -

 .(یسیستاناهلل  یتآاست ) کپا ،دنن باشد از او سر نزیبا اظهار شهادت یه منافک یزیتا چ -

 کافر نابالغبچۀ حکم 

 4ست؟یطهارت و نجاست چ نظرنابالغ ازبچۀ م کح

 والدین مسلمان شوند

 1.(سیستانیاهلل  یتآحضرت امام و ) است کبچه پا ،ا مادربزرگ مسلمان باشدیا پدربزرگ ین یاز والد یکیاگر  -

                                                                    
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی 101 ؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 المطهرات، الثامن: اإلسالم.

 .100 خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة؛ حسین وحید 119 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

 .100 ؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة119 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 1

؛ حسین 011، مسئلة 0توضیح المسائل مراجع، ج، هاشمی خمینیسیدمحمدحسن بنی، فصل فی النجاسات، الثامن من النجاسات؛ 0عروۀ الوثقى، جسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال. 0
 .019 وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة

 اند.را آورده« جد»نظر با صاحب عروه هستند؛ ولی در تحریر الوسیله، فقط نام اند و همحاشیه نزده« جده»الوثقی برای  در حاشیة العروۀ÷ حضرت امام. 1
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 خود بچه نابالغ مسلمان شود

 .(حضرت امام) است کپا ،ندکاظهار اسالم  قیرت و تحقیبص یو از رو ز باشدیمم ،افرکبچة اگر  -

تمایال داشاته باشاد یاا درحاال       هااگر از پدر و مادر خود روگرداند و به مسلمان .است کپا ،ندکافر اظهار اسالم کبچة اگر  -
 .(یستانیاهلل ستی)آ م به نجاست وی محلّ اشکال استکح ،تحقیق و بررسی باشد

اما اگر فقط ؛ است که فقط پدرش مسلمان است، پاکاى هاى مسلمانان حتى بچهبچههستند و  هام آنکفّار به حکهاى بچه -
 .ارم(کم اهللتی)آ ، اجتناب استواجب اطیاحت ،مادرش مسلمان باشد

 تبعیت. 6

 ماهیت تبعیت

 1ست؟یت چیمقصود از تبع

 .ظام تقلید()تمام مراجع ع دیگر پاک شود نجسِ چیز شدنِواسطة پاکبهتبعیت آن است که چیز نجس  -

 بررسی برخی از موارد تبعیت

 شوندمیشدن شراب پاک سرکهتبع بهچیزهایی که 

 2شود؟میپاک دیگری چه چیزهای  ،تبع آنحال به ؛شودمی سبب تطهیرش ،شدن شرابسرکه

 .(تمام مراجع عظام تقلیدداخل ظرف شراب ) -0

  .)تمام مراجع عظام تقلید( گذارندمی ظرف شرابروی  کهنه و چیزی که معموالً -1

 .(ت امامحضر) شودمیپاک ، اگر موقع جوشیدن، شراب سر برود و پشت ظرف نجس شودشت ظرف شراب پ -1

شود بر احتیاط واجب پاک نمیپشت ظرف شراب اگر موقع جوشیدن، شراب سر برود و پشت ظرف نجس شود، بنا -
 سیستانی(. اهلل یتآ)

 .(مکارماهلل آیت) شودنمیپاک دن، شراب سر برود و پشت ظرف نجس شود، اگر موقع جوشی ،پشت ظرف شراب -

 شدن چیز نجسپاکاز تبعیت بهشدن دست پاک

 3شود؟میتبع آن دست او هم پاک بهآیا  ،چیز نجسی را با دست خود تطهیر کندشخص اگر 

دست  ،شدن آن چیزپاکبعد از  ،ه شوددیشکباهم آب  ،زیچنانچه دست و آن چ ؛کشدمیچیزی را با دست خود آب  کهکسی -
 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) شودیم کاو هم پا

                                                                    
 .101توضیح المسائل مراجع، مسئلة هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنی. 0

 .101؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 100هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .109؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 101هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
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 ،هاا شدن لباسپاکمطابق با دستور شرعی شسته شده باشد، بعد از  هاچنانچه لباس ،شوییلباسهای در تطهیر لباس با ماشین ته:کن

شاوند و باه   تبعیت پاک مای به ،شوندمحسوب می وشوشستیلة وسگردان ماشین و قسمت داخلی درب ماشین هم که عرفاً محفظة 

 0.(یستانیساهلل آیت) ندارند نیاز کشیدنآب

 هابعد از تطهیر آن ،و مانند آندر ظرف و لباس  ماندهباقیحکم آب کم 

 2؟چه حکمی دارد ،ماندمیدر ظرف و لباس و مانند آن بعد از تطهیر با آب قلیل، آب کمی که 

 .(تمام مراجع عظام تقلید) پاک است ،ماندمیاقی آب کمی که ب -

 تشدن میّپاکبعد از  ،دنت با او تماس داردادن میّغسلچیزهایی که هنگام تطهیر 

 د؟نشومیپاک  هم دنت با او تماس داردادن میّغسلچیزهایی که هنگام شدن میّت، با پاکآیا 

غسال   کاه کسای پوشانند و دست میت را ای که با آن عورت میّپارچهدهند و میت را غسل تخته یا سنگی که روی آن میّ -
مراجاع   مشاهور نظار  ) دنشاو میپاک همه  ،شدن غسلتمامز بعد ا ،شودمیشسته میّت دهد و کیسه و صابونی که با آن می

 1.(عظام تقلید

ه غسال  کا سیکنند و دست پوشات را مییّه با آن عورت مکای دهند و پارچهت را غسل مییّه روی آن، مکا سنگی یتخته  -
ت را یّا ه با آن عاورت م کای پارچهشوند و می کشدن غسل، پاتماماند، بعد از ت شسته شدهیّه با مکها نیدهد، تمامی امی
 ؛شاود نمای  کت پایتبعبهاط واجب، یبر احتل، بنایل تغسیر وسایاما لباس و بدن غسّال و سا؛ از نداردیدادن نفشارپوشانند، می
شدن بادن  ک، با پاابر فتوست، بنایت متعارف نیّدادن مغسلا بدن غسّال به هنگام یشدن آن موضع از لباس نجسگر ه اکبل
 0.(یستانیس اهللآیت) از به شستن جداگانه داردیشود و ننمی کت، پایّم

 شدن عین نجاستبرطرف. 7

 شودمیشدن عین نجس یا متنجس پاک چیزهایی که با برطرف

 5کند؟میچه چیزهایی را پاک  متنجسشدن برطرفعین نجس یا  شدنبرطرف

موجاب   مثل آبی که نجس شده اسات،  ،دن متنجسششدن عین نجس یا برطرفبرطرف ،بنا به نظر تمام مراجع عظام تقلید

 شود:پاکی دو چیز می

 ؛ازجمله منقار پرندگان ات،بدن حیوان .0
 ،اگر خونی از الی دندان بیرون آید و در آب دهان ازباین بارود   با این توضیح، .مانند داخل دهان و بینی ،باطن بدن انسان. 1

 .کشیدن داخل دهان الزم نیستآب

                                                                    
 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة مدحسن بنیسیدمح. 0

 .110و111؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 101و100هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .101 یح المسائل، مسئلة؛ حسین وحید خراسانی، توض101هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .101هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
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 تطهیر دندان مصنوعیحکم 

 1باید آن را آب کشید؟آیا  ،اگر دندان مصنوعی در دهان نجس شود* 

 .(ممکاراهلل  یتآحضرت امام و ) واجب دندان مصنوعی را آب بکشندبر احتیاط بنا -

شود حکم دندان طبیعى را دارد که با زوال اى است که جزو دندان طبیعى محسوب مىپر شده به گونه یا یاگر دندان مصنوع -
)امام خامنه  شود. یرشود و آب کشیدن داخل دهان الزم نیست و اال باید خود دندان مصنوعى نیز تطهعین نجاست پاک می

 ای(

 .(سیستانیاهلل آیت)آب کشیده شود دندان باید  ،مصنوعی برسد اگر نجاستی از خارج دهان به دندان -

 شده شکهاى روشدن دنداننجس

که داخل دهانشان باا خاون   صورتىدر، دارندبا روکش ثابت دندانی ا یشده رپُافرادى که دندان 

رفانن  نیا با ازبیآ ،برخورد کندخون لثه ها در داخل دهان با دندان مصنوعی آن مثالً، شود نجس

 شود؟دهانشان پاک مى ،خون

دن داخل یشکآبد و نعى را داریم دندان طبکد، حنمحسوب شو عىیطبدندان جزئی از ه کد ناى باشگونههبها این دنداناگر  -

 1.(ایخامنهامام) ستیدهان الزم ن

 طریقه تطهیر در فرض برخورد شیء پاک و نجس در باطن بدن

بدن مالقات و برخورد داشنه باشد، آیا این برخورد و مالقات اگر چیز پاک با چیز نجس در داخل 

 3شود؟میشدن چیز پاک نجسنیز موجب 

 صورت دارد: پنجاین مسئله 

 پاک و نجس هر دو از اجزای داخلی بدنشیء  .1

مثل برخورد خون داخل بینی به ترشحات  ،داخلی بدن باشنداجزای هر دو از  ،چیز پاک و چیز نجساگر 

 رد خون لثه به آب دهان:ویا برخ داخل بینی

نى یبنابراین آب دهان و آب ب .به نجاست آلوده باشد ،آمدنرونیب ازمگر بعد  ؛شودنمینجس  ،چیز پاک با برخورد به نجاست -

مگار بعاد از    ؛شاوند نمای نجس  ،اگر در داخل به خون لثه یا مانند آن برسند ،ه مربوط به داخل بدن هستندک هانیو مانند ا
 .(سیستانیاهلل  یتآحضرت امام و ) به خون آلوده باشند ،آمدنونریب

                                                                    
حسین وحید خراسانی، توضیح (،  0011ماه ید یینها تاواف تفاوتامام خامنه ای، جزوه ارسالی دفتر اقا )؛ 101هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

 .11، سؤال 1؛ محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج111 المسائل، مسئلة

 (، قسمت استفتائات جدید.www.leader.irنک: پایگاه اینترنتی دفتر مقام معظم رهبری ). 1

و فصل فی کیفیة تنجس  01و01و مورد الخامس من النجاسات، مسائل  0 ، فصل فی النجاسات، مورد األول و الثانی، مسئلة0عروۀ الوثقى، جیی یزدی، السیدمحمدکاظم طباطبا. 1
، مسائل 0لمسائل مراجع، جتوضیح اهاشمی خمینی، سیدمحمدحسن بنیو مورد العاشر من المطهرات؛  01 و فصل فی المطهرات، مورد األول، مسئلة 01 المتنجسات، مسئلة

؛ 011 ؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل جدید، مسئلة110؛ محمدتقی بهجت، وسیلة النجاۀ، مسئلة 011و111و111؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسائل 010و101و101
 .10، سؤال 1ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج

http://www.leader.ir/
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 .(مکارم اهللآیتآمدن آلوده نباشد )رونیموقع ب هرچند ؛شودمینجس بر احتیاط واجب بنا ،چیز پاک با برخورد به نجاست -

 نباشد یداخل یاز اجزا کدامیچپاک و نجس، ه شیء .2

مثل برخورد غذای نجوس بوا دنودان     ،باشندنداخلی بدن جزای اکدام از هیچ ،چیز پاک و چیز نجساگر 

 در دهان: عاریه

مثل برخورد خون لثه باشد؛ غیرمحض  چنانچه شیء پاک و شیء نجس هر دو خارجی باشند و برخورد و مالقاتشان در باطنِ -
ه در دهان با یر دندان عارعنوان مثال اگبه 0.کندنجاست از شیء نجس به شیء پاک سرایت می ،با دندان مصنوعی در دهان

 ،[بار فتاوا یاا احتیااط واجاب     بنا] وشود میند، دندان عاریه نجس ک، مالقات است غذایی که با نجاست خارجی نجس شده
 .(مکارمو  سیستانی)آیات عظام  دن آن الزم استیشکآب

 ی بدنو شیء پاک از داخل بدن نجس از خارجشیء . 3

مثل برخورد خون خارجی بوا  ؛ داخلی بدن باشداجزای چیز پاک از  چیز نجس مربوط به خارج بدن واگر 

 آب دهان:

بنابراین اگر ماثالً خاونی از    1.نداردنیاز و به تطهیر جداگانه شود مى کرفتن نجاست، پااما با ازبین ؛شودچیز پاک نجس مى -

 و است و تطهیار دهاان الزم نیسات   آب دهان پاک  ،برود بین شود و در آب دهان مستهلک شود و ازوارد دهان به  ،خارج

شاود و  ماى  کدهاان او پاا   ،غذاى متنجس بخورد و آن را ببلعدشخص ن اگر یهمچن ؛دهدفروتواند آن را میحتی شخص 
 .(یستانیساهلل  یتآحضرت امام و ) ستیدهان الزم نداخل  دنِیشکآب

بناابراین اگار ماثالً    ؛ و باید تطهیر شودشود نمى کااط واجب پیبر احتبنارفتن نجاست نیز شود و با ازبینچیز پاک نجس مى -

آب دهان  اط واجب هم ازیبر احتبناشخص باید  ،برود ازبینوارد دهان شود و در آب دهان مستهلک شود و  ،خونی از خارج

 کواجب پاا  اطیبر احتدهان او بنا ،ن اگر غذاى متنجس بخورد و آن را ببلعدیند و همچنکر یاجتناب کند و هم دهان را تطه
 .ارم(کاهلل مآیت) ندکر ید آن را تطهیشود و بانمى

 داخل بدن ازنجس  شیءخارج بدن و  ازپاک  شیء. 4

 برخورد در باطن محضالف( 

                                                                    
اگر شیء پاک با شیء نجس در باطن محض مثل معده یا روده »فرمایند: دربارۀ مالقات در باطن محض چنین می’ اهللحفظه‘العظمی سیستانیاهللمثل آیت. برخی از مراجع عظام تقلید 0

مانند هستة خرما را ببلعد و سپس آب  چه که شیء پاک و شیء نجس هر دو خارجی باشند. مثل اینکه فردی شیئیشود؛ اگرمالقات کند، نجاست از شیء نجس به شیء پاک منتقل نمی
اما برخی دیگر از « که آلوده به عین نجاست، مثل مدفوع نباشد، پاک است.حالینجس بیاشامد و آب نجس با شیء مذکور در باطن برخورد کند؛ چنانچه آن شیء از بدن خارج شود، در

و علت آن هم در کتاب تفصیل الشریعه فی شرح « شود.در باطن محض بوده است؛ ولی بازهم شیء پاک، نجس می اگرچه که مالقات»فرمایند: باره میمراجع مثل مرحوم امام دراین
... ألنّه لشمول األدلّة الدالّة على وجوب غسل ما أصابه الدم أو غیره من النجاسات»... ، این چنین آمده است: 011در سومین سطر پاورقی صفحة تحریر الوسیلة، فصل النجاسات و أحکامها،

 «نفعال و التنجس.جسم خارجی القى نجساً خارجیاً و مجرّد کون المالقاۀ فی الباطن ال یوجب الحکم بعدم النجاسة لعدم مدخلیة لموضع المالقاۀ فی حصول اإل

های بدن در انسان یا حیوان، با مالقات با نجاست معده یا روده یا رگ باطن محض، مثل»فرمایند: باره میدراین’ اهللحفظه’العظمی سیستانیاهلل. برخی از مراجع عظام تقلید مثل آیت1
شود. همچنین مدفوع موجود در رودۀ بزرگ، موجب نجاست اش نجس نمیآشامد، معده و رودهخورد یا آب نجس میشود؛ بنابراین فردی که غذای نجس میداخلی یا خارجی نجس نمی

 «شود.ها نمیها، موجب نجاست آنگشود یا خون موجود در قلب و رروده نمی
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 و برخوورد در بواطن محوض   باشد چیز پاک مربوط به خارج بدن و چیز نجس مربوط به داخل بدن اگر 

آن  ا آبِیمثل برخورد اسباب اماله  ؛باشدگانه ننجدام از حواس پکچیمحسوس به ه یعنی، صورت بگیرد

 با عین نجاست در مخرج غائط:

ا آب آن در مخارج  یا پس اگر اسباب امالاه  ؛ است کپا ،آمدن، آلوده به نجاست نباشدرونیه آن چیز پاک بعد از بکدرصورتى -

 سات ینجاس ن  ،آمدن، به نجاست آلوده نباشاد رونیب ازرود و بعد فرودر بدن  هانیا سوزن و چاقو و مانند ایغائط وارد شود 

 .(مکارم و سیستانی و آیات عظامای خامنهو امام 0حضرت امام)

 ب( برخورد در باطن غیر محض

و برخورد با نجاست در باطن  باشد پاک مربوط به خارج بدن و چیز نجس مربوط به داخل بدناگر شیء 

 ن مصنوعی در دهان:مثل برخورد خون لثه با دندا ؛صورت بگیردرمحض یغ

 .ارم(کماهلل  یتآحضرت امام و ) شندکآن را آب ب دیباشود و ینجس م کپا شیء احتیاط واجب به -

 .(یستانیساهلل  یتآ) نداردنیاز ر جداگانه یشود و به تطهیم کپا ،ن نجاستیشدن عبا برطرف یول ؛شودینجس م کپا شیء -

 بدن اطنکه معلوم نیست ظاهر بدن است یا ب عضویتطهیر 

 2؟داردکشیدن الزم آبآیا  ،نجس شود ظاهر است یا باطنجزء داند نمیکه انسان از بدن جایی اگر 

 .(حضرت امامکشیدن الزم نیست )آب -

اهلل کشیدن الزم نیست )آیتاگر با نجاست خارجی مالقات کند، باید آن را آب بکشد و اگر با نجاست داخلی مالقات کند،آب -
 سیستانی(.

 .(مکارماهلل  یتآآب بکشد )ن را آباید  -

 3است تطهیر غذایی که الی دندان مانده و خون به آن رسیده

 دارد؟نیاز کشیدن آببه آیا  ،اگر غذا الی دندان مانده باشد و خون به آن برسد

 (.حضرت امامکشیدن نیاز دارد )شود و به آببر احتیاط واجب غذا نجس میبنا -

 سیستانی(.اهلل  یتآه عین خون مستهلک نشده است، خوردن خون حرام است )شود؛ اما چنانچغذا نجس نمی -

 .مکارم(اهلل  یتآ) شودمینجس غذا بله،  -

                                                                    
فالجسم الخارجی المالقی له محکوم بالطهارۀ ألنّه ال »، بخش اما القسم األول چنین آمده است: 011. در کتاب تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، فصل النجاسات و أحکامها، ص0

منجساً لمالقیه، و ذلک ألنّ األدلّة الدالّة على نجاسة المذکورات مختصّة بالدم الخارجی و البول و الغائط  فضلًا عن أن یکون دلیل على نجاسة الدم فی العروق، أو البول و الغائط فی محلّهما
 «رات محسوسة.ء منها و اإلصابة بنظر العرف انّما تتحقّق فیما إذا کانت المذکوالخارجیین ألنّ النجاسة فیها قد استفیدت من الروایات اآلمرۀ بغسل ما أصابه شی

 .110؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 101هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .111؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 101هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1
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 شدن مسلمانغائب. 8

 شرایط تطهیر در غیبت مسلمان

 او اینکه مجددا  بعد از ،او از ما جدا شود فرد مسلمانی نجس شود و شخصیِوسایل لباس یا  اگر بدن و

 1پاک است؟شروطی با چه  شبدن و وسایل اس ولب ،را دیدیم

غایب شدن مسلمان است که موجب طهارت خود انسان و لباس و فرش و ظرف و هر چیز دیگرى اسات کاه در اختیاار او     -
شود مگر علم به بقاى نجاست داشته باشیم و بعید نیست که هایچ شارط دیگارى    باشد که با آنها معامله پاک بودن مىمى

ء نجس نابراین حکم به طهارت جارى است چه آن فرد آگاه به نجاست بوده یا نبوده، اعتقاد به نجاست آن شىمعتبر نباشد ب
 )حضرت امام( داشته یا نداشته باشد، الابالى در دین باشد یا نباشد. لکن در هر صورت احتیاط پسندیده است.

نجس است و آن مسلمان را مدتى نبیناد و ساپس    هرگاه یقین داشته که بدن یا لباس یا یکى از چیزهاى شخص مسلمانى -
کاه  کند، آن چیز محکوم به پاکى است مشاروط باه ایان   ببیند که او با آن چیزى که نجس بوده است رفتار چیز پاک را مى

 )امام خامنه ای( صاحب آن چیز از نجاست قبلى و از احکام طهارت و نجاست باخبر باشد.

که طهارت و نجاسات را   یّزینابالغ مم یا -مسلمان بالغ  یارنند ظرف و فرش که در اختما یگرید یءش یالباس  یااگر بدن  -
رفته باشد، چنانچه  یرونگردد، مثالً بدنش نجس شده و از خانه ب یباست، نجس شود و آن مسلمان غا - دهدیم یصتشخ

اگر انسان بعداً با آن  ینبنابرا شود؛یپاک محسوب م یءباشد، آن ش کشیدهرا آب  یءانسان احتمال معقول دهد که او آن ش
و  یها برخورد کرده است، سرو کار داشته باشاد، و شدن با آن یبکننده بعد از غا یتسرا یکه او با تر یزهاییچ یامسلمان 
مور به ا یدگیرس یراز شودیم یجار مه یستن یّزکه مم یحکم در مورد بچه نابالغ ینبلکه ا آیند؛یپاک به حساب م یاءآن اش

لبااس مسالمان،    یاا اگار بادن    یناست. بنابرا یو کور یکیشدن تار یبدر حکم غا و امر اوست. یطفل مربوط به متولّ ینا
 یدهرا آب کشا  یاز دهد کاه او آن چ  ییچنانچه احتمال عقال یند،نب یکیتار یا یآن را به جهت کور یرنجس شود و فرد تطه

 یستانی()آیت اهلل س .شودیم یءآن ش یاست حکم به پاک

هرگاه بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگرى که در اختیار اوست نجس شاود و او هام بفهماد کاه نجاس شاده، ساپس آن         -
مسلمان غایب گردد، اگر انسان احتمال دهد که آن را آب کشیده، پاک است، به شرط این که از چیزهایى باشد که طهارت 

 )آیت اهلل مکارم( واند و یا غذا و ظروف غذا.در آن شرط است، مانند لباسى که با آن نماز مى خ

 یا اتوشویی نگفتن نجاست به قالیشوییحکم 

داده و  یشوییمتنجس دوم بود به قال یعنیشده بود  یسنجس خ یرا که بخاطر راه رفتن پا یخانمم فرش

فرش  ینا ندیشویها را م یها معموال با آب کر قال یشوییقال ینکهبا توجه به ا یانگفته بود نجس است آ

 2پاک شده است ؟

                                                                    
حسین وحید خراسانی، توضیح ؛ 0011؛ امام خامنه ای، تفاوت فتاوی جزوه ارسالی دی ماه ، فصل فی المطهّرات، عاشرها 0تحریرالوسیله، ج؛ 110لة توضیح المسائل مراجع، مسئ. 0

، فصل فی 000، ص1الصالحین، ج ، فصل فی المطهرات، الحادی عشر: الغیبة؛ حسین وحید خراسانی، منهاج101، ص0ی، منهاج الصالحین، جی؛ سیدابوالقاسم خو111المسائل، مسئلة 
، فصل 010، ص0؛ سیدعلی حسینی سیستانی، منهاج الصالحین، جة، فصل فی المطهرات، الحادی عشر، الغیب010، ص0؛ جواد تبریزی، منهاج الصالحین، جةالمطهرات، الحادی عشر، الغیب

 .101. توضیح المسائل مکارم، م101توضیح المسائل جامع،  .ةفصل فی المطهرات، الثامن عشر: الغیب فی المطهرات، الحادی عشر: غیاب المسلم البالغ أو الممیز؛  العروۀ الوثقی،
 0199/10/11تاریخ:  0001111سواالت سامانه جامع  طهارت و نجاست  سوال شماره . سایت ادمین امام خامنه ای،  1
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 یشساته ما   یکه به گوناه ا  یددار ینانکه خودتان اطم ینا یاکرده  یرتطه یح،که فرش را به نحو صح یدبگو یشوییقال اگر -
. )امام شود یکند، طهارت حاصل م یمرتبه با آب کر شسته شده و آب از آن عبور م یکنجاست،  ینشود که بعد از زوال ع

 خامنه ای(

 خوارنجاستحیوان  اءاستبر. 9

 0خوارنجاستمقصود از حیوان 

گوشتش  البته بول و غائط این حیوان نجس و ؛انسان عادت کرده است)غائط( مراد حیوانی است که فقط به خوردن نجاست  -
 .(تمام مراجع عظام تقلید) حرام است

 2خوارنجاستمقصود از استبراء حیوان 

خاوار باه او   نجاستدیگر  ،نجاست بخورد وغذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مدتحیوان استبراء یعنی تا مدتی نگذارند  -
 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) نگویند

خوار باه  استبراء یعنی تا مدتی نگذارند حیوان نجاست بخورد و غذای دیگری به آن بدهند که بعد از آن مدت، دیگر نجاست -
 سیستانی(. اهلل)آیت او نگویند

 مدت الزم است؟  یناعات امر یاآ

 مدت الزم است )حضرت امام(. ینواجب مراعات ا یاطبر احتبنا -

 (.یستانیاهلل س یتمدت الزم است )آ ینمستحب مراعات ا یاطبر احتبنا -

 اهلل مکارم(. یتمدت را الزم است )آ ینبله، مراعات ا -

 3خوارنجاستوان یاستبراء حمدت 

 :آوریمها را در ادامه میای از آننمونه کهاست  مدتی ذکر شدهای فقهی هدر کتاببرای هرکدام از حیوانات 

 خوارشتر نجاست

 .(تمام مراجع عظام تقلیدچهل روز ) -

 خوارگاو نجاست

 .(سیستانیاهلل  یتآحضرت امام و ) بیست روز -

 .(0مکارماهلل  یتآسی روز ) -

 خوارگوسفند نجاست

 .(تمام مراجع عظام تقلید) ده روز -

                                                                    
 .111سین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة ؛ ح111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی .0

 .111؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 .119؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، مسئلة 111؛ حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 1

 ها برداشته شود، برای مدت استبراء کافی است.خوار از آندر حیوانات دیگر، همین اندازه که نام نجاست’ اهللحفظه‘العظمی مکارم شیرازیاهللبنا به نظر آیت .0
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 خوارجاستمرغابی ن

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) پنج روز  -

 .(سیستانیاهلل  یتآ) پنج یا هفت روز -

 خوارمرغ خانگی نجاست

 .(تمام مراجع عظام تقلید) سه روز -

 بعد از ذبح خون شدنخارج. 11

 1چه حکمی دارد؟ ،ماندمیذبح در بدنش باقی از  که بعدمگوشت حیوان حاللخون 

خونی که در بدنش  ،آید مقدار معمول بیرونبهخون آن  و است که در شرع معین شدهذبح کنند دستوری اگر آن حیوان را به  -
 .(تمام مراجع عظام تقلید) پاک است ،ماندمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شدن طهارتثابت هایراهفصل پنجم: 

 2شود؟میهایی ثابت طهارت از چه راه

در صاحت   هرچناد ، مسالمان  توساط ء یشا  شادن کشیدهآب. 1 ؛الیدذو. 0 ؛د(واح عدل)خبر یک عادل . 1 ؛نهبیّ. 1 ؛یقین. 0 -
 .خبار وکیلاِ. 1 ؛باشدشک او  کشیِآب

                                                                    
 .91 هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلةسیدمحمدحسن بنی. 0

؛ حسین وحید 111و111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی طرق ثبوت التطهیر، السابع؛ سیدمحمدحسن بنی. 1
 .101 ، مسئلة0؛ سیدعلی حسینی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج119و111خراسانی، توضیح المسائل، مسئلة 
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 یقین

)تمام مراجع عظاام   ]و اطمینان یا علم عادی نیز مشمول این صورت است[ شودمیطهارت ثابت  ،خود انسان یقین کنداگر  -
  .تقلید(

 نهبیّ

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) طهارت ثابت است ،ندشدن آن خبر دهکدو عادل به پا اگر -

ماثالً   ؛اسات  کند، آن شایء، پاا  کن بیانشدن را هم کشدن آن شیء شهادت دهند و سبب پاکپابه چنانچه دو مرد عادل  -
 .(یستانیساهلل آیت) ه لباس آلوده به بول، دو مرتبه با آب قلیل شسته شده استکنیشهادت دهند به ا

 عدل واحد

 (.حضرت امام) ستین یافکعادل  کیاط واجب خبر یبر احتابن -

 .(سیستانیاهلل آیت) مگر اینکه سبب اطمینان شود ؛یک عادل کافی نیستخبر  -

 مکارم(.اهلل  یتآخبر یک عادل کافی است ) -

 خبر ثقه

 .تبریزی( و ییخوآیات عظام ) است یافکخبر یک ثقه  -

 دیذوال

 .(مراجع عظام تقلید مشهورنظر ) آن چیز پاک شده است ،شیء پاک است بگوید ،چیز نجس در اختیار اوست کهکسیاگر  -

اهلل آیتشرط اینکه متهم نباشد )هب ؛آن چیز پاک شده است ،شیء پاک است بگوید ،چیز نجس در اختیار اوست کهکسیاگر  -
 .(سیستانی

 باشدشک  آندر صحت  هرچندتوسط مسلمان،  کشیآب

درست آب کشیده شیء را که باشد معلوم ن هرچند ؛شودمیطهارت ثابت است، جس را آب کشیده چیز ن ،بدانیم مسلمانی اگر -
 .(تمام مراجع عظام تقلید)است 

 لیکواخبار 

 .(مکارماهلل  یتآحضرت امام و که لباس هم در تصرف او باشد )درصورتی ؛مطلقاً پاک است -

ی از کیه در کشود میرفته یدرصورتی گفتار او پذ ،ه استدیشکد آب یاگر بگو ،شدکل شده است لباسی را آب بیکه وکسیک -
 .(سیستانیاهلل آیت) شود داخل 0گانهپنجن یعناو

                                                                    
 شود:شدن اشیاء نجس از چند راه اثبات میپاک’ اهللحفظه‘العظمی سیستانیاهللبه نظر آیتبنا . 0

 الف. انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که آن شیء، پاک شده است؛
ادت دهند به اینکه لباس آلوده به بول، دو مرتبه با آب قلیل شدن را هم ذکر کنند، آن شیء، پاک است؛ مثالً شهشدن آن شیء شهادت دهند و سبب پاکب. چنانچه دو مرد عادل بر پاک

 دادن یک مرد عادل، بنابر احتیاط واجب کافی نیست، مگر اینکه موجب اطمینان شود؛شسته شده است و خبر
 اشد؛شرط آنکه مورداتّهام نبکه شیء نجس در اختیار و تصرّف اوست( بگوید که آن شیء، پاک شده است، بهج. ذوالید )کسی

 شدن مسلمان؛د. غایب
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 در اثبات طهارت وسواسحکم 

 آیا شخص وسواس در کیفیت تطهیر باید به علم برسد؟

 0.(تمام مراجع عظام تقلید) الزم نیستیقین برای او  وکند همانند عرف مردم عمل باید  -

 سواسىوعلم 

 2او در این زمینه چیست؟وظیفۀ ا علم وسواسى در طهارت و نجاست اعتبار دارد و یآ

هاا بارایش   آنیعنی در تطهیر اشیاء نجس الزم نیست یقاین باه طهاارت     ؛علم وسواسی در طهارت و نجاست معتبر نیست -
همان مقدار برای حکم باه طهاارت    ،دننکدا مىیپیقین  طهارتبه  صورتند افراد معمولى در چه یببباید بلکه  ؛حاصل شود
 (.تمام مراجع عظام تقلید) شودنمیاثری بار  ،شدن چیزیدربارۀ نجسهمچنین به گفتارش  ؛کافی است

 چند استفتا دربارۀ درمان وسواس

اس و و آیات عظام سیستانی و مکاارم درباارۀ بیمااری وساو     ایخامنهامامکه از اشاره کنیم ناسب است به متن چند استفتا م

 شده است:پرسیده درمان آن 

 3(العالیمدظله)حضرت امام خامنه ایاستفتا از 

روز این حالت در بهدهد و روزام و این موضوع مرا بسیار عذاب مىچند سالى است که به بیمارى وسواس مبتال شده سؤال:

ک استوار شده است. بیشترین شاک مان   ام بر پایة شکنم و همة زندگىچیز شک مىهمهکه در شود تا جایىمن تشدید مى

شاوم،  مىوارد مکانى به توانم مثل سایر مردم عادى زندگى کنم. وقتى به همین دلیل نمى؛ دربارۀ غذا و اشیاء مرطوب است

هایم عرق کرده و بر اثر تماس باا نجاس، نجاس    کنم جورابآورم؛ زیرا فکر مىهایم را از پاى خود بیرون مىفورى جوراب

شوم نشینم، بر اثر وسوسة نفس، از روى آن بلند مىتوانم بنشینم؛ هروقت بر آن مىشد. حتى من بر سجاده هم نمىخواهند 

اکنون از ایان کارهاایم   . ها شوم. در گذشته چنین نبودمهایم بچسبد و مجبور به شستن آنتا مبادا پرزهاى سجاده به لباس

اى رخ دهد و لم رؤیا ببینم و مشکالتم را با او در میان بگذارم یا معجزهکشم و همیشه دوست دارم کسى را در عاخجالت مى

  ید.یام برگردم. امیدوارم مرا راهنمایى فرماد و به حالت گذشتهکنام را دگرگون زندگى

ها کرده اسات و باراى   مگر مواردى که شارع، حکم به نجاست آن ؛ازنظر شرعى، همة اشیاء، محکوم به طهارت هستند -
رهایى از بیمارى وسواس احتیاج به رؤیا و معجزه ندارد؛ بلکه بایاد   ،هم یقین به آن حاصل شده است. در این صورت انسان

د و مؤمن به دستورات شرع مقدس باشد و چیزى را کاه یقاین باه    مکلّف ذوق و سلیقة شخصى خود را کنار گذاشته و متعبّ

                                                                                                                                                                                                                                          
هایی که شدن آب کشیده باشد، هرچند معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه، آن شیء، پاک است؛ مثل لباسمنظور پاکه. حمل عمل مسلمان بر صحّت: هرگاه مسلمانی شیء نجسی را به

ها شسته شده است، ولی فرد در این شک دارد که کیفیّت شستن ها معلوم است که لباستن لباسگرفها را بشوید و آب بکشد و بعد از پسدهد تا مسلمان آنشویی میفرد به خشک
 شوند.شده پاک محسوب میهای گفتهشیوۀ شرعی و صحیح بوده است یا نه؟ در این صورت، لباسبه

 .111ح المسائل، مسئلة ؛ حسین وحید خراسانی، توضی111هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، مسئلة سیدمحمدحسن بنی. 0

ی، صراط النجاۀ ی؛ سیدابوالقاسم خو101ای، اجوبة اإلستفتائات، سؤال ؛ سیدعلی خامنه0، فصل فی طرق ثبوت النجاسة، مسئلة 0عروۀ الوثقى، جسیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، ال. 1
؛ سیدموسی شبیری زنجانی، توضیح المسائل، مسئلة 111، اقتباس از سؤال 0استفتائات، ج قی بهجت،؛ محمدت111، سؤال 1؛ جواد تبریزی، صراط النجاۀ، ج11، ص0)المحشى للخوئی(، ج

011. 

 .101و100سؤال  ،ستفتائاتاجوبة اإل ای،. سیدعلی خامنه1
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کنیاد، یقاین   و سجاده و سایر اشیائى که استفاده مى درودیوارنجاستِ  بودن آن ندارد، نجس نداند؛ زیرا شما از کجا بهنجس
نشاینید، نجاس هساتند و    روید یا ماى اى که بر روى آن راه مىاید که پرزهاى سجادهچگونه یقین پیدا کرده ؟!ایدپیدا کرده
واس باراى شاما جاایز نیسات.     اعتنا به وس ،لذا در این صورت !کند؟ها به جوراب و لباس و بدن شما سرایت مىنجاست آن
به شما کمک خواهد کرد تا به خواست و توفیق خداوند، خاود را از   ،اعتناو تمرین عدم توجه به وسوسة نجاستمقدارى عدم

 وسواس نجات دهید.

 1(اهللحفظه)سیستانی اهللآیتاستفتا از 

روغان  که نجس بود، روى لبة دیوار کاه رناگ   ام است؛ زیرا دستمالى را مشکل اصلى من دیوار خانه و شستن بچه سؤال:

ام شده است، گذاشتم. البته عین نجس روى دیوار ریخته نشد؛ ولى رطوبت دستمال باا دیاوار ارتبااط داشات و چاون بچاه      

کشم و این مرا هایش را آب مىزند، من مرتب دستهایش را مرتب به دیوارها مىرود و دستپا راه مىودستتازگى چهاربه

 اهلل نجات یابم.شاءهاى زیر پاسخ دهید تا اندهد. لطفاً به سؤالار مىآز

کنم توضیح مسرى چقدر است. خواهش مىدانم منظور از رطوبت کم و غیرام؛ ولى نمىهاى سرایت نجاست را خوانده. راه0

 دهید.

 اى که پیش آمده است، نجس است؟خاطر مسئله. آیا دیوارهاى خانه به1

توان لباس نجس را شود، حتّى اگر سر نرود، آیا حکم آب کر را دارد؟ آیا مىگذاشته مى [کشىآب لوله]ه زیر شیر . ظرفى ک1

 در آن آب کشید؟

 شود؟. اگر جایى مثل دستة در، سردى آن احساس شود، آیا نجاست با دست خشک به آن منتقل مى0

شود این است که منظور از رطوبتی که موجب سرایت نجاست می :0جواب  هاى شما و بعد یک دستور کلّى:الابتدا پاسخ سؤ -

: دیوارهااى خاناه   1جاواب   آساانى آثاار تىارى را ببیناد.    ء مرطوب نجاس بگاذارد، باه   وقتى انسان دست خشک بر آن شى

 یا خاالى.  پر باشدکشى است، حکم آب کر را دارد، : ظرفى که زیر آب لوله1جواب  اید، کامالً پاک است.که نوشتهصورتىبه

باودن  شود و این سؤال، دلیلِ وسواسى: سردى دستة در، هیچ ارتباطى به رطوبت ندارد و نجاست به آن منتقل نمى0جواب 

 شماست.

شوید. مسائلة  علت ندانستن مسائل است. اگر مسائل را درست یاد بگیرید، راحت مىبودن شما، بهوسواسى دستور کلّى: و اما

تار، بایاد ببینیاد افاراد     عبارت واضحیقین وسواسى، نه مالک نجاست است، نه مالک طهارت و بهمهم این است که علم و 

کنند و چه موقع علم به طهارت. به همان مقدار قناعت کنید و اگر قلب شما عادىِ متدیّن چه موقع علم به نجاست پیدا مى

که . به شک و تردید اعتنا نکنید؛ حتى کف توالت مادامىعهدۀ ما بگذاریدراضى نشد، به آن اعتنا نکنید و مسئولیت آن را به

هااى عماومى،   ها، همه پاک است. اتومبیال ها، مغازهها، خیابانبا چشم خود نجاستى در آن نبینید، بگویید پاک است. کوچه

هاا و  ام مسلمانیقین در آن نباشد، پاک است. تمکه چیز نجسى، بهها پاک است. حمام مادامىها و دستة درهاى آنصندلى

ها بخورید، پاک هستند. وظیفة شرعى شما این است کاه باه آنچاه    بودن آنکه نتوانید قسم به نجسها مادامىهاى آنبچه

 ایم، عمل کنید و بعد از یک هفته آثار مثبت آن را خواهید دید.گفته

                                                                    
 .11 ؤالس ،تائاتاستف؛ سیدعلی حسینی سیستانی، 0دیث ح ،العبادات ةابواب مقدم ،01باب، 11ص، 0ج ،وسائل الشیعهحسن حر عاملی، . محمدبن0
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اثر ندادن بر آن برای مدّت طوالنی است. هرچه اعتنایی به وسوسه و ترتیب ، بیبرای درمان بیماری وسواس، تنها راه نجات

تر است. فرد وسواسی باید توجّاه  اعتنایی به وسوسه، برای مدّت طوالنیزمان این بیماری بیشتر باشد، درمان آن نیازمند بی

اب نخواهاد  داشته باشد که اگر به وسواسش اعتنا نکند و بر آن ترتیب اثر ندهد، گناه مرتکب نشده است و در روز قیامت عق

شد؛ هرچند مخالف با واقع عمل کرده باشد. همانا یکی از عواملی که شخص وسواسی را به عمال بار طباق وسوساه فارا      

چناین نیسات و   که اینحالیخواند، ترس او از بطالن عمل است و اینکه او ممکن است مستحق عقاب و عذاب شود. درمی

گناه ندارد؛ هرچند عمل فرد در واقاع صاحیح نباوده و باطال باشاد؛ بلکاه او در       اعتنایی به آن، ابداً مخالفت با وسوسه و بی

که فرد شک در طهارت بدنش داشت و بنابر طهارت گذارد و وضو گرفت و نماز پیشگاه پروردگارش معذور است. مثالً زمانی

گاه الهای مسائولیتی نخواهاد    خواند ولی در علم خداوند متعال، بدنش نجس بود و وضو و نمازش باطل بود، آنگااه در پیشا  

نکردن به وسواس، طبق وظیفة شرعی خویش رفتار کرده است و فتاوای فقیاه، حجّات بارای مکلّاف      داشت؛ زیرا او با اعتنا

است؛ یعنی اگر مکلّف مطابق فتوای فقیه عمل کند و این عمل در علم الهی مخالف با واقع باشد، فارد بارای آن عقااب و    

اگر فقیه فتوا به پاکی الکل داد و مکلّف هم بر اساس این فتوا از الکل اجتناب نکارد و باا بادن یاا      عِتاب نخواهد شد. مثالً

خاطر نمازهای بااطلی کاه   لباس آغشته به الکل، وضو گرفت و نماز خواند؛ ولی در متن واقع، الکل نجس بود، در قیامت به

ای پروردگاارِ  »کناد:  رد و خطاب به خداوند متعال عرض میشود؛ زیرا در محضر پروردگار حجّت داخوانده است، عقاب نمی

من تو اجازه دادی که مطابق فتوای فقیه عمل کنم و مرجع تقلید من، فتوا به پاکی الکل داد و لذا من از آن اجتناب نکردم، 

حالِ فرد «. ر تو نیستعذر تو پذیرفته است و چیزی ب»شود: و مطمئناً به او خطاب می« آیا با این وجود، من مستحق عذابم؟

دهند روشنی و وضوح براساس روایات معتبر فتوا میعلیهم( بهتعالیاهللوسواسی نیز چنین است؛ زیرا همة فقهاء عظام)رضوان

گذاردن هر شیئی است که شک در طهارت آن دارد؛ بلکاه اگار   نکردن به وسوسه و بنابر پاکیکه وظیفة فرد وسواسی، اعتنا

که برای افراد عادی که مبتال به وسواس نیستند، علم به نجاسات آن حاصال   شیئی را نجس بداند، درحالیانسان وسواسی 

گذارد. اگر فارد وسواسای   کند و بنابر طهارت آن شیء میشود، در این حال، فرد وسواسی به علم و یقین خود اعتنا نمینمی

رچند مخالف واقع رفتار کرده باشد و در واقاع نماازش را باا    به این فتوای شرعی عمل کند، در پیشگاه الهی معذور است؛ ه

نجاست خوانده باشد یا غذای نجسی را خورده باشد. اگر شیطان و افکار شیطانی به سراغ فرد وسواسی آمد که وضاوی تاو   

خداوند  برای من اهمیت ندارد؛ زیرا در پیشگاه»باطل است، نمازت باطل است، بدنت نجس است؛ خطاب به شیطان بگوید: 

 « کند.مهربان و حکیم معذورم و او من را عذاب نمی

اعتنایی به آن و آشنایی بیشتر با احکام شرع و عمال بار اسااس متعاارف     طور خالصه بهترین راه برای ترک وسواس، بیبه

سه از القائات شیطان مردم است و اینکه به مقداری که شرع دستور داده اکتفا کند و از آن مقدار تجاوز نکند و بداند که وسو

اند و رهایی از آن نیازمند تصامیم جادّی و ارادۀ   آن را پیروی و اطاعت از شیطان معرّفی نموده است و در روایات معصومین

ل و کمک خواستن از اباواب هادایتِ ائماة معصاومین     سمحکم و استوار و توفیق پروردگار و دعا در پیشگاه حق متعال و تو

 0است.

 

                                                                    
حضرت فرمودند: ’.او شخص عاقلی است‘نام بردم و گفتم:  ،از شخصی که در وضو و نماز مبتال به وسواس بود +صادقدر محضر امام» :گویداهلل بن سنان میت است که عبددر روای .0
و منشأ آن است از خودش سؤال کن و بپرس که این حالت از کجا آمده ‘: رمودندف ’د؟کنچگونه از شیطان اطاعت می‘ :عرض کردم ’؟کندچگونه عاقلی است که از شیطان اطاعت می‘

 ’«ه از عمل شیطان است.ویّاین رَ که چیست، خواهد گفت
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 1(اهللحفظه)شیرازی مکارماهلل آیت استفتا از

برم، مسئلة طهارت اسات. چاون در   مشکلى که از آن رنج مى .زنى هستم با تحصیالت عالى و داراى چندین فرزند سؤال:

ه باا  علت داشتن فرزندان کوچاک، همیشا  اسالمى را مراعات کنم. به تعالیم ةخواهم همام، مىاى متدین بزرگ شدهخانواده

صورت و حتى سارم برخاورد    و کار دارم. هنگام تطهیر بول، ترشحات سیفون پراکنده شده و به پاهاومسائل بول و غائط سر

رو ههاى زیادى روببا سختى ،کنند و هردفعه با مشکل تطهیر آن اعضا مواجه هستم و این باعث شده است که در زندگىمى

ا رعایت نکنم؛ زیرا مربوط به عقیده و دیانم اسات. باراى حال مشاکل باه پزشاک        توانم این امور رشوم. ازطرفى هم نمى

مثال غباار    ؛بارم ها رنج مىعالوه موارد دیگرى هم هست که از آناى نگرفتم. بهشناس هم مراجعه کردم؛ ولى نتیجهروان

به اشیاء دیگر جلوگیرى کانم.  زدن بچه ها را آب بکشم یا از دستهاى کودک که یا باید آنء نجس یا مراقبت از دستشى

هاا  هاا و لبااس  ء نجس براى من بسیار دشاوار اسات؛ ولاى در هماان وقات، شساتن آن ظارف       به اینکه تطهیر شىباتوجه

                                                                    
 .01، سؤال11و11، ص1. ناصر مکارم شیراری، استفتائات جدید، ج0
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من  ایهاى خود، زندگى را برخواهم که با راهنمایىعالى مىکه فقط کثیف باشند، برایم راحت است؛ لذا از حضرتصورتىدر

 د.کنیآسان 

کاه کمتارین    شیء یا مکان یاا... هر  بارۀمقدس، در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشیاء است؛ یعنى در ازنظر شرع -
 درباارۀ نجاسات،  کاه  . کساانى 1 .کنیاد  باودنش پاکشدن آن براى شما حاصل شد، واجب است حکم به تردیدى در نجس

حتاى اگار گااهى یقاین باه      ؛ [شاود فته مىوسواسى گ ،اصطالح فقهى این افراد در]که به  حساسیت نفسانى شدیدى دارند
؛ ء را با چشمان خاود ببینناد  شدن یک شىکه نجسمواقعى مگر در ؛ نجاست کنندعدمبه  حکمنجاست هم پیدا کردند، باید 

فقط در این موارد باید حکم به نجاست کنند. ؛ که اگر فرد دیگرى هم آن را ببیند، یقین به سرایت نجاست پیدا کندطورىبه
ء یاا عضاوى   . هر شى1 .بین برود طورکلى ازبهافراد مزبور تا زمانى است که این حساسیت  بارۀرار اجراى این حکم دراستم

کشى بعد از زوال عین نجاست کافى است. تکرار در شستن یا شود، براى تطهیر آن، یک بار شستن با آب لولهکه نجس مى
از قبیل پارچه و مانند آن باشد، باید به مقدار متعارف فشار داده شود تا آب  ء نجسبردن آن در آب، الزم نیست و اگر شىفرو

که شما به این حساسیت شدید در برابر نجاست مبتال هستید، باید بدانید کاه غباار نجاس در    . ازآنجایى0 .از آن خارج شود
همچنین دقات در اینکاه    .نجس و چههاى کودک چه پاک باشد شما نجس نیست و نیز مراقبت از دست برایصورتى هیچ

. 1 .، باقى اسات است که این حساسیت از بین نرفتهخون از بدن زائل شده یا خیر، الزم نیست. این حکم دربارۀ شما تازمانى
دین اسالم داراى احکام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشرى است؛ لذا آن را بر خود مشکل نکنید و با ایان کاار، باعاث    

کناد و  و اذیت به جسم و روحتان نشوید. حالت دلهره و اضطراب در این موارد، زندگى را بار شاما تلاخ ماى    شدن ضرر وارد
گزار نعمت دینِ آساان باشاید و شاکر ایان     که با شما ارتباط دارند، نیست. شکرخداوند راضى به رنج و عذاب شما و کسانى
عالجى است. افراد بسیارى ین حالت، یک وضعیت گذرا و قابل. ا1 .تعالى استونعمت، عمل براساس تعلیمات خداوند تبارک

اند. به خداوند توکال کنیاد و نفاس خاود را باا همات و اراده آراماش        بعد از ابتالء به آن، با روش مذکور از آن نجات یافته
 .اهلل موفق باشیدشاءببخشید. إن

 
 
 

 هااحکام ظرففصل ششم: 

 ظرف تعریف
 دارد: دو مبنا در تعریف ظرف وجود

مانند کاسه و کوزه  ؛کار برده شودبهکردن خمیروشو و شستکه در خوردن و آشامیدن و طبخ و  استچیزهایی  مراد از ظرف -
 0؛(حضرت امام) و قوری و سماور

ای باشد کاه خاوردنی و آشاامیدنی در آن قارار     گونهبهمظروفش در آن ریخته و برداشته شود و  که عرفاًظرف چیزی است  -
 0.(سیستانیاهلل  یتآ) بگیرد

                                                                    
صافی گلپایگانی و سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی،  اهلل؛ لطف1 وسیلة النجاۀ، احکام األوانی، مسئلة ؛ محمدتقی بهجت،1 تحریر الوسیله، احکام ظروف، مسئلة اهلل خمینی،سیدروح .0

 .111هدایة العباد، مسئلة 
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 ناظروف کفار و مشرک

 نااستفاده از ظروف کفار و مشرک

 2چه حکمی دارد؟ است، ناکفار و مشرکبه  ی که متعلقاستفاده از ظروف

 یبا رطوبت ،مگر اینکه انسان بداند کافری که بدنش نجس است ؛پاک است ،کفار استسایر ظروفی که در اختیار مشرکین و  -
البتاه   ؛صاورت نجاس اسات    ایان  که در باشدپیدا کرده است یا ظرف از پوست ساخته شده  ظرف مالقاتبا  ،کنندهسرایت

تماام  ) شودمیحکم به طهارت  ،پوستی بوده است چنانچه تذکیه شرعی انجام شده باشد یا بدانیم ید مسلمانی بر این ظرفِ
 .مراجع عظام تقلید(

 شرابشده به هآلود استفاده از ظرف

 3؟چه حکمی دارد ،ظرفی که به شراب آلوده شده است استفاده از

استعمال ظرف شراب بعد از تطهیر اشکالی ندارد؛ اگرچه ظرف از چوب یا کدو یا سافال باشاد و نجاساتِ بااطن آن بعاد از       -
ه شرط اینک؛ بلکه کافى است تطهیر داخل آن فقط بهرساندنمیتطهیر ظاهرش که منظور دو طرف داخل و خارج باشد، ضرر 

نحاوى  نجاست باطن به ظاهر سرایت نکند. ولی، مکروه است استعمال آنچه که اجزاء خمر در آن نفوذ کرده باشد؛ مگار باه  
 مکارم(.اهلل  یتآشسته شود که باطنش نیز پاک شود )حضرت امام و 

بااطن آن بعاد از    ا سافال باشاد و نجاساتِ   یدو کا یاز چوب ظرف اگرچه  ؛نداردر اشکالی یاستعمال ظرف شراب بعد از تطه -
روه کا م یول .افى استکتطهیر داخل آن فقط ه کبل ؛رساندنمیدو طرف داخل و خارج باشد ضرر منظور ه کر ظاهرش یتطه

اهلل  یات آ) ز پااک شاود  یا ه بااطنش ن کنحوى شسته شود بهمگر  ؛رده باشدکه اجزاء خمر در آن نفوذ کاست استعمال آنچه 
 .(سیستانی

 خوردن و آشامیدنقره برای استفاده از ظرف طال و ن

 4خوردن و آشامیدن چه حکمی دارد؟برای استفاده از ظروف طال و نقره 

 .(تمام مراجع عظام تقلیداست ) حرامخوردن و آشامیدن ها برای استفاده از آن -

 هو مموّ اض و مطلّظرف مفضّ استفاده از

 5؟یستآشامیدن چ خوردن وبرای  ،نقره داردآبطال یا آباستفاده از ظرفی که حکم 

 البتاه  ؛اشاکال نادارد   (نقرهیا طال با  هشددادهآب)ه روکش طال( و مموّبا ) اروکش نقره( و مطلّبا ) ضظرف مفضّاستفاده از   -
 .(سیستانیاهلل  یتآحضرت امام و ) کراهت دارد ضمفضّظرف استعمال 
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برای ، باشد طال یا نقرهگذاشتن دهان بر موضعی که  و باشد اض یا مطلّاز ظرفی که مفضّ نوشیدن

 1؟چه حکمی دارد ،نوشیدن

 .(حضرت اماماط واجب حرام است )یبر احتبناو نوشیدن بر موضع نقره  دهانگذاشتن  ،باشد اض یا مطلّمفضّ یاگر ظرف -

مساتحب از  بار احتیااط   بناا  ،باشاد مطلّاا  حرام است و اگر و نوشیدن گذاشتن دهان بر موضع نقره  ،ض باشدمفضّ یاگر ظرف -
 .(مکارمو  سیستانی)آیات عظام  گذاشتن دهان بر موضع طال اجتناب شود

 طال داردیا نقره گیرۀ استفاده از ظرفی که 

 2؟چه حکمی داردآن استفاده از ، داشته باشدیا طال نقره گیرۀ  ظرفیاگر 

، شاان ظرف گفته شود، استعمالها هگیربه آن ، اگر بعد از برداشتن استکان ،سازندا نقره مىیکه از طال  یاستکان هایهریگدر  -
مراجع عظام  مشهورنظر ) مانعى ندارد شانظرف گفته نشود، استعمال هابه آناگر  حرام است و ،ى و چه با استکانیتنهابهچه 
 .(تقلید

 ظروف طال و نقره برای زینتاستفاده از 

 3استفاده از ظروف طال و نقره برای زینت چه حکمی دارد؟

 سیستانی(.اهلل  یتآامام و جائز است )حضرت  -

 .(مکارماهلل  یتآواجب حرام است )بر احتیاط بنا -

 دیگر یهااستفادهبرای استفاده از ظروف طال و نقره 

 4استفاده از ظروف طال و نقره برای سایر استعماالت چه حکمی دارد؟

 .(مکارماهلل  یتآامام و  حضرتو دیگر استعماالت حرام است ) تطهیراستعمال این ظروف برای وضو یا غسل یا  -

 )امام خامنه ای( ا غیر از خوردن و آشامیدن ا حرام نیست. هاى دیگرستفادها -

 .(سیستانیاهلل  یتآ)یا غسل یا تطهیر و دیگر استعماالت حرام است  وضوواجب استعمال این ظروف برای بر احتیاط بنا -

 ظروف طال و نقره نگهداری

 5چه حکمی دارد؟ ،مالیذخیرۀ  نگهداری ظروف طال و نقره برای

 (.سیستانیاهلل  یتآ ، امام خامنه ای،حضرت امامجایز است ) -

 .(مکارماهلل  یتآر احتیاط واجب حرام است )ببنا -
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 گرفتن و خریدوفروش ظروف طال و نقرهمزدساختن و 

چه  ،ردگیمیها این ظرفپول عوضی که فروشنده و  ، گرفتن مزد، خریدوفروشظرف طال و نقره ساختن

 1حکمی دارد؟

سات  یحارام ن  ،ردیگیه فروشنده مکیفروش و پول عوض د ویرند و خریگیآن م یه براک یمزد نقره و ساختن ظرف طال و -
 .(حضرت امام)

 (.سیستانیاهلل  یتآداشتن جایز است )کردن یا نگهزینت برایها ساختن ظرف طال و نقره و خرید و فروش آن -

ه فروشانده  کا  یدوفروش و پاول عوضا  یا رند و خریگیآن م یه براک یمزد نقره و تن ظرف طال وساخ ،اط واجبیبر احتبنا -
 .(مکارماهلل آیتست )یحرام ن ،ردیگیم
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