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در این درس مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:
•موجباتوضو(چیزهاییکهبرایآنهاوضوگرفتهمیشود)
•اقسامشرطبودنوضوبرایاعمالدیگر(شرطصحت،شرطجوازوشرطکمال)
•مواردحرمتوعدمحرمتمسآیاتوکلماتقرآنی،بدونوضو

فقه2

حوزهمجازیعلوماسالمیدانشگاهیان

درایندرس،بحثموجبات،شکیاتومبطالتوضوءمطرحمیشود.کارهاییراکهانسانبرایآنبایدوضوبگیرد،
چیزهاییکهباعثابطالوضومیشود،شکدروسطوضوء،بعدازوضوء،قبلازنمازووسطنمازبرایانسانشکیحاصل
شوداینهااحکامخاصیداردکهانشاءاهللدرادامهبحثبهتفصیلواردآنخواهیمشد.
موجبات وضوء:
وضوبرایبعضیازاعمالشرطصحتمیباشدیعنیاگرانسانآنعملرابدونوضوانجامدهدآنعملباطلخواهدبود
وبایددوبارهآنعملراانجامدهدووضوءشرطصحتآنعملمیباشد.
الف:اعمالیکهشرطصحتآنهاوضومیباشد:
-1نمازهااعمازنمازهایواجبمانند(:نمازهایظهروعصرویانمازهاییکهبهواسطهنظروقسمواجبشدهاستویا
نمازهایحج)ومستحبمانند(:نمازهاینافلهصبحیاجعفرطیار)درایننمازهاشرطصحتنمازوضوءمیباشد.

ح
و
زه

-2طوافخانهخدااگربدونوضوءباشدباطلاست،حتیاگرازرویفراموشییاجهلباشدزیراشرطصحتطوافوضو
میباشد.


م
ج

-3همچنینبرایاجزایفراموششدةنمازمانند:سجدهوتشهدنیازبهوضوءمیباشد.مث ً
الاگرکسیبعدازنمازمتوجه

ا
ز
ی

شدکهتشهدرابجانیاوردهاستطبقنظرغالبعلماءوظیفهداردکهبعدازنمازقضاءتشهدرابجاآوردوسپسسجده

ع ول

سهوبجاآوردلذابرایقضاءتشهدفراموششدهبایدوضوءداشتهباشد.

م سا

درجاییکهبهنمازگزارسجدةسهوواجبمیشود(مث ً
السهواًحرفمیزند)آیاوضوءنیازاستیاخیر؟نظربرخیاز
علماءایناستکهبرمکلفواجباستکهسجدهسهورانیزباوضوءانجامدهدولینظرامام(رحمهاهللعلیه)ایناستکه

ال
م
ی

درسجدهسهووضوءنیازنمیباشد.پسنمازواجزایفراموششدهنمازوطوافنیازبهوضوءدارد.


د
ان

استثناء:درنمازمیتنیازبهوضوءنمیباشدچراکهنمازمیتدرواقعدعاءمیباشدولیشکلوهیئتنمازرادارد(یعنی

ش
گ
اه

باشدحتیفردجنبوزنحائض
تکبیر،قیاموروبهقبلهایستادندارد)پسدرنمازمیتشرطصحتعملوضوءنمی
ُ

هممیتواندنمازمیترابخواند.

ب:وضوءشرطجوازعملوشرطحرامنبودنعملمیباشد:
یعنیاگرآنعملبدونوضوانجامشودحراماست.

ی
ا
ن

-1مسنوشتهقرآنبدونوضوءحراممیباشدوبحثصحتعملنمیباشدکهاگربدونوضوءباشیمعملباطلشود
بلکهدستزدنبدونوضوءبهقرآنحراماست.
-2مساسمخداوندمتعالکهبههرزبانینوشتهشدهباشدوهمچنینصفاتخاصخداوندمتعالمانند:کلمهرحماننیاز
بهوضوءدارد،امااگرصفات،صفاتعامباشدمانندکلمهرزاقنیازبهوضوءندارد.
اهللبهجتبرایمساسماءائمهوپیامبران
-3طبقنظرحضراتآیاتامامخمینی(ره)،مقاممعظمرهبریومرحومآیه
ّ

وحضرتزهراءبهاحتیاطواجببایدوضوءداشتهباشیم،اماغالبمراجعاینامررادائرمدارهتکمیدانند،مث ً
الاگر
کسیبدونوضوءاسماءامامحسین،امامحسنودیگرمعصومین(علیهمالسالم)رامسحنمایدیااگرکسیاسامیائمه
رابهگردنآویزانکند،قطعاًایناسمبابدناوتماسداردودرمواقعیمانندزمانخواببدونوضوءمیباشد؛اگرعرفاً

4
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اینکارهتکحرمتبهحسابآیدبایدوضوبگیردودستزدنبدونوضوءحراماستوا ّالنیازیبهوضوءنمیباشد.
ج :وضوء داشتن شرط کمال میباشد:

یعنیوضوءشرطصحتوشرطجوازعملنمیباشدبلکهشرطکمالاستمث ً
القرائتقرآنبدونوضوءاشکالیندارد

ولیکنکسیکهقرآنمیخوانداگروضوءداشتهباشددارایثواببیشتریخواهدبود.
د:وضوءباعثرفعکراهتعملمیشود:
یعنیانجامبعضیازاعمالکراهتدارندکهاگرانسانوضوءداشتهباشدباعثرفعکراهتمیشودویااینکهباعثکمشدن
کراهتمیشودمث ً
الدرحالتجنابتخوردنوآشامیدنکراهتدارد،اگرانسانفقطدستشرابشویدومشغولغذا
خوردنشوداینباعثمیشودکهکراهتکمترشود،امااگروضوءبگیردبهصورتکلیکراهتخوردنوآشامیدنبرطرف
میشودیاهمچنیناگرشخصجنببخواهدمیتیراغسلدهداینکراهتداردواینکراهتباوضوءبرطرفمیشود

ح
و
زه

احکامی در رابطه با وجوب وضوء :


م
ج

•کسیکهوضوءنداردنبایدجاییازبدنخودرابهنوشتههایقرآنبرساند:

ا
ز
ی

مسآیاتقرآنباظاهربدنوباطنبدنمانندزبانودندانهابدونوضوحراممیباشد.
•قطعاً ّ ِ


ع
لو

سئوال:آیامسآیاتقرآنبدونوضوءباموهایکوتاهبدنمانندموهایابرو،مژهویاموهایبلندبدنمانندموهایسر
ِّ

حراممیباشد؟اغلبعلمامیفرمایند:حرامنمیباشدولیبعضیازعلماءدرمسئلهاحتیاطنمودهاندوگفتهاندکهحتیبا

م سا

شودنبایدبدونوضوءمسآیاتراانجامدهد.
موهایکوتاههمکهعرفاًجزءبدنمحسوبمی
ِّ

ال
م
ی

ترجمهآیاتقرآنبدونوضوءاشکالندارد،امامسقرآنحتیاگرباخطوطقدیمیمانندخطکوفیباشداشکال
•مس
ِّ
ّ

د نا

داردومساسماءِخداوندوصفاتخاصخداوندواسامیائمهوپیامبرانوفرشتگانبههرزبانیکهباشدبدونوضوحرام
ِّ
میباشد.

ش
گ
اه

سؤال:آیامسقرآنهاییکهباخطبریلنوشتهشدهاستحراممیباشد؟طبقنظرعلماءاگرعرفاًخطبریلخطقرآنی
ِّ

ی
ا
ن

محسوبشودبایدباوضوءآیاتقرآنمسشود،امااگرخطبریلصرفاًبهعنوانعالمتمحسوبشوددراینصورتاشکالی
ِّ
ندارد،امااگرعرفاًخطقرآنیبهحسابآیدبایدیاوضوءباشد.

•اگرآیاتقرآنونامپیامبرانباخطمتعارفومعمولباشدویامتعارفنباشدمثلخطکوفی؛ویانوشتهباقلمباشد،
چاپیاگچبریویابرجستهیاگودباشدمانند:سنگقبرمسآنهابدونوضوءحراماست.
ِّ

•مسحروفقرآنچهحروفیکهخواندهمیشودوچهحروفیکهخواندهنمیشودبدونوضوءحراماستمانندالفدر
ِّ
کلمه«قالوا»ویااگرآیاتقرآنبهصورتبرعکسنوشتهشدهباشدبازهمحرمتدارد.

•همچنینکلماتقرآنیکهنیکوباشدمانندمؤمن،صبرویاکلماتناپسندومنفورباشدمانندابلیس،شیطانوابولهب
شوندمسآنهابدونوضوءازنظرحکمتکلیفیمانندکلمهاهلل،نیزحراممیباشد(.البته
کهازکلماتقرآنیمحسوبمی
ّ
اگربهنیتکلماتقرآنیباشد)

•اگرکلماتیکهدربیرونقرآننوشتهشدهاستوبهنیتکلمهقرآنینوشتهشدهباشدحرمتلمسآنکلماتبدونوضو
وجوددارد؛امااگرآنکلماتکهخارجقرآننوشتهشدهاستبهقصدقرآنیتنوشتهنشدهباشدمثالًکلمهابولهببه
5
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عنوانیککلمهتاریخینوشتهشدهباشد،اشکالندارد.
*مس آیات قرآن در برخی از موارد حرام نمی باشد:
ِّ

ایانداختهشوداشکالنداردچراکهدرواقعمس
•مسآیاتقرآنازپشتشیشهیاپالستیکیازمانیکهرویآنپارچه
ِّ
ِّ

خطوطقرآننمیباشدوبینبدنوآیاتفاصلهوجوددارد.

• ّ ِمسمابینحروفوفضایخالیدرونحروفقرآننیزاشکالندارد.

•مسورققرآنوحواشیوبینسطوحوجلدوحملقرآنحرامنمیباشدامامکروهاست.
ِّ

سئوال:آیابردنقرآندرداخلدستشوییاشکالدارد؟اینمسئلهدائرمدارهتکحرمتاستکهاگرهتکباشداشکال
داردولیظاهراًکههتکنمیباشدواشکالیندارداماحداقلیکعملمکروهانجامدادهاست.

•مسترجمهقرآنبههرزبانیکهباشداشکالندارد،مگراسمخداوندمتعالکهبههرزبانیکهنوشتهشدهباشدبایدبا
ِّ
وضومسگردد.
ّ

ح
و
زه

•مسبدونوضوءکلماتیمانندبسمهتعالیوآرمجمهوریاسالمیوکلماتیمانندکدخدا،ناخداوکلماتیکهدرآنهاخدا


م
ج

وجودداردطبقنظراکثرعلماءاشکالدارد.حضرتامامخمینیدرآرمجمهوریاسالمیاحتیاطواجبنمودهاندومقام
معظمرهبریدراستفتاءبهعملآمدهحکمرادائرمدارعرفنمودهکهآیاعرفازاینکلمهدرآرمجمهوریاسالمیاهلل

ا
ز
ی

برداشتمیکند،اگرعرفازاینکلمهاهللبرداشتمیکنددستزدنبدونوضوءحراممیباشدودرغیراینصورتحرام
نمیباشد.
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ش
گ
اه

ی
ا
ن
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چکیده

موجبات وضو :

وضوازسهجهتمیتواندشرطبرایاعمالدیگرواقعشود.
الف:اعمالیکهشرطصحتآنهاوضومیباشد:یعنیاگربدونوضوانجامگیردباطلاست.
-1نمازها
-2طوافخانهخدا
-3قضانمودناجزایفراموششدةنماز
ب:وضو؛شرطجوازعملوشرطحرامنبودنعملمیباشد:یعنیاگرآنعملبدونوضوانجامگیردحراماست.

ح
و
زه

نوشتهقرآن-2مساسمخداوندوائمه(علیهمالسالم)
-1مس
ّ
ّ


م
ج

ج:وضو؛شرطکمالمیباشد:یعنیانجامدادنعملبدونوضواشکالندارد.مانندقرائتقرآنکهباوضودارایثواب
بیشتریمیباشد.

ا
ز
ی


ع
لو

شود:مانندخوردنوآشامیدنکسیکهدرحالجنابتاست،
د:وضوباعثرفعکراهتعملمی
ِ
کهباوضوءاینکراهتبرطرفمیگردد.
احکامی در رابطه با وضو :

م سا

الم

ی

د
ان

هایقرآنبرساند.وهمچنینمساسماءو
کسیکهوضونداردنبایدظاهرویاباطنجاییازبدنخودرابهنوشته
ّ

ش
گ
اه

السالم)بدونوضوحراماستوهمچنینمسحروفقرآنوکلماتنیکویقرآن
صفاتخداوندواسامیائمه(علیهم
ّ
مانند:مؤمنوکلماتناپسندقرآنمانند:ابولهبدراینحکمداخلاست.
مس آیات قرآن در برخی موارد حرام نمی باشد:
ّ

یا

ن

-1مسآیاتزمانیکهبهواسطهچیزیزمانیکهباپوستتماسپیدانمیکند.
ّ
(مانند:کشیدنالیهایپالستیکیرویپوست)
-2مسمابینحروفقرآن
ّ
-3مسورقوحواشیقرآنوهمچنینحملقرآن
-4مسترجمهقرآنرابههرزبانیکهباشد.
ّ
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آزمون

-1وضوبرایبهجاآوردناجزایفراموششدهنمازمانندتشهد........میباشد.
الف)شرطکمال

ب)شرطصحتج)شرطجواز

نامخداوندکهبهزبانالتیننوشتهشدهومسصفاتعامخداوندچهحکمیدارد؟
-2مس
ّ
ّ
الف)جایزنیست– جایزاست
ب)جایزنیست– جایزنیست
ج)جایزاست– جایزاست

ح
و
زه

-3مسقرآنیکهباخطبریلنوشتهشدهبدونوضوچهحکمیدارد؟


م
ج

الف)اگرعرفاًخطقرآنیمحسوبشودجایزنیستواگرخطقرآنیمحسوبنشودجایزاست.
ب)مطلقاًجایزاست.

ج)مطلقاًجایزنیست.

ا
ز
ی

ع ول

-4حکممسبدونوضویکلماتزیررابیانکنید.

ما

س
ال
م

ابولهببهعنوانکلمهتاریخی-الفآخرقالوادرقرآن-فضایخالیداخلحروفقرآن
الف)جایزاست– جایزنیست– جایزنیست
ب)جایزاست– جایزاست– جایزاست
ج)جایزاست– جایزنیست– جایزاست
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ی

دان

ش اگ

هی
ا
ن

درس دوم
در این درس مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:
•کارهایی که مستحب است با وضو انجام گیرد
•شکیات وضو
ّ
•مبطالت وضو
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کارهایی که مستحب است با وضوء انجام داده شود:
-1خواندننمازمیت؛
-2رفتنبهمسجدوحرمامامانمعصوم(علیهمالسالم)؛
-3خواندنقرآن،خواندنقرآنباوضوءثواببیشتریدارد؛
-4همراهداشتنقرآن؛
-5بههنگامخوابیدن؛
-6قضاوتقاضیدرمسندقضاء؛
-7زیارتاهلقبور
-8مستحباستشخصمسافرهنگامورودبراهلوعیالخودباوضوءباشد.

ح
و
زه

-9مستحباستبرایانجامسجدةشکریاسجدهتالوتوضوءداشتهباشد.


م
ج

-10مستحباستاذانباوضوگفتهشودودراقامهشرطصحتاقامه،داشتنوضوءمیباشد.
•طبقنظراکثرعلماءمستحباستانسانهمیشهباوضوءباشدوفقطحضرتامامدراینمسئلهنظرشانمتفاوتمیباشد.
شکیات وضوء:

ا
ز
ی

عل

و
م
ا

-1کسیکهنمیداندوضوگرفتهیانه،بایدوضوبگیرد.

س
ال

-2کسیکهنمیداندوضویشباطلشدهیانه،الزمنیستدوبارهوضوبگیرد.مث ً
الکسیکهبراینمازصبحوضوءگرفته

م
ی

استووقتنمازظهرشکمیکندکهآیاوضویشباطلشدهاستیانهوضویشباطلنیستوصحیحمیباشد.

د نا

-3اگرانساندربیننمازشککندوضوگرفتهیانهوش ّکشبدویباشدوسابقهطهارتنداشتهاست،نمازشباطلاست

ش
گ
اه

وبایدوضوبگیردومجدداًنمازخودرااقامهکند(.البتهدراینمسئلهمراجعگذشتهاحتیاطکردهاندوگفتندکهدرهمین
حالتنمازرابهپایانبرساندوبعدباوضویمجددنمازخودرابخواند)

ی
ا
ن

-4اگرکسیپسازخواندننماز،شککندکهوضوداشتهاستیانه،مث ً
البعدازسالمنمازشکمیکندکهوضوءداشته
استیانه؟طبققائدهفراقنمازخواندهشدهصحیحاست،ولیبراینمازهایبعدیطبققائدهاستصحاببایدوضوبگیرد.
-5اگرانسانپسازوضوءشککند،مانعیبراعضایوضوءبودهیانه،بهشکخوداعتنانمیکندووضویاوصحیحاست.
-6اگرپسازوضوءچیزیکهمانعرسیدنآباستدراعضایوضوءببیندونداندهنگاموضوءبودهاستیابعدپیداشده،
وضویاوصحیحاست،ولیاگربداندکهدروقتوضوءگرفتنملتفتآننبوده،دراینجاطبقنظراماموغالبمراجعبه
شکلاحتیاطواجبویاشکلفتوابایددوبارهوضوبگیرد.
-7اگرمیداندچیزیبراعضایوضوچسبیدهولیشکداردکهازرسیدنآبجلوگیریمیکندیانه،بایدآنرابرطرف
کندیاآبرازیرآنبرساند.مث ً
الدستکسیکهباخودکاررنگیشدهاستوشکمیکندکهاینمقداررنگآیامانعاز
رسیدنآببهپوستمیباشدیانه؟دراینصورتبایدبرایاینکهیقینپیداکندکهآببهپوستبدنرسیدهاست،
بایدآنمانعورنگرابرطرفسازد.
-8کسیکهدرکارهایوضوءوشرایطآن،مثلوجودداشتنمانعیبراعضاء،مباحبودنآب،زیادشکمیکند،نبایدبه
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شکخوداعتناکند.
-9کسیکهقسمتیازاعضایوضویشنجسبودهاستوبعدازوضوشکمیکندکهآیاآننجاسترابرطرفساخته
استیانه؟اگرهنگاموضوءملتفتآننجاستبودهاستوضویشمحکومبهصحتمیباشدولیکناگرمیداندکهملتفت
ّ
نجسبودنبعضیازاعضایوضونبودهاستوضویشصحیحنمیباشد.
مبطالت نماز:
آنچهوضوراباطلمیکندعبارتنداز:
-1خارجشدنادراریامدفوع؛(فرقینمیکندازمخارجطبیعیویاغیرطبیعیخارجشود)
-2خارجشدنبادمعدهورودهازمخرجغائط؛
-3خواباگربهحدیباشدکهگوشنشنودوچشمنبیند،چرتزدناگردراینحدنباشدوضوءراباطلنمیکند،یعنی
ّ

ح
و
زه

اگرگوشبشنودوچشمنبیندوبرعکسوضوءباطلنمیشود.


م
ج

-4چیزهاییکهعقلراازبینمیبردباعثبطالنوضوءمیشود؛ماننددیوانگی،مستیوبیهوشی.

ا
ز
ی

سمیتوغیره......
-5حدثاکبرباعثبطالنوضومیباشدیعنیآنچهسببغسلشود؛مانندجنابتو َم ّ


ع
لو

-6استحاضهدرزناننیزباعثبطالنوضوءمیباشد(خونیاستکهبعضیاززناندربعضیازایاممیبینند).

م سا

ال
م
ی

د نا

ش
گ
اه

ی
ا
ن
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چکیده

کارهایی که مستحب است با وضوء انجام گیرد:
-1خواندن نماز میت     -2رفتن به مسجد و حرم امامان معصوم (علیهمالسالم)    -3خواندن قرآن
 -4همراه داشتن قرآن    -5هنگام خوابیدن     -6قضاوت قاضی     -7زیارت اهل قبور
-8مسافری که وارد بر اهل و عیال خود میشود     -9انجام سجدة شکر    -10گفتن اذان
شکیات وضوء :
-1کسی که نمیداند وضوء گرفته یا نه باید وضوء بگیرد.

ح
و
زه

-2کسی که نمیداند وضویش باطل شده یا نه ،وضوء دارد.

م
ج

-3کسی که در بین نماز شک کرده است که وضوء دارد یا نه و سابقه طهارت ندارد ؛ نمازش باطل است وباید برای نمازهای
بعدی وضو بگیرد.

ا
ز
ی

عل
و
م

-4کسی که بعد از نماز شک میکند آیا وضوء داشته است یا نه ؛ نمازهایی را خوانده صحیح است ولی برای نمازهای دیگر
باید وضوء بگیرد.

اس

ال
م
ی

-5کسی که شک کند بعد از وضوء مانعی در اعضاء بوده یا نه نباید به شکش اعتنا نماید .

دا
ن
ش

-6کسی که پس از وضوء مانعی در اعضایش ببیند اگر هنگام وضو ملتفت آن بوده است  وضویش صحیح است و اال وضویش
باطل است.

گ
ا
ه
یا

-7کسی که چیزی بر اعضای وضوی او چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری میکند یا نه ،باید آن را برطرف
کند .
-8کسی که در کارهای خود زیاد شک میکند نباید اعتنا کند.

ن

-9کسی که قسمتی از اعضای وضویش نجس بوده است اگر هنگام وضوء ملتفت نجاست بوده است وضویش صحیح است
و ا ّال وضوی این فرد باطل است.
مبطالت وضو :
-1خارج شدن بول یا مدفوع    -2خارج شدن باد معده و روده    -3خواب بهحدی که نبیند و نشنود  -4چیزهایی که عقل
را از بین میبرد   -5آنچه سبب غسل میگردد    -6استحاضه در زنان.
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آزمون

-1کسیکهشکداردوضوگرفتهیانه.........وکسیکهشکداردوضویشباطلشده...........
الف)بایدوضوبگیرد-الزمنیستوضوبگیرد.
ب)بایدوضوبگیرد-بایدوضوبگیرد.
ج)الزمنیستوضوبگیرد-بایدوضوبگیرد.
-2اگرشخصمیداندمانعیدراعضایوضوهستولیشکداردولیشکداردکهازرسیدنآببهپوستجلوگیریمی
کندیانه...........
الف)بهتراستمانعرابرطرفکند.

ح
و
زه

ب)بایدمانعرابرطرفکند.


م
ج

ج)الزمنیستمانعرابرطرفکند.

ا
ز
ی


ع
لو

-3بیهوشیباعثبطالنوضو........وخوردنغذاباعثبطالنوضو...........
الف)نمیشود-میشود
ب)نمیشود-نمیشود
ج)میشود-نمیشود
-4حدثاکبرعبارتاستازآنچهکه.........
الف)سببغسلمیشود
ب)سببوضومیشود
ج)سببوضووغسلنمیشود.

م سا

الم

ی د

ا
ن
ش

گ ها

یا

ن
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در این درس مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:
•غسل های واجب و مستحب
•عوامل جنابت
•نشانههای بلوغ
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غسل  :به دو قسمت کلی تقسیم میشود:
 -1غسلهای واجب                -2غسلهای مستحب
برخی از غسلهای واجب ویژه بانوان و برخی دیگر ازغسلهای واجب مشترک بین مردان و زنان میباشند.
غسلهای مستحبی تقسیم میشود به -1 :زمانی     -2مکانی      -3فعلی
غسلهای مشترک بین زنان و مردان عبارتند از-1 :غسل جنابت  -2غسل مس میت  -3میت
مس میت این است که انسان با بدن مرده-ای که سرد شده است ،تماس پیدا کند .یعنی به بدن او دست
•منظور از غسل ّ

بزند و با دستکش غسل واجب نمیشود.

•غسل میت مربوط به کسی میباشد که از دنیا رفته است یعنی فردی که از دنیا رفته است را غسل میدهند و سپس دفن
میکنند.

ح
و
زه

•غسلهای واجبی که ویژه ی بانوان است عبارتند از  -1 :حیض  -2استحاضه  -3ن ِفاس
غسلهای مستحب تعداد بیشماری دارد در برخی از کتب فقهی حدود  30غسل مستحب برای مکلفین شمرده شده است ؛  

م
ج
از

بعضی از غسلها   ،غسلهای زمانی است یعنی در زمانهای خاصی انجام دادن آن وارد شده است مانند ( :غسل شب قدر ،
روز عرفه و روز جمعه) ؛ بعضی از این غسلهای مستحب در مکانهای خاصی وارد شده است مانند ( :غسل رفتن به مسجد

ی
ع
لو

الحرام)؛ و بعضی از غسلها هم غسلهای فعلی است یعنی زمانی که یک فعلی از انسان سر زند مستحب است که انسان
غسل انجام دهد مانند (:غسل احرام عمره و حج )
غسل جنابت :

م سا

ال
م
ی

دا
ن
ش

غسل جنابت فینفسه و بهخودیخود مستحب میباشد مث ً
ال  :یعنی اگر زنی که حائض است و جنب هم شده است چون

نماز بر او واجب نمیباشد غسل جنابت برای او مستحب است و واجب نمیباشد ،زیرا وقتی از حیض پاک شد میتواند

گ
ا
هی

هنگام غسل دو نیت انجام دهد یکی برای جنابت و یکی برای حیض و نماز خود را می خواند پس تا زمانی که فرد مکلف

ان

نباشد و مشغول کار عبادی نشود غسل بر او واجب نمی باشد .تمامی اغسال بهخودیخود و فی نفسه مستحب میباشد و
فقط غسل میت است که واجب است.
-1عوامل جنابت   :

الف  :بیرون آمدن منی  :منی ماده ای است که از بدن مردان خارج میشود و گاهی اوقات هم از زنان هم خارج میشود و
فرقی نمی کند که کم باشد یا زیاد ؛ در خواب باشد یا در بیداری باشد.
نکته :اینکه گفته می شود منی از بدن خانم ها خارج می شود در واقع منی نمی باشد و آن مایع ای که از آنها خارج می
شود در حکم منی است و مانند منی نجس است.
ب :جِ ماع (آمیزش)  :اگر آمیزش انجام گیرد با همسر یا با حرام ؛ و منی بیرون بیاید یا نیاید جنابت اتفاق می افتد.
-2اگر منی از جای خود حرکت کند ،ولی بیرون نیاید سبب جنابت نمیشود و نیازی به غسل نمی باشد  ،اما اگر از جای
خود حرکت کرد و بیرون نیامد ولی با ادرار بیرون آمد در این صورت چون منی بیرون آمده است واجب است برای انجام
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اعمال عبادی غسل کند.

-3کسی که میداند منی از او خارج شده و میداند آنچه بیرون آمده منی است ،واجب است و باید غسل کند( یعنی اگر
یقین دارد رطوبتی که خارج شده است حتی نشانه های منی را هم نداشته باشد منی است.
-4نشانههای منی   :اگر مایعی از بدن مرد و زن خارج شد  ،در بیداری و یا در خواب بود  ،کم یا زیاد بود و شک کند که
این رطوبت منی است یا نه؟ نشانههایی دارد که از آن طریق می توان متوجه شد که این فرد ُج ُنب است یا نه؟
•باشهوت بیرون آید؛

•با فشار و جستن بیرون آید .
•پس از بیرون آمدن ،بدن سست شود  (.البته بسیاری از مراجع شرط سوم را دخیل در جنابت نمیدانند .یعنی اگر دو شرط
دیگر محقق شده باشد ،شرط سوم لزومی ندارد )                
-5کسی که رطوبتی از اوخارج شده و نمیداند منی است یا نه ،در صورتی که تمامی نشانهها را داشته باشد جنب است و

ح
و
زه

در غیر این صورت ،حتی اگر یکی از نشانهها را نداشته باشد جنب نیست ؛ به جز زن و مریض که وجود یک نشانه ؛یعنی

بیرون آمدن منی از روی شهوت ،کافی است ولی اگر بعدا ً متوجه شود جنب بوده است ،نمازهایی که با آنها خوانده است
باطل است .

م
ج

ا
ز
ی

عل
و
م

 -6نشانههای بلوغ در دختران و پسران متفاوت است:
الف :روییدن موی خشن بر عانه (باالی عورت)؛

ا
س
ال

ب  :کامل شدن پانزده سال قمری برای پسران و ن ُه سال قمری برای دختران؛
ج  :بیرون آمدن منی از انسان قبل سن  15سال قمری در پسران ؛

م
ی

دا
ن
ش

برای تحقق بلوغ ،ظاهر شدن هر سه عالمت ضرورت ندارد ،بلکه با پدیدار شدن یکی از آنها ،بلوغ حاصل میشود .مث ً
ال اگر

گ
ا
هی

پسری در سن  12سالگی ُجنب شود  ،بالغ شده است و باید به تکالیف شرعی خود عمل نماید .

-7مستحب است انسان پس از بیرون آمدن منی ادرار کند و اگر ادرار نکند و پس از غسل رطوبتی از او خارج شودکه شک

ان

کند و نداند باقی مانده منی که در مجرای ادرار است یا رطوبت دیگر ،در این صورت حکم منی را دارد ،و باید غسل کند
ولی اگر ادرار کند یقین  می کند که آن رطوبت منی نمی باشد .

نکته :کسی که به هر دلیلی نمیتواند ادرارکند ،آیا میتواند به جای ادرار استبراء انجام دهد و باقیمانده منی را از مجرای
بول خارج کند و اگر بعد از غسل رطوبت مشکوکی را ببیند آیا نیاز به غسل دارد یا نه؟
غالب مراجع فرمودهاند :که استبراء از منی فقط از طریق ادرار انجام میپذیرد  ،یعنی اگر بدون انجام ادرار استبراء
کند(استبراء ب َ
ِالخ َرطاط) و بعد از غسل رطوبتی ببیند طبق فتوای همه مراجع به غیر از آیه اهلل بهجت؛ در حکم منی است
و این استبراء از منی ،فقط بعد از ادرار کردن حاصل می شود.

-8زنان هم ممکن است مانند مردان در خواب محتلم شوند (هرچند به ندرت این اتفاق میافتد) و در صورتی که یقین به
خروج منی پیدا کردند غسل واجب میشود و در صورت شک غسل واجب نیست.
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نکته :بعضی از خانمها دچار وسواس هستند و مخصوصاً در دوران نامزدی به مجرد اینکه با نامزد خود تماس پیدا میکنند
اَحیاناً رطوبتی را در خود میبینند و فکر میکنند جنب شدهاند در حالی که این رطوبتها ؛ دارای نشانه منی نمیباشند و

هیچ غسل جنابتی بر آنها واجب نمیباشد.
سؤال پیش میآید که خانم ها از کجا متوجه شوند که این رطوبت حکم منی را ندارد ؟ فرموده اند که اگر خانمها رطوبتی
را در اوج لذت جنسی ببینند  ،این رطوبت حکم منی را دارد و باید غسل جنابت صورت بگیرد و اگر رطوبتی را نبینند حکم
منی را ندارد و یا اگر به اوج لذت جنسی نرسند  ،آن رطوبت حکم منی را ندارد  ،لذا غسلی هم بر آنها واجب نمیباشد.
( البته آیتاهلل سیستانی میفرمایند :اگر خانمی که به اوج لذت جنسی نرسیده ولی حجم رطوبتی که میبیند ،به مقدار
رطوبتی است که در اوج لذت جنسی میبیند فقط طبق نظر ایشان این رطوبت به احتیاط واجب حکم منی را دارد ؛ چون
مسئله احتیاط واجب است قابل رجوع به دیگر مراجع وجود دارد .لذا طبق نظر اکثر مراجع حاالت پیش آمده برای خانم

ح
و
زه

ها حالت جنابت نمی باشدو احتالم بانوان درخواب نادر الوقوع است)   
-9استمناء(خودارضایی) ،حرام و از گناهان بزرگ است و در صورت بیرون آمدن منی ،باید غسل انجام گیرد  .همچنین

م
ج
از

احکام خاصی دارد .مث ً
ال اگر در ماه مبارک رمضان باشد طبق نظر اکثر مراجع باعث بطالن روزه میشود و کفاره جمع هم
به عهده انسان میآید و اگر در غیر ماه مبارک رمضان هم باشد این عمل به خودی خود حرام میباشد  .

ی
ع
لو

حدیث :یکی از معصومین (علیهمالسالم) فرمودند :که اگر من بدانم که کسی این کار را (استمناء)انجام میدهد ،با او سر یک

م سا

سفره هم غذا نخواهم شد کسی که با این عمل خود را ارضاع میکند اصطالحاً به چنین شخصی ناکح الکف  ،ناکح النفس ؛
یعنی کسی که با خود ازدواج کرده است .

ال
م
ی

در روایات وارد شده است که؛ در زمان امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم) جوانی مرتکب این عمل شده بود که حضرت آنقدر

دا
ن
ش

با شالق به کف دست این جوان زدند که دستانش سرخ شد و بعد از تنبیه حضرت از بیت المال این جوان را مزدوج نمودند.

گ
ا
هی

ان
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چکیده

غسل به واجب و مستحب تقسیم میگردد :
غسلهای مستحبی عبارتند از           :
-1زمانی مانند( :غسل شب قدر)   -2مکانی مانند ( :غسل رفتن به مسجد الحرام )   -3فعلی مانند  ( :غسل احرام حج )
مس میت  * غسل میت
غسلهای مشترک بین زنان و مردان  *     :غسل جنابت   * غسل ّ
   غسلهای که مخصوص بانوان است *       :غسل حیض    * غسل استحاضه   * غسل نفاس
غسل جنابت و مسائل آن  :فی نفسه مستحب است و تا زمانی که انسان نخواهد عمل عبادی انجام دهد غسل واجب
نمیباشد  .

ح
و
زه

-1عوامل جنابت           :الف  :بیرون آمدن منی        ب :جماع ( آمیزش )

م
ج

ا
ز
ی

-2اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید سبب غسل نمیشود ولی اگر با ادرار بیرون آید  ،غسل واجب میشود.

عل
و
م

-3کسی که یقین دارد آنچه که از او بیرون آمده منی است واجب است غسل کند.
-4نشانههای منی عبارتند از   :الف :با شهوت بیرون می آید ؛
ب  :با فشار بیرون می آید ؛
ج  :پس از بیرون آمدن منی  ،بدن سست می شود.

ا
س
ال

م
ی

دا
ن
ش

-5کسی که رطوبتی از او خارج شده و نمیداند که منی است یا نه اگر یکی از نشانهها را نداشته باشد ،منی نمیباشد.
-6نشانههای بلوغ     :الف  :روییدن موی خشن باالی عورت ؛
ب :کامل شدن  15سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران؛
ج :بیرون آمدن منی قبل از  15سال قمری .

گ
ا
هی

ان

-7مستحب است انسان پس از بیرون آمدن منی بول کند و اگر بول نکند و پس از غسل رطوبتی از او خارج شود و نداند
منی است یا چیز دیگر در حکم منی است و باید غسل کند.
-8استمناء (خود رضایی) حرام و از گناهان کبیره میباشد و در صورت بیرون آمدن منی باید غسل نمود.
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آزمون

-1غسلمیتبهخودیخود........استوغسلجنابتبهخودیخود..............است.
الف)واجب-مستحبب)مستحب-مستحبج)واجب-واجب

-2اگرمنیازجایخودحرکتکندولیباادراربیرونآید...............
الف)سببجنابتنمیشودب)سببجنابتمیشودج)احتیاطاًبایدغسلکند

ح
و
زه


م
ج

-3بلوغوجنابتچگونهمحققمیشوند؟

ا
ز
ی

الف)بلوغبایکشرطمحققمیشودولیجنابتفقطباسهشرطمحققمیشود.


ع
لو

ب)جنابتبایکشرطمحققمیشودامابلوغفقطباسهشرطمحققمیشود.

م سا

ج)بلوغوجنابتفقطباتحققسهشرطمحققمیشوند.

-4احتالمدرخواب..............

ال
م
ی

الف)بیشتربرایخانمهااستوبهندرتبرایآقایاناتفاقمیافتد.

د نا

ب)مخصوصآقایاناست.

ش
گ
اه

ج)بیشتربرایمرداناستوبهندرتبرایخانمهااتفاقمیافتد.

ی
ا
ن

-5حکماکثرمراجعدربارهاستمناءدرحالروزهچیست؟
الف)باعثبطالنروزهمیشودویکیازکفاراتسهگانهبرعهدهانسانمیآید.
ب)باعثبطالنروزهمیشودوکفارهجمعبرعهدهانسانمیآید.
ج)باعثبطالنروزهنمیشودولیبنابراحتیاطبایدروزهراقضانمایدوکفارهدهد.
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•کیفیت غسل ارتماسی و ترتیبی  
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کارهایی که بر جنب حرام است:
-1رساندن جایی از بدن به خط قرآن و اسم خداوند برای شخص جنب در حالی که ملتفت است ،حرام است و بنابر احتیاط
واجب ،رساندن بدن به اسامی پیامبران و ائمه (علیهمالسالم) برای شخص جنب و بی وضوء نیز در این حکم داخل میباشد
( بعضی از مراجع دست زدن بدون وضوء به اسامی ائمه علیهم السالم را دائر مدار هتک می دانند).
 -2رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی هر چند از یک َدر وارد و از َدر دیگر خارج شود حرام است ؛ و تفاوت این دو مسجد
با سایر مساجد این است که ،در سایر مساجد شخص جنب میتواند از یک در وارد شود و از در دیگر خارج شود به گونهای
که در مسجد توقف نکند این عبور کردن برای شخص جنب اشکال ندارد و حرم امامان معصوم هم در این حکم داخل است،
ولی در دو مسجد مذکور حتی عبور هم حرام است( .مرحوم آیهاهلل بهجت در رابطه با مسئله عبور از حرم امامان معصوم
هم احتیاط واجب نمودهاند)
-3گذاشتن چیزی در مسجد ،هر چند از بیرون مسجد باشد برای شخص جنب حرام است( مث ً
ال فرد جنبی میخواهد ُمهری

ح
و
زه

را از بیرون مسجد داخل مسجد بگذارد حرام است و باید به فرد پاکی دهد تا او آن را داخل مسجد قرار دهد).

-4طبق فتوای برخی از علماء مانند مرحوم حضرت امام و مرحوم آیهاهلل بهجت؛ خواندن سورههایی از قرآن که سجده واجب

م
ج
از

دارد حتی یک حرف از آن را برای شخص جنب حرام می دانند(.چهار سوره به نام های  ،سوره سجده آیه  ، 15سوره فصلت

ی
ع
لو

آیه  ، 41سوره 53قرآن( نجم) وسوره96قرآن (علق) سوره های سجده دار هستند ).اما بسیاری از مراجع مانند :مقام معظم
رهبری و آیهاهلل مکارم شیرازی و بعضی از مراجع دیگر میفرمایند ،خواندن سوره حرام نمیباشد بلکه خواندن آیهای که
سجده واجب دارد حرام  می باشد.

ما

س
ال
م

نکته  :خواندن ادعیه بر شخص جنب و حائض حرام نمیباشد .ولیکن این نکته وجود دارد که طبق نظر حضرت امام مث ً
ال

کان فاسِ قاً ال
کان ُمومِناً َک َمن َ
در دعای کمیل یک جمله وجود دارد که از سورههای سجده دار استفاده شده است( ا َ َف َمن َ

ی
د

ا
ن
ش

یَس َت ُوون)(سوره سجده)  پس در اینصورت طبق این فتوا خواندن این قسمت از دعاء که سوره سجده دار است  برای شخص

جنب و زن حائض حرام میباشد.

کارهایی که بر شخص جنب مکروه است :

گ
ا
هی

ا
ن

•خوردن و آشامیدن برای شخص جنب کراهت دارد و این کراهت با وضوء به صورت کلی برطرف میشود و و اگر وضو نگیرد
و دست و صورتش را بشوید رفع کراهت به صورت کلی نمیشود ،اما کراهت خوردن و آشامیدن کمتر میشود ( مثال اگر
کراهت بدون وضوء  100درجه باشد با مزمزه آب و شستن دست و صورت مث ً
ال کراهت  50درجه می شود)     .
•خواندن بیش از هفت آیه از آیات قرآن بر شخص جنب مکروه است  (.این نکته قابل توجه است که کراهت در عبادات در
معنای ا َ ُّ
قل ثواباً میباشد .یعنی در یک عبادتی مانند قرآن خواندن که گفته شده است کراهت دارد  ،به این معنا نمیباشد
که شایسته است قرآن خواندن به صورت کلی ترک شود ؛ چرا که مکروهات به دو شکل است  :مکروهاتی که خدای متعال
دوست ندارد انجام شود و شایسته است که آن کار به صورت کلی ترک شود مانند خوردن پنیر(اگر کراهت آن ثابت شود)؛
ولی بعضی از مکروهات در عبادات است یعنی اگر شخص جنب قرآن بخواند ثواب کمتری از خواندن قرآن میبرد و منظور
ترک خواندن کلی قرآن نمیباشد).
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•لمس کردن حاشیه قرآن و ما بین خطوط قرآن بر شخص جنب مکروه است.

تیمم نماید
•خوابیدن شخص جنب کراهت دارد و این کراهت با وضوء گرفتن برطرف میشود و اگر امکان غسل وجود ندارد ّ
تا کراهت بر طرف شود.

•خِ ضاب کردن  ،یعنی حنا گذاشتن برای شخص جنب و حائض کراهت دارد و طبق نظر بیشترعلماء رنگ گذاشتن هم شامل
این حکم میشود.
•تَدهین :یعنی روغن زدن به بدن و سر میباشد ،که این کار هم کراهت دارد.
•جماع پس از احتالم نیز مکروه است ( یعنی کسی که مث ً
ال به واسطه خوابیدن جنب شده و بعد جماع انجام می دهد کراهت
دارد و گر نه کراهت ندارد).
صحف یعنی آویختن قرآن به گردن
صحف یعنی شخص جنب قرآن را همراه داشته باشد و همچنین ت ُ
الم َ
الم َ
َعلیق ُ
•حمل ُ

نیز کراهت دارد.
کیفیت غسل :

ح
و
زه

م
ج

ا
ز
ی

غسل به دو شکل انجام میگیرد  -1            :ترتیبی             -2ارتماسی

عل
و
م

غسل ترتیبی :در غسل ترتیبی طبق فتوای امام و بسیاری از مراجع ابتدا سر و گردن شستوشو داده میشود و سپس نیمة

ا
س
ال

راست بدن از باال تا پایین (کف پا) شسته میشود ( از باب احتیاط یک مقدار از سمت چپ و تمام عورت و ناف شسته می
شود تا یقین شود تمام سمت راست شسته شده است) و سپس به همین کیفیت سمت چپ بدن شسته میشود .این غسل
به صورت مرتب انجام می گیرد.

م
ی

دا
ن
ش

غسل ارتماسی  :غسلی است که انسان به صورت یک دفعه انجام میدهد و در آن ترتیب لحاظ نشده است .این غسل طبق

گ
ا
هی

نظر حضرت امام به سه صورت میباشد و بعضی از مراجع فقط یک یا دو صورت از این سه صورت را قبول دارند .

ان

نوع اول :این است که انسان با نیت غسل به یکباره زیر آب برود مث ً
ال کسی که کنار استخر ایستاده است ّنیت غسل میکند

و یک دفعه در آب فرو میرود تا تمام بدن را به یکباره آب فراگیرد(  .باید دقت داشت که در هنگام غسل ارتماسی ،مانعی
بر روی بدن وجود نداشته باشد چون غسل ارتماسی در این صورت محقق نمیشود چون شرط غسل ارتماسی این است
که آب بدن را یکباره در بر بگیرد)
نوع دوم  :این است که انسان به تدریج زیرآب فرو رود  ،که در نهایت آب تمام بدن را فرا گیرد و تدریجاً غسل ارتماسی
حاصل شود ( مث ً
ال در استخری پله وجود دارد و از پله ها به نیت غسل تدریجاً پایین می روید و زمانی که آب روی سرآمده
است تدریجاً غسل انجام می گیرد).
نوع سوم  :این است که انسان در زیر آب فرو میرود و نیت غسل هم ندارد ولیکن به نیت غسل از آب بیرون میآید و یا به
نیت غسل بدن خود را حرکت می دهد این هم طبق نظر امام صحیح   می باشد.
نکته :نکته قابل توجه این میباشدکه طبق نظر مرحوم آیهاهلل خویی ،مرحوم آیهاهلل تبریزی ،آیتاهلل زنجانی ،آیهاهلل
سیستانی ،آیهاهلل مکارم شیرازی در غسل ترتیبی پس از شستن سر و گردن اگر کسی تمام بدن را بشوید و یا اول سمت
چپ بدن را بشوید و بعد سمت راست بدن را بشوید اشکالی ندارد و غسل ترتیبی او صحیح میباشد .یعنی ترتیب بین سر
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و گردن و بدن میباشد  ،اما ترتیب بین سمت چپ و سمت راست بدن نمیباشد( لذا اگر کل بدن را بعد از شستن سر
و گردن یک دفعه بشوید غسل ترتیبی محقق می شود)  ،البته نکته ای را که باید توجه کرد این است که آیه اهلل مکارم
شیرازی این نحوه ترتیب را هم واجب نمی دانند جز در غسل میت که ترتیب طبق نظر همه علماء شرط می باشد ( .البته
احتیاط این است که طبق ترتیب غسل انجام گیرد ولی اگر طبق ترتیب هم نباشد با توجه به حکم آیه اهلل مکارم شیرازی
اشکال ندارد) در غسل میت به خاطر وجود روایات ترتیب شرط است (.یعنی اول سر و گردن بعد طرف راست و بعد طرف
چپ بدن را شستن الزم است).
پس در غسل ،ترتیب ،طبق نظر مراجع به سه شکل می باشد:
•طبق نظر امام و مرحوم آیه اهلل فاضل لنکرانی ترتیبی که معروف است.
•طبق نظرآیات عظام سیستانی  ،خویی  ،تبریزی  ،زنجانی ترتیب بین سر و گردن با بدن است.
•طبق نظر آیه اهلل مکارم شیرازی ترتیب وجود ندارد.

ح
و
زه

م
ج
از

ی
ع
لو

م سا

ال
م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
هی

ا
ن
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چکیده

کارهایی که بر جنب حرام است :
 -1رساندن جایی از بدن به خط قرآن و اسم خداوند و بنابر احتیاط واجب  ،اسامی ائمه و پیامبران
-2رفتن به مسجدالحرام و مسجد النبی
-3گذاشتن چیزی در مسجد
-4خواندن سوره و آیهای که سجده واجب دارد
کارهایی که بر شخص جنب مکروه است :

ح
و
زه

-1خوردن و آشامیدن که کراهت آن با وضو برطرف میگردد؛
-2خواندن بیش از هفت آیه از آیات قرآن کریم ؛

م
ج

-3لمس کردن حاشیه و ما بین خطوط قرآن کریم ؛

ا
ز
ی

-4خوابیدن ،که کراهت آن وضو برطرف میگردد؛   
-5استفاده از حنا و رنگ؛
-6روغن زدن به بدن و موی سر ؛
 -7جماع پس از احتالم؛

عل
و
م

اس

ال
م
ی

-8حمل المصحف یعنی حمل قرآن و تعلیق المصحف یعنی آویزان کردن قرآن از گردن.
کیفیت غسل :

دا
ن
ش

گ
ا
هی

-1غسل ترتیبی  :در غسل ترتیبی طبق فتوای امام و بسیاری از مراجع ابتدا سر و گردن و بعد سمت راست بدن و سپس
سمت چپ بدن شسته میشود.

ان

-2غسل ارتماسی  :غسلی است که به صورت یک دفعه که انجام میدهند و طبق نظر امام به سه صورت انجام میگیرد:
الف  :با نیت غسل به یکباره به زیر آب برود تا تمام بدن را آب فرا گیرد.
ب  :با نیت غسل تدریجاً زیر آب فرو رود تا در نهایت آب تمام بدن را فراگیرد.
ج  :بدون نیت غسل در آب فرو رود و با نیت غسل خارج گردد یا به نیت غسل بدن خود را در زیر آب حرکت دهد.
نکته  :در غسل ترتیبی سه نظر وجود دارد:
-1طبق نظر امام و آیتاهلل فاضل لنکرانی غسل ترتیبی به شکل معروف انجام میگیرد.
سر گردن و بدن است.
-2طبق نظر آیات عظام سیستانی ،خویی ،تبریزی و زنجانی ترتیب بین ُ
-3طبق نظر آیتاهلل مکارم شیرازی در غسل ترتیب وجود ندارد          .
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آزمون

-1حکمعبورشخصج ُنبازمسجدکوفهومسجدالنبیچیست؟
ُ
الف)جایزاست-جایزنیستب)جایزنیست-جایزنیستج)جایزنیست-جایزاست

-2بنابرفتوایآیتاهللبهجتخواندنسورههایعزائمدرحالجنابتچهحکمیدارد؟
الف)خواندنبیشازهفتآیهازآنسورههااشکالدارد

ح
و
زه

ب)خواندنیکآیهازآنسورههااشکالندارد.


م
ج

ج)خواندنیککلمهازآنسورههانیزحراماست.

ا
ز
ی


ع
لو

-3معنیمکروهدراعمالعبادیوغیرعبادیچیست؟

م سا

الف)دراعمالعبادیوغیرعبادیبهمعنایاولویتترکآنکارمیباشد.

ال
م
ی

ب)دراعمالعبادیبهمعنایکمشدنثوابودراعمالغیرعبادیبهمعنایاولویتترکآنکارمیباشد.

د نا

ش
گ
اه

ج)دراعمالغیرعبادیبهمعنایجوازودراعمالعبادیبهمعنایاولویتترکآنکارمیباشد.

-4بنابرفتوایآیتاهللسیستانیترتیبشستناعضادرغسلترتیبیچگونهمیباشد؟

ی
ا
ن

الف)ترتیب،فقطبینسروگردنوبدنالزماست.
ب)ترتیب،میانسروگردنوسمتراستوچپبدنالزماست.
ج)ترتیب،بینسروگردنوبدنالزمنیست.
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احکام غسل :
-1تمام شرطهایی که برای صحت وضو گفته شد مانند(آب پاک باشد یعنی نجس نباشد ،غصبی نباشد ،مباح باشد و شرایط
دیگر )  ،در صحت غسل هم شرط است  ،به جز مواالت(یعنی پشت سر هم انجام دادن یعنی مث ً
ال در وضوء اول صورت و بعد
دست راست و سپس دست چپ را بشوید و اگر به قدری طول دهد که اعضای وضو خشک شود وضوء باطل است اما کسی
که غسل می کند  ،سر و گردن را بشوید و یک ساعت بعد سمت راست وچپ را بشوید  ،ضرری به غسل وارد نمی شود) و
دومین شرط در وضوء از باال به پایین شستن بدن است که در وضوء شرط میباشد اما در غسل شرط نمیباشد مث ً
ال (البته
مرحوم آیهاهلل بهجت احتیاط واجب دانستهاند که در غسل هم باید از باال به پایین شستن رعایت شود)
-2کسی که چند غسل بر او واجب است ،میتواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد .مث ً
ال (خانمی که جنب شده و
بعد حائض شده و بعد از آن به بدن میت دست زده است و در واقع سه غسل واجب باید انجام دهد  ،میتواند بعد از پاک
شدن از حیض  هر سه غسل را که به گردن او است نیت کند و با یک غسل انجام دهد و می تواند اگر غسل مستحبی هم

ح
و
زه

می خواهد انجام دهد با آنها نیت می کند و غسل می کند)  
سوال  :آیا اغسال از یکدیگر کفایت میکنند یا خیر؟ یعنی مث ً
ال اگر کسی بر فرض ،غسل حیض به عهده دارد و جنب هم

م
ج
از

بوده است و پس از پاک شدن از حیض نیت غسل حیض انجام نمی دهد و  غسل حیض را فراموش می کند و چون جنب

ی
ع
لو

بوده است غسل جنابت انجام می دهد آیا آن غسل جنابت کفایت از غسل حیض می کند و حیض هم بر داشته می شود
و یا برعکس؟ و یا خانمی که غسل نفاس به عهده اش بوده و نمی دانسته ولی غسل حیض انجام داده است آیا کفایت از

م سا

نفاس می کند؟ در این مسئله بین نظرات علماء اختالف نظر وجود دارد و به تفصیل بیان می گردد   :

ال
م
ی

فرموده اندکه :غسل جنابت مکفی است از همه اغسال دیگر میباشد یعنی غسل جنابت خاصیتی دارد که اگر انسان نیت
غسلهای دیگر را هم نکند خودبهخود از آنها پاک میشود ؛ لذا خانمی که غسل حیض به عهده اوست و نیت حیض

دا
ن
ش

نکرده و غسل جنابت انجام داده این مکفی است و خود به خود از حیض پاک می شود و لو اینکه مسئله را بلد نبوده و یا

گ
ا
هی

از مسئله غفلت نموده است .اما اگر امر بر عکس شد و کسی که غسل مث ً
ال حیض انجام داده و از غسل جنابت غفلت نموده
آیا غسل حیض مکفی از جنابت است؟ در این جا بین آقایان علماء اختالف نظر است ولی در قسمت اول اختالف بین نظر
علماء وجود ندارد.

ا
ن

طبق نظر حضرت امام ،مرحوم آیهاهلل گلپایگانی و آیه اهلل صافی گلپایگانی  ،بنابر احتیاط واجب غسل حیض کفایت از غسل
جنابت نمیکند و این مسئله قابل رجوع به مراجع دیگر میباشد.

طبق نظر آیهاهلل نوری همدانی و مقام معظم رهبری؛ غسل حیض کفایت از غسل جنابت نمیکند و این فتوا است و
قابل رجوع به مراجع دیگر نمی باشد .اما باقی مراجع مانند مرحوم آیهاهلل بهجت و آیه اهلل سیستانی و اغلب مراجع فعلی
میفرمایند :غسل حیض کفایت از غسل جنابت میکند ولو اینکه انسان فراموش کرده و یا مسئله را بلد نبوده است ،
خودبهخود از جنابت پاک میشود .
نکته  :آیا غسل مستحبیکفایت از غسل واجب میکند؟ مث ً
ال کسی غسل جنابت به عهده او بوده است ولی به هر دلیلی
نمیدانسته و به حج ُمشَ ّرف میشود و در آنجا غسل احرام را انجام میدهند که این غسل مستحب است و یا غسل جمعه
انجام میدهد ؛ آیا این غسل های مستحبی کفایت از آن غسل واجب میکند یا خیر؟ اگر کفایت کند؛ اثرش این است که
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اعمال َح َّجش صحیح میباشد و اگر کفایت نکند تمامی اعمالش باطل است  .در این مسئله نیز اختالف وجود دارد ولی از
مراجع مانند آیتاهلل فاضل لنکرانی ،آیتاهلل مکارم شیرازی و آیهاهلل وحید خراسانی و بعضی از مراجع دیگر میفرمایند :غسل

مستحب واقعی (مانند احرام و جمعه) کفایت از غسل واجب میکند  ،اما طبق نظر بعضی از مراجع دیگر مانند حضرت امام
خمینی فرموده اند :فقط غسل جنابت کفایت از غسل های دیگر میکند ولیکن غسلهای دیگر اعم از مستحب و واجب
کفایت از غسل جنابت نمیکند.
-3کسی که غسل جنابت کرده ،نباید برای نماز وضو بگیرد و تا زمانی که حدثی از آن سر نزده باید با آن غسل نماز بخواند
و اگر وضو  بگیرد مرتکب کار حرام شده است  ،ولی با غسلهای دیگر نمیتواند نماز بخواند و باید وضو هم بگیرد  .در این
مسئله نیز اختالفنظر وجود دارد که آیا با غسلهای مستحب (مانند :جمعه) و واجب (مانند :حیض) میتوان نماز خواند
و کفایت از وضوء میکند یا خیر؟ بسیاری از مراجع میفرمایند کفایت میکند مانند آیتاهلل مکارم شیرازی ،آیتاهلل وحید
خراسانی و آیتاهلل سیستانی و بعضی از مراجع مانند حضرت امام  ،مقام معظم رهبری و مرحوم آیهاهلل بهجت میفرمایند

ح
و
زه

 :غسل مستحب کفایت از وضوء نمیکند.

م
ج

ا
ز
ی

-4در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد یعنی مث ً
ال اگر کسی بدنش به خون نجس است باید اول آن را پاک کند و
ازاله نجاست کند و سپس غسل ارتماسی انجام دهد؛ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن الزم نیست  ،اگر هر قسمتی

عل
و
م

را پیش از غسل دادن همان قسمت تطهیرکندکافی است (اگر مث ً
ال دست راست کسی آغشته به خون است و نجس است

ا
س
ال

اول سر وگردن را میشوید و سپس دست خود را از نجاست پاک میکند و مشغول غسل میشود)
سوال  :اگر کسی با همان آبی که نجاست را برطرف میکند نیت غسل کند آیا غسل او صحیح است  یا خیر؟ مث ً
ال خونی

م
ی

که روی دست بوده است را پاک کرده است ولی هنوز آب نکشیده است  ،میخواهد با آبی که روی دستش میریزد  ،هم

دا
ن
ش

نیت این را کند که برطرف کننده نجاست باشد و هم غسل کرده باشد  .در این جا طبق نظر حضرت امام؛ باید اول دست

گ
ا
هی

خود را آب بکشد و سپس آب دومی را به نیت غسل بریزد .لذا نمیتوان با یک آب نمی توان هم نیت رفع َخ َبث نماید و

ان

هم نیت رفت َح َدث نماید ولی بعضی از مراجع فرمودهاند :اشکالی ندارد و با همان آبی که ریخته میشود هم رفع خبث و
هم رفع حدث می شود .

-5غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است  ،و بنابر احتیاط واجب باید آن را ترتیبی به جا آورد .مث ً
ال کسی که دستش
را به خاطر شکستگی گچ گرفته شده است  ،باید غسل خود را به صورت ترتیبی انجام دهد و نمیتواند غسل ارتماسی انجام
دهد و جایز نمی باشد به دلیل اینکه در وضوی جبیره ای باید مسح انجام گیرد و باید دست تَر روی آن قسمت شکسته
شده یا جبیره کشیده شود لذا اگر آب را روی آن جاری کنند این میشود شستن و مسح نمیباشد و کفایت نمیکند و
غسل جبیره ای هم مانند وضوء جبیره ای می باشد و باید برای تحقق غسل صحیح دست تَر روی جبیره کشید  ،البته نظر
آیتاهلل مکارم شیرازی این میباشدکه؛ شستن هم کفایت میکند و نیازی به کشیدن دست تَر نمی باشد .
-6کسی که در حال روزه یا در احرام عمره یا حج است ،نمیتواند غسل ارتماسی انجام دهد ولی اگر از روی فراموشی غسل
ارتماسی انجام دهد روزه و احرام او صحیح است( .به دلیل اینکه پوشاندن سر بر مح ِرم اشکال دارد بنابراین نمی تواند غسل
ارتماسی انجام دهد و همچنین یکی از کارهایی که موجب ابطال روزه شخص روزه دار می شود سر زیر آب بردن است ؛
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اگر کسی با حالت عمد این کار را انجام دهد این باعث می شود هم روزه اش باطل شود و غسل او هم باطل می شود ولی
اگر سهوا ً باشد اشکالی ندارد)

-7در غسل الزم نیست تمام بدن با دست شسته شود و اگر با نیت غسل  ،آب به تمام بدن برسد کافی است؛ البته دست
کشیدن در غسل مستحب است .
-8اگر در بین غسل  ،یکی از مبطالت وضوء ( حدث اصغر) پیش آید ( مانند بول یا خوابیدن) آیا غسل باطل میشود؟ این
مسئله نیز در بین علماء اختالفی میباشد .مرحوم آیهاهلل خویی نظرشان این است (به شکل فتوایی) که سر زدن حدث اصغر

چه عمدا ً و چه سهوا ً باشد ،باعث باطل شدن غسل میشود و باید مجددا ً غسل را انجام دهد و برای نماز احتیاج به وضو
ندارد و مرحوم حضرت امام ،آیهاهلل مکارم شیرازی ،مقام معظم رهبری ،آیتاهلل سیستانی و مرحوم آیهاهلل فاضل لنکرانی

میفرمایند :حدث اصغر در بین غسل باعث باطل شدن غسل نمی شود  (.لذا اگر از کسی در بین غسل  ،سهوا ً یا عمدا ً
حدث اصغر سر زند غسلش صحیح است ولی برای نماز های خود باید وضوء بگیرد ) مرحوم آیهاهلل بهجت میفرمایند :اگر از

ح
و
زه

کسی حدث اصغر سر زند انسان باید احتیاط کند و به نیت اتمام یا تمام از اول شروع کند به غسل کردن و برای نماز وضو
بگیرد و نظر آیتاهلل وحید خراسانی این است که  :اگر در بین غسل حدث اصغر از کسی سر زند باید غسل را تمام کند و

م
ج
از

بنا براحتیاط واجب دوباره شروع به غسل کردن نماید و برای نماز هم باید حتماً وضو بگیرد البته این نظر و نظرقبل احتیاط
واجب میباشد و قابل رجوع به مراجع دیگر است.

ی
ع
لو

م سا

ال
م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
هی

ا
ن
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چکیده

احکام غسل :

-1تمام شرطهایی که برای صحت وضو گفته شده است مانند :پاک بودن آن ،غصبی نبودن آب و غیره ،در صحت غسل
شرط است به جز مواالت و همچنین از باال به پایین شستن بدن که در غسل شرط نمیباشد.
-2کسی که چند غسل بر او واجب است ،میتواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد.
نکته  :غسل جنابت از همه اغسال کفایت میکند اما آیا اغسال دیگر مانند غسل حیض از غسل جنابت کفایت می کند؟
در مسئله اختالف نظر وجود دارد که به نظر حضرت امام ،مرحوم آیةاهلل گلپایگانی و آیتاهلل صافی گلپایگانی بنابر احتیاط

ح
و
زه

واجب غسل حیض کفایت از غسل جنابت نمیکند .و طبق فتوای آیات عظام نوری همدانی و مقام معظم رهبری غسل

م
ج

حیض کفایت از غسل جنابت نمیکند ؛ اما باقی مراجع مانند مرحوم آیهاهلل بهجت و آیتاهلل سیستانی و اغلب مراجع فعلی

ا
ز
ی

ض کفایت از جنابت میکند.
میفرمایند که غسل حی 

عل
و
م

سوال  :آیا غسل مستحبی کفایت از غسل واجب میکند یا نه؟ این مسئله نیز اختالفی میباشد .طبق نظر آیات عظام فاضل

ا
س
ال

لنکرانی ،مکارم شیرازی و وحید خراسانی و بعضی مراجع دیگر غسل مستحبی کفایت از غسل واجب میکند اما طبق نظر
امام غسل مستحبی کفایت از واجب نمیکند .

-3کسی که غسل جنابت کرده ،نباید برای نماز وضو بگیرد .

م
ی

دا
ن
ش

 -4در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن شرط نمیباشد.

گ
ا
هی

-5غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است و بنابر احتیاط واجب باید به صورت ترتیبی انجام گیرد.
-6در حال احرام و روزه نمیتوان غسل ارتماسی انجام داد ولی از روی فراموشی اشکال ندارد .
-7درغسل ،الزم نیست به بدن دست کشیده شود.

ان

-8اگر در بین غسل یکی از مبطالت وضو پیش آید طبق فتوای آیتاهلل خویی وضو باطل است و طبق نظر حضرات آیات
امام ،مکارم شیرازی ،مقام معظم رهبری ،سیستانی و مرحوم فاضل لنکرانی غسل باطل نمیباشد ولی برای نماز را باید وضو
بگیرد؛ و مرحوم آیهاهلل بهجت میفرمایند :باید مجددا ً غسل انجام گیرد و برای نماز هم وضو گرفته شود؛ و آیتاهلل وحید
خراسانی فرمودهاند باید غسل را تمام کند و بنابر احتیاط واجب دوباره غسل کند و برای نماز هم باید حتماً وضو بگیرد      .
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آزمون

-1غسلجنابت،ازسایراغسالکفایت.........وغسلحیضازسایراغسالکفایت(.........نظرآیتاهللسیستانی)
الف)مینماید-نمینمایدب)مینماید-مینمایدج)نمینماید-مینماید

-2حکموضوگرفتنبعدازغسلجنابتچیست؟
الف)حرامب)مستحبج)مکروه

ح
و
زه


م
ج

-3برطرفنمودنخبثوحدثدرغسل،بایکبارآبریختن(...........نظرامام)

ا
ز
ی

الف)جایزاستب)احتیاطاًجایزنیستج)جایزنیست

-4انجامغسلارتماسیدرحالاحرام.............


ع
لو

م سا

ال
م
ی

الف)جایزاستب)مکروهاستج)جایزنیست

-5سرزدنحدثاصغردربینغسلجنابت(...............نظرآیتاهللفاضل)
الف)باعثبطالنغسلنمیشودوالزمنیستبراینماز،وضوبگیرد.

د نا

ش
گ
اه

ی
ا
ن

ب)باعثبطالنغسلنمیشودولیبایدبراینماز،وضوبگیرد.
ج)باعثبطالنغسلمیشودوبایدغسلراازسربگیرد.
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ادامه احکام غسل :
وظیفة کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدن آب نرسیده است چیست؟
اگر غسلی که انجام داده است غسل ارتماسی باشد و بعد ازغسل متوجه مانع شود باید دوباره غسل کند ،چه جای آن را
بداند یا نداند باید دوباره غسل را انجام دهد .چون در غسل ارتماسی شستشوی کل بدن یک دفعه شرط است.
اگر غسل ترتیبی باشد :
-1اگر جای مانع را نمیداند  :باید دوباره غسل کند.
-2اگر جای مانع را میداند :
•اگر مانع در سر و گردن باشد باید مانع برطرف شود و آن مقدار که شسته نشده  ،شسته شود و بعد سمت راست بدن و
سپس سمت چپ بدن را شستشو دهد.

ح
و
زه

•اگر مانع در سمت راست بدن باشد باید مانع برطرف شود وآن مقدار شسته نشده ،شسته شود و سپس کل سمت چپ بدن
شسته شود.

م
ج
از

•اگر مانع در سمت چپ بدن باشد نیز باید مانع برطرف شده و محل مانع شستو شو داده شود.

ی
ع
لو

نکته  :وظیفه کسی که در بین غسل شک می کند .مث ً
ال مشغول شستن سمت راست است و شک می کند که سر و گردن
را شسته است یا نه یا مث ً
ال صورت را کامل شسته است یا نه چیست ؟

م سا

آیا چنین شخصی باید به شک خود اعتنا کند یا نه ؟ در این مسئله قاعده ای وجود دارد به نام قاعده تجاوز در غسل به

ال
م
ی

این معنا است که وقتی از سر و گردن عبور کردید و وارد بدن شدید و بعد در سر و گردن شک کردید با توجه به اینکه وارد
مرحله بعد شدید نباید به این شک اعتنا کرد .

دا
ن
ش

حضرت امام و مرحوم آیتاهلل فاضل لنکرانی فرموده اند  :قاعده تجاوز در غسل جاری میباشد و نباید به شک خود اعتنا

گ
ا
هی

کرد .مرحوم آیه اهلل بهجت و آیهاهلل مکارم شیرازی فرمودهاند  :بنابراحتیاط واجب باید به این شک اعتنا نمود و قاعده تجاوز
در غسل جاری نمیباشد .آیتاهلل صافی گلپایگانی در این مسئله فتوا دادهاند که باید به شک خود اعتنا نماید و عضو قبلی
دوباره شستوشو داده شود و وارد عضو جدید شود.

ا
ن

در جلسات گذشته گفته شد که آیهاهلل خویی و برخی از مراجع دیگر ترتیب در غسل را مانند امام نمی دانند بلکه
میفرمایند :در غسل اول سروگردن شسته میشود و بعدکل بدن شسته میشود  .حال اگر کسی در هنگام غسل وارد بدن
شده است و شک در سر گردن می کند و گاهی اوقات سمت چپ را می شوید و در سمت راست شک می کند این دو با هم
تفاوت دارند .اگر مشغول شستن بدن هستیم در سر و گردن شک نماییم و مقلد مث ً
ال آقای خویی باشیم ،در این جا لزومی
ندارد به شک اعتنا کرد .لذا قاعده تجاوز را در این جا جاری می دانند نظرشان مانند حضرت امام می باشد و این شک قابل
اعتنا نمی باشد .اما اگر کسی که ترتیب راست و چپ را رعایت می کند اگر مشغول شستوشوی سمت چپ بدن باشد و
شک درسمت راست بدن نماید با توجه به اینکه  این بزرگواران ترتیب در راست و چپ بدن را شرط نمی دانند ولی چون در
واقع هنوز از شستن بدن فارغ نشده است چون از کل بدن فارغ نشده در این جا باید به شک خود اعتنا نماید لذا آن مقدار
از سمت راست را که شک نموده است میشوید و شستن باقی سمت چپ را ادامه می دهد ( ایشان با اینکه ترتیب در سمت
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چپ و سمت راست را شرط نمی دانند ولی چون این ترتیب توسط مقلدی رعایت شده است باید به شک خود اعتنا نماید).
یکی دیگر از شکهایی که ممکن است در هنگام غسل برای انسان به وجودآید این است که کسی به قصد غسل کردن به
حمام رفته است و پس از بیرون آمدن از حمام شک میکند که آیا من غسل انجام دادهام یا نه؟ علماء فرمودهاند  :اگر با
همین حالت نماز را خوانده است و بعد از نماز این شک برای او حاصل شده است  ،نمازهایی که خوانده صحیح می باشد؛ و
اصطالحاً قاعده فراغ شامل حال او می شود (مث ً
ال کسی که روز جمعه جنب شده و نماز ظهر وعصر را خوانده است و غروب
شک می کند که غسل کرده یا نه نمازهایی که خوانده صحیح است) ؛ اما از باب اینکه استصحاب عدم طهارت را دارد باید
برای نمازهای بعدی را غسل جدید انجام دهد و در این مسئله فرقی وجود ندارد که فرد یک ماه پیش غسل  به گردنش
بوده است و االن شک میکند که آیا  غسل جنابت را انجام داده است یا نه ؟ به نظر همه علماء تمام نمازهایی که تا به حال
خوانده صحیح است ولیکن نمازهای بعدی را باید با غسل انجام دهد.
چند نکته :

ح
و
ز

ه
م
ج

-1گاهی اوقات انسان وارد حمامهای عمومی میشود که مالک آن در حمام نیست و قصد انسان این است که پول حمام را

ا
ز
ی

به صورت نسیه پرداخت کند و ضمناً نمیداند که صاحب حمام راضی می باشد که ایشان به صورت نسیه پول را پرداخت
کند و غسل را انجام دهد یا نه؟ در این صورت غالب علما میفرمایند :غسل این شخص باطل است  ،چه نیت دادن پول

عل
و
م

را به صورت نسیه داشته باشد و چه نیت ندادن پول را داشته باشد .لذا در صورت عدم احراز رضایت صاحب حمام باید ،
احراز رضایت نماید.

ا
س
ال

-2اگر کسی که دچار وسواس است و در حمام عمومی میخواهد غسل انجام دهد و بر فرض چند برابر دیگران در حمام

م
ی

به واسطه وسواس ،غسل او طول میکشد همان مبلغی که دیگران میپردازند را میپردازد و چون مصرف آب او چند برابر

دا
ن
ش

دیگران میباشد و صاحب حمام نیز رضایت ندارد آیا غسل او صحیح است؟ در این مسئله فرمودهاند :اگر شخص وسواسی

گ
ا
هی

قصد داشته باشدکه به همان مقدار که دیگران پول میدهند پول دهد چون صاحب حمام رضایت ندارد غسلش باطل است .

ان

-3اگر کسی با برق غصبی یا هیزم غصبی مث ً
ال آبی را گرم کند و با آن آب غسل کند آیا غسل ایشان اشکالی دارد؟ دراین
مسئله فرموده اند :چون آب غصبی نمیباشد و فقط عوارض آب تغییر نموده است گرچه گناه انجام داده است اما غسل وی
صحیح میباشد .در این مسئله آیتاهلل مکارم شیرازی میفرمایند :اگر هنگام غسل ،به واسطه برق یا هیزم غصبی همزمان
تصرف برق هم حساب می باشد ؛ ولی اگر
تصرف در آب ّ
با انجام غسل آب گرم میشود این غسل صحیح نمیباشد چون ّ

قب ً
ال آب گرم شده است و بعد  ،از آن آب استفاده شده و غسل انجام گرفته است صحیح است (.و عرفاً تصرف در آب تصرف
در برق هم حساب می شود و این مسئله در نفت و گاز نیز به همین شکل می باشد)      
غسل مس میت
-1اگر کسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مرده ای که سرد شده و غسل سهگانه او انجام داده نشده است برساند باید
مس میت نماید (.یعنی روح به طور کامل از بدن میت خارج شده باشد و خارج شدن قسمتی از روح از بدن احتیاج
غسل ّ

مس میت نیاز
به غسل میت ندارد و همچنین اگرروح از بدن خارج شده باشد ولی بدن هنوزسرد نشده باشد باز هم غسل ّ
نمیباشد زمانی غسل واجب می شود که روح کام ً
ال از بدن میت جدا شده و بدن سرد شده است و پوست ما به پوست بدن
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میت متصل گردد  .غسل مس میت نیز مانندغسل جنابت به خودی خود مستحب می باشد ولی از جهاتی با غسل جنابت
تفاوت دارد مث ً
مس میت انجام دهد می تواند به مسجد و زیارتگاهها و حرم ائمه  علیهم السالم  
ال شخصی که باید غسل ّ

برود و اشکالی ندارد ولیکن نماز خواندنش منوط به غسل است)   
مس بدن مرده سبب غسل نمی شود :
-2در موارد زیر؛ ّ

•رزمنده ای که در میدان نبرد شهید شود به شرط این که در میدان نبرد جان دهد .اما اگر زخمی شود و در پشت میدان
نبرد شهید شود مس ّبدن او سبب غسل می گردد.

مس آن اشکالی ندارد و اگر یکی از سه غسل داده
• ُمرده ای را که غسل داده اند به شرط اینکه سه غسل او تمام شده باشد ّ

گردد(.میتی که از دار دنیا می رود یکی از نجاسات شمرده می شود .کسی که با
نشده باشد دست زدن آن موجب غسل می
ّ
دست تَر به میت دست بزند یقیناً باید غسل کند و دست خود را نیز باید آب بکشد؛ سوال این است که آیا لباسهایی که بر
تن میت است و میت هم عرق نکرده است ،یا مث ً
ال بالشی که میت صورتش روی آن قرار گرفته  ،نجس می باشد؟ یا کسی

ح
و
زه

که دست خشکش را به میت می زند باید آب بکشد یا خیر ؟ غالب مراجع می فرمایند :که دست زدن به میت و لباسهای
میت به شرط اینکه رطوبتی که سرایت می کند وجود نداشته باشد اشکالی ندارد  .اما مرحوم آیه اهلل بهجت و آیه اهلل مکارم

م
ج
از

شیرازی می فرمایند:بنابر احتیاط واجب آن لباسهای تن میت و یا آن پارچه بالش زیر سر میت باید آب کشیده شود و لو
اینکه تَر هم نبوده باشد .مث ً
ال بدن میت هم عرق نکرده باشد و یا کسی که دست به بدن میت میزند و لو اینکه دستش

ی
ع
لو

خشک باشد احتیاط واجب این است که دستش را آب بکشد )

م سا

مس کند  ،آیا یک غسل کافی است؟ در این جا فرموده اند :بایک
مس کند یا یک میت را چند بار ّ
-3اگر کسی چند میت را ّ

غسل همه آن غسل ها از عهده او خارج می گردد   .

ال
م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
هی

ا
ن
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چکیده

ادامه احکام غسل  :کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدن آب نرسیده اگر غسل او ارتماسی بوده غسل باطل است .
اگرغسل ترتیبی باشد:
-1اگر جای مانع را نمیداند ؛ باید دوباره آغاز کند .
-2اگر جای مانع را میداند در صورتی که در سر و گردن باشد باید مانع برطرف شود و آن مقدار شسته شود و سپس باید
سمت راست و چپ بدن دوباره شسته شود ؛ اگر مانع در سمت راست بدن باشد باید مانع برطرف شود و سپس آن مقدار
شسته شود و بعد سمت چپ بدن شسته شود؛ اگر مانع در سمت چپ بدن باشد باید مانع برطرف شود و آن مقدار محل
مانع دوباره شسته شود.

ح
و
زه

سوال :وظیفة کسی که در بین غسل شک میکند که قسمت قبل را شسته است یا نه چیست ؟
طبق نظر حضرت امام و آیتاهلل فاضل لنکرانی مث ً
ال وقتی کسی سر و گردن را شسته و مشغول شستو شوی سمت راست

م
ج

بدن شده به شک خود اعتنا نمیکند ؛ ولی آیتاهلل مکارم شیرازی و مرحوم آیتاهلل بهجت فرمودهاند  :بنابر احتیاط واجب

ا
ز
ی

باید به این شک اعتنا نماید ؛ و آیتاهلل صافی گلپایگانی فتوا دادهاند که باید به شک خود اعتنا نماید.

عل
و
م

سوال  :کسی که به قصد غسل کردن به حمام رفته است و بعد از بیرون  آمدن از حمام شک کند که آیا غسل انجام داده
یا نه وظیفه اش چیست؟ علماء فرمودهاند اگر با این حالت نماز  خوانده است و بعد از نماز شک کرده است نمازهایی که

ا
س
ال

خوانده است صحیح است ولی برای نمازهای بعدی باید غسل انجام دهد.
چند نکته :

م
ی

•کسی که در حمام عمومی غسل میکند و مالک حمام هم نیست  ،اگر نیت کرده پول را نپردازد یا نسیه بپردازد و نمیداند

دا
ن
ش

که آیا مالک رضایت دارد که پول را نسیه بپردازد و یا نپردازد ؟ دراینصورت غسل این فرد باطل است  .

گ
ا
هی

•کسی که دچار وسواس است و میخواهد در حمام عمومی غسل کند و بیش از معمول آب مصرف میکند و طبیعتاً مالک

ان

رضایت ندارد و میخواهد پول حمام را مانند افراد معمولی که آب کمتری مصرف میکنند بپردازد و غسل چنین شخصی
باطل است.

•کسی که با برق یا هیزم غصبی آب گرم کند و غسل کند غسلش صحیح است ولی گناه کرده است  .در این مسئله آیتاهلل
مکارم شیرازی فرمودهاند که اگر گرم شدن آب و غسل کردن فرد همزمان باشد غسل باطل است.
مس میت:
غسل ّ

-1اگر کسی جایی از بدن خود را به بدن انسان مردهای که بدن او کام ً
ال سرد شده است و غسل سهگانه میت را به او نداده
مس میت انجام دهد.
اند  ،برساند باید غسل ّ

-2مس بدن مرده در این موارد موجب غسل نمیباشد:
ّ
الف  :رزمندهای که در میدان نبرد شهید شود .
ب  :مردهای را که غسل داده اند.
مس میت کافی است   .
مس کند ،یک غسل ّ
مس کند یا یک میت را چند بار ّ
-3اگر کسی چند میت را ّ
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آزمون

-1درغسلارتماسیاگربعدازغسلمتوجهمانعدربدنشود..........
الف)بایدمانعرابرطرفنمودهودوبارهغسلکند
ب)بایدمانعرابرطرفنمودهوجایمانعراغسلدهد
ج)بهاستنادقاعدهفراغ،غسلصحیحمیباشد
-2کسیکهبهقصدغسلبهحمامرفتهوپسازچندروزشککردهکهغسلنمودهیانه........
الف)نمازهاییکهخواندهصحیحاستولیبایدبراینمازهایبعدیغسلنماید.
ب)نمازهاییکهخواندهصحیحاستوالزمنیستدوبارهغسلنماید.

ح
و
زه

ج)نمازهاییکهخواندهصحیحنیستوبایددوبارهغسلنمودهونمازهاراقضانماید.


م
ج

ا
ز
ی

-3گرمکردنآب،بابرقغصبی.........وبعدازگرمشدنآب،غسلنمودنباآنآب........
الف)اشکالندارد-صحیحاست
ب)اشکالدارد-صحیحنیست
ج)اشکالدارد-صحیحاست


ع
لو

ما

س
ال
م

ی

دان

-4مسبدنرزمندهایکهدرمیدانجنگزخمیشدهودرپشتجبههشهیدشده.........
الف)موجبغسلنمیشود
ب)موجبغسلمسمیتمیشود
غسلمسمیتنمود.
ج)مستحباستبعدازمس
ّ
ّ
-5مسنمودنسهمیتموجبتعددغسلمسمیت...........
ّ

ش اگ

هیا

ن

الف)میشودولییکغسلبهنیتچندغسلصحیحاست.
ب)نمیشودویکغسلکافیاست.
ج)میشودوبایدبرایهربارمسیکغسلجداگانهانجامدهد
ّ
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درس هفتم
در این درس مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:
•در چه  مواردی  باید به جای  وضو  و غسل  ،تیمم کنیم

• اگر کسی احتمال بدهد که در دور و اطراف آب  وجود دارد وظیفه اش چیست
•نظرات مراجع بزرگوار در مبحث تیمم
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تیمم :

در این درس به مباحث تیمم پرداخته می شود .عرض شد که طهاراتی که برای نماز واجب شده است یا احیاناً برای اعمالی

که شرط صحت آنها طهارت است و به آن طهارات ثالثه (وضو  ،غسل و تیمم ) گفته میشود یکی از آنها تیمم است  .
مواردی که انسان به جای وضو یا غسل باید تیمم انجام دهد  ،چند مورد میباشد که بهصورت تفصیل آنها بیان میگردد .
تیمم در جایی جایز است که انسان از وضو گرفتن یا غسل کردن عاجز باشد  :یعنی در مرحله اول اگر انسان مشکلی برای
پیدا کردن آب یا استعمال آب نداشته باشد یا  وقت داشته باشد ،باید همان وضو یا غسل را انجام دهد  ،اما اگر مشکلی
پیش آمد وظیفه او تیمم است  ،لذا باید بدانیم که تیمم درست است که یکی از طهارات به حساب میآید اما علیالبدل
است یعنی بدل و جانشین وضو یا غسل محسوب میشود و به عنوان اولیه اگر انسان وظیفهاش وضو است باید وضو بگیرد
و اگر غسل است باید غسل را انجام دهد  .
•در چه مواردی باید به جای وضو و غسل  ،تیمم کنیم ؟

ح
و
زه

-1در جایی که آب نباشد و یا دسترسی به آن وجود نداشته باشد.

م
ج

   اگر آب نداشتیم  ،یا آب وجود داشت ولی ما دسترسی نداشتیم برفرض شخصی در زندان محبوس است و آب در فاصله

ا
ز
ی

چند متری اوست  ،اما ایشان دسترسی به آب ندارد چون در زندان محبوس است .در اینجا وظیفه او تیمم کردن است                                                .
نکته :گاهی اوقات مث ً
ال در هنگام قطعی آب  ،شخصی که وضو یا غسل به گردن اوست  ،به بهانة این که آب قطع می باشد ،

عل
و
م

خیال میکند وظیفه اش تیمم کردن است  ،و می گوید که  ما آب نداریم  ،در اینجا این اشخاص شامل این مورد نمیشوند.

ا
س
ال

در زمان پیغمبر اکرم صلیاهلل علیهوآلهوسلم و ائمه علیهمالسالم و در سالهای قبل که حمام بهمعنای امروزی وجود نداشته
است اشخاص چگونه غسل میکردند ؟ آب را گرم می کردند و غسل خود را انجام میدادند  ،یا در جائی که مث ً
ال آب وجود

م
ی

ندارد اگر برای کسی امکان دارد و می تواند آب معدنی بخرد و با آن وضو بگیرد یا غسل کند ( برای غسل کردن طبق روایت

دا
ن
ش

فرمودند سه کیلو آب کفایت میکند ) باید غسلش را انجام بدهد و اینجا وظیفهاش موکول به تیمم نمیشود .پس مورد اول
که از مجوزهای تیمم اینست که آب نباشد یا این که آب باشد ولی دسترسی به آب نباشد.
  -2اگر آب برای انسان ضرر داشته باشد

گ
ا
هی

ان

این هم از مواردی است که انسان به جای وضو یا غسل باید تیمم کند  .ضرر داشتن آب هم فروعاتی دارد :
•مورد اول  :گاهی اوقات قطعی میباشد یعنی انسان یقین دارد که اگر این آب را  استعمال کند و وضو یا غسل انجام بدهد
 ،مرضی در بدن او ب ه وجود میآید  .مث ً
ال سرماخوردگی شدیدی برای او عارض میشود.

•مورد دوم  :گاهی اوقات هم خیر  ،مریضی در بدن انسان وجود دارد و اگر آب را استعمال  کند این باعث میشود  ،مرضی
که قرار است مث ً
ال در طول یک هفته  خوب شود در طول دو  هفته خوب می شود و مرض طوالنیمدت میشود .
• مورد سوم  :اینست که انسان احتمال میدهد که اگر آب را برای وضو یا غسل استعمال کند  ،احتماالً مرضی برای او پیدا
خواهد شد
احکام اینها همه با هم متفاوت است.
پاسخگوئی و توضیح موارد فوق :

•مورد اول  :در صورتی که انسان یقین دارد که آب  ،برای او مرضی ایجاد میکند اگر عمدا ً عالماً عامدا ً وضو بگیرد این وضو
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باطل خواهد بود چون اصطالحاً گفته می شود که امر به وضو نشده است و شخصی که آب برای او ضرر دارد وظیفهاش تیمم
است و وقتی وضو میگیرد وظیفه اش که تیمم است را انجام نداده است و در واقع آن وضو و غسل باطل است   ،بالطبع
نماز او هم باطل خواهد بود
•مورد دوم  :از جهت حکمی مشابه حکم اول میباشد یعنی اگر قرار باشد با وضو گرفتن مرض طوالنیمدت شود وظیفة
انسان این است که تیمم کند    .
•مورد سوم  :اگر احتمال دهد که مرضی در او ایجاد خواهد شد اینجا مسئله دو قسم است :
الف  :یک وقت این احتمال  ،احتمال عقالیی میباشد   ،احتمال عقالیی یعنی اینکه انسان  40- 30درصد احتمال میدهد
که مریض خواهد شد مث ً
ال سرما  15درجه زیر صفر میباشد و وسیله گرم کردن آب هم ندارد  ،مجبور است با آبی که در
حوض حیات است و فرضاً باید یخ آن را بشکند  ،باید وضو بگیرد  ،در اینجا احتمال عقالیی این است که وضو گرفتن برابر

ح
و
زه

است با سرما خوردن شدید پس  ،وضو گرفتن از انسان ساقط می شود و باید تیمم کند  

م
ج
از

ب  :اما اگر این احتمال  ،احتمالی ضعیف باشد مث ً
ال درصد کمی دارد  ،چون احتمال عقالئی نیست  ،انسان باید همان وضو
را بگیرد یا اگر غسلی به گردن اوست غسل را انجام دهد.

ی
ع

 -3اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند  ،بیم آن میرود که خود یا همسر یا فرزندان یا رفیق یا کسانی که مربوط به

ل
و
م

وی هستند از تشنگی بمیرند یا مریض شوند و یا به ُعسر و َح َرج بیفتند.

سا

این مسئله را به هر کسی که جانش محترم است تعمیم داده می شود ؛ از جملة کسانی که محترم هستند قطعاً مسلمانان

ال
م
ی

هستند  ،اگر قرار باشد لیوان آبی برای وضوء مصرف شود و کسی به ُعسر و حرج بیفتد  ،در اینجا باید آب را به آنها داد و
با تیمم نماز خوانده شود و هم چنین حیواناتی که محترم هستند  ،مثل اسب و مثل سگ شکاری  ،اگر قرار باشد با این

دا
ن
ش

آب وضو گرفته شود و این سگی که سگ گله است بمیرد در اینجا هم  ،وظیفه تیمم میباشد و نباید باعث شد سگی که از

گ
ا
هی

لحاظ شرعی قیمت دارد از بین رود  ،ولی اگر چیزی احترام نداشته باشد  ،مث ً
ال کسی که یک لیوان آب برای وضو گرفتن

ان

دارد و یک خوک در کنارش تشنه است اگر به او آب ندهد می میرد  ،در  اینجا چون خوک مالیت ندارد و ارزشی از جهت
مالی ندارد و حرام گوشت است این جا وظیفه این است که وضوء گرفته شود گرچه باعث شود که این خوک از بین رود ؛
مالک این است که آن کس یا آن چیز محترم باشد مثل انسان مسلمان یا کافر ذمی که در پناه اسالم است اینها محترم
هستند یا حیواناتی که مثل اسب و قاطر و گوسفندان و سگ شکاری استفاده دارند ؛ اما اگر کافر  ،کافر حربی باشد یعنی
کافری که با مسلمانان در حال جنگ میباشد اگر این شخص تشنه باشد میتوان وضوء گرفت  ،چون کافر حربی احترام
ندارد وظیفه انسان وضو گرفتن میباشد.
-4آنجایی که بدن یا لباس کسی نجس می باشد و آب هم بیشتر از تطهیر وجود ندارد و لباس دیگری هم ندارد .
بر فرض کسی که وضو ندارد و لباس او هم خونی و نجس شده است اما این خون  بیشتر از دو ریالی نمی باشد و این لباس
را هم باید برای نماز به تن کند  .مث ً
ال خانمی که  ،اگر آن پیراهن را به تن نکند بدنش بدون پوشش می ماند که قاعدتاً نمی
تواند با آن نماز بخواند  ،نه مثل آقایان که فقط َستر عورت برای آنها واجب است و اگر یک لباس زیر هم به تنشان باشد

ولو بدون شلوار هم نماز بخوانند قطعاً نمازشان صحیح است چون مقدار پوشش در نماز برای آقایان این است که عورتین
پوشیده شود و یک لباس زیر هم کافی است ؛ گر چه فرمودهاند در نماز بهتر است که انسان لباسهای خوبی بپوشد اما مقدار
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واجبش  ،همین مقدار میباشد.
لذا اگر کسی بر فرض یک لیوان آب برای وضو گرفتن دارد اما شلوار او نجس میباشد  ،که اگر بخواهد آن را آب بکشد
دیگر نمیتواند وضو بگیرد در اینجا حق تطهیر لباس را ندارد چون لباس زیرش پاک است باید با همان نماز بخواند مگر
جائی که عذری باشد و باعث آبروریزی شود  ،اما اگر انسان در جائی است که اگر با لباس زیر هم نماز بخواند هیچ مشکلی
پیش نمی آید و یک لیوان هم آب دارد که مجبور است یا شلوار را تطهیر کند یا وضو  بگیرد اگر مرد باشد در اینجا چون
مقدار َستر صالتی را دارد باید آب را صرف  در وضو کند اما اگر مثل خانمها باشد که اگر بخواهد آب را صرف در وضو کند
حد واجب را رعایت نکند اینجا باید لباس را آب بکشد و
مجبور است با لباسی که پو شش مناسبی برای نماز نمی باشد و ّ
با تیمم نماز بخواند .
 -5اگر وقت برای وضو گرفتن و غسل کردن ندارد و میداند که اگر وضو یا غسل انجام دهد مجبور است یا بعضی از نماز
را یا تمامش را بیرون وقت بخواند اینجا وظیفه تیمم است .

ح
و
زه

فرض کنید نماز صبح به اندازه دو دقیقه طول میکشد و یکدقیقه هم وضوی انسان طول میکشد .اگر سه دقیقه به طلوع
آفتاب مانده باشد مشکلی ندارد در اینجا انسان یک وضوی یک دقیقه ای  میگیرد و دو دقیقه برای نماز فرصت دارد  .اما

م
ج

ا
ز
ی

فرض بفرمایید که دو دقیقه به طلوع آفتاب مانده که یک دقیقه وضوی شخص طول میکشد و قاعدتاً یک رکعت داخل وقت
می شود و یک رکعت دیگر خارج وقت میشود اینجا وظیفه تیمم است  ،چون تا آنجا که میشود انسان باید همة نماز را

عل
و
م

داخل وقت بخواند  ،درست است که در رسالههای عملیه و در روایت هم داریم که اگر کسی یک رکعت نماز را بتواند داخل

ا
س
ال

وقت بخواند  ،این نماز اداء محسوب میشود ولو این که سه رکعت دیگر آن خارج وقت باشد  ،نیت آن نیت ادا میباشد  .اما
این برای حالت اضطرار است  ،تا آنجا که میشود بایدکل نماز داخل وقت قرار بگیرد  .لذا  اگر انسان میتواند با تیمم  ،کل

م
ی

نماز را در داخل وقت به جا آورد  ،وظیفه این است و باید انسان تیمم کند تا کل نماز داخل وقت قرار بگیرد .

دا
ن
ش

البته فرموده اند اگر برای تیمم و وضو به یک اندازه وقت الزم است  ،باید وضو گرفته شود  .مث ً
ال آب کنار دست اوست و

گ
ا
هی

وضو گرفتن او یک دقیقه طول می کشد اما برای تیمم مسیر زیادی را باید طی کند در صورت چون به یک اندازه وقت
الزم است قاعدتاً باید وضو بگیرد  .پس نکته کلی این شد که اگر وقت برای وضو گرفتن یا غسل کردن  ،به طور کل وقت

ان

ندارد  ،یا اینکه وقت دارد ولی اگر وضو بگیرد یا غسل کند ،یک مقدار از نماز یا همة نماز  ،خارج  وقت میشود  ،وظیفه
فرد تیمم می باشد .

نکته ای که در ذیل این مسئله باید گفته شود این است که اگر کسی خالف این مسئله عمل کند ،یعنی با اینکه میداند
وظیفهاش تیمم است وضو  بگیرد و با  همان وضو  نماز بخواند آیا نمازی که خوانده صحیح است یا نه ؟
این مسئله به همان مسئلة فوق برمیگردد  ،یعنی جایی که انسان وظیفهاش تیمم است دیگر امر به وضو ندارد  ،لذا اگر
وضو بگیرد  ،وضوی او دچار اشکال میشود ؛ مراجع بزرگواری مثل حضرت امام فرمودند اگر کسی وظیفهاش تیمم باشد
ولی وضوء بگیرد  ،چه وضوء را به قصد طهارت و چه برای آن نماز گرفته باشد در هر دو صورت وضوی او صحیح است لذا
اعمالی که مشروط به طهارت است را میتواند با آن وضو انجام دهد  ،اما اکثر مراجع فرموده اند چون اینجا وظیفه تیمم
است  ،اگر برای آن نماز وضو گرفته باشد  ،باعث بطالن آن نماز خواهد بود چون که امر به وضو نبوده است ؛ اما این مسئله
اختالفی می باشد و بعضی از مراجع میفرمایند باید تفصیل داد ،گاهی اوقات شخصی که در تنگی وقت وظیفهاش تیمم
است  ،وضو میگیرد ولی قصدش از این وضو طهارت است و برای این نماز وضو نمیگیرد  ،مراجع میفرمایند طهارت حاصل
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شده است و اصل وضوء صحیح می باشد و درست است که عمل خالفی انجام داده است  ،اما اصل وضوء صحیح است و اگر
با آن نماز بخواند اشکال ایجاد نمیشود.
•توضیح مسئله پنجم  :اگر کسی آب نداشته باشد وظیفهاش تیمم است ؛ اما اگر کسی احتمال دهد که در اطراف آب وجود
دارد  ،انسان در شهر و جائی که آبادانی است زندگی میکند و گاهی اوقات در بیابان زندگی میکند احکام این دو متفاوت
است :
الف  :مث ً
ال در مناطق آباد  ،مثل شهرهایی که ما زندگی میکنیم اگرآب وجود نداشته باشد  ،در صورتی وظیفه تیمم است
؛ که از پیدا کردن آب مأیوس شود  .لذا اگر میتوان از همسایهها آب گرفت  ،باید آب گرفت و وضو یا غسل را انجام داد ،
مث ً
ال اگر کسی احتیاج به غسل دارد اگر حمام خانه خودش آب نداشت ولی جایی وجود دارد که یک ساعت راه را باید طی
کند  ،باید طی کند تا بتواند غسل انجام دهد  ،در اینجا وظیفه انسان غسل کردن است و منتقل به تیمم نمیشود  .لذا در
مناطق آباد   ،مالک و مجوز تیمم این است که انسان از پیدا کردن آب کام ً
ال مأیوس شود .

ح
و
زه

ب   :در بیابان مثل کسانی که چادرنشین و َکپر نشین هستند و آبی ندارند  ،اینها چه مقدار باید به دنبال آب بگردند ؟  

م
ج
از

اگر زمینهای این چادرنشینها  ،دارای پستی و بلندی و  جنگل و درخت باشد و عبور و مرور در آن به سختی  باشد  ،باید  
از هر طرف به اندازه پرتاب یک تیر کمان  ،که تقریباً  200گام میباشد و منظور از این  200گام نه گامی که تقریباً نیم

ی
ع

متر میباشد  ،نام این ذراع است  .منظور گامی است که برای متر کردن زمین برمیدارند یعنی گامهای بلند که یک متر

ل
و
م

میباشد یعنی حدودا ً  200متر از هر طرف باید بگردد  ،اگر در این شعاع  200متری آب پیدا  نشد دیگر وظیفهای ندارد و

سا

باید تیمم کند و نماز بخواند  .اما اگر این زمین  ،پست و بلند نباشد  ،یک زمین صاف است و عبور و مرور در آن مشکلی

ال
م
ی

ندارد در اینجا باید دو برابر  200گام حرکت کند  ،که حدود  400متر میباشد  ،در این شعاع  400متری اگر از آب  پیدا
کردن مأیوس شد  ،وظیفهاش تیمم است  ،اما اگر احتمال دهد که در شعاع  400متری می تواند آب پیداکند وظیفه انسان
این است که به دنبال آب بگردد .

دا
ن
ش

گ
ا
هی

البته اگر کسی یقین دارد در یک طرف یا دو طرف یا سه طرف آب قطعاً وجود ندارد به هر دلیلی یقین دارد  ،در اینجا

ان

دیگر وظیفه ای ندارد و حتی اگر می داند که در چهار طرف  ،در این شعاع آب وجود ندارد ولیکن میداند که در فاصله
 300گامی آب  وجود دارد اگر برای او ُعسر و حرجی ندارد این فاصله را باید طی کند وآب به دست آورد و وظیفهاش تیمم
نمی باشد و باید وضو بگیرد یا غسل کند.

•توضیح مسئله  :یکی از مواردی که عرض کردیم انسان به جای وضو یا غسل باید تیمم کند آن جایی است که انسان  ،با این
وضو یا غسل کردن َ ،م َرضی در بدنش ایجاد شود یا باعث طول درمان مرض شود  ،سؤال شده کسانی که چشم درد دارند

وظیفه شان چیست؟  روایات صحیحه ای وجود دارد که فرموده اند در َر َمد ( چشم درد ) وظیفة انسان تیمم است   ،حضرت
امام (رحمه اهلل علیه) در حاشیه عروه الوثقی گفته اند در چشم دردها اگر انسان بتواند عالوه بر تیمم  ،وضوی جبیره بگیرد

باید این کار را انجام دهد یعنی مث ً
ال چشم درد دارد و آب برای چشم او ضرر دارد  ،صورت را می شوید و به چشم که رسید
اگر میتواند روی چشم دست تر بکشد باید این کار را انجام دهد  ،اما اگر به همین مقدار هم آب برای چشمش ضرر دارد با
گذاشتن دستمال به روی چشم  ،دست تر به روی آن پارچه می کشد و بقیه صورت را می شوید و وضو را ادامه میدهد و
در اتمام وضو  ،انسان باید تیمم کند ؛ در این مسئله بسیاری از مراجع میفرمایند که فقط تیمم کفایت میکند ولی حضرت
امام (رحمه اهلل علیه) قائل به احتیاط هستند  ،که اگر امکان دارد عالوه بر تیمم انسان باید وضوی جبیره ای هم بگیرد      .
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چکیده

تیمم :

تیمم در جایی جایز است که انسان از وضو گرفتن یا غسل کردن عاجز باشد :

•در چه  مواردی  باید  به  جای  وضو  و  غسل  ،تیمم کنیم ؟

  -6اگر آب برای انسان ضرر داشته باشد

-7در جایی است که آب نباشد و یا دسترسی به آن وجود نداشته باشد.

•مورد اول  :در صورتی که انسان یقین دارد که آب  ،برای او مرضی ایجاد میکند اگر عمدا ً وضو بگیرد  ،این وضو باطل

خواهد بود  ،چون در اینجا امر به وضو نداریم و شخصی که آب برای او ضرر دارد وظیفهاش تیمم است و وقتی وضو میگیرد
 ،یعنی وظیفه اش که تیمم است را انجام نداده است و در واقع آن وضو و غسل باطل است .

ح
و
زه

•مورد دوم  :اگر با وضو گرفتن مرض طوالنی شود وظیفة انسان این است که تیمم کند   .

• مورد سوم  :اگر احتمال دهد که مرضی در او ایجاد می شود اینجا مسئله دو قسم است:
الف  :اگر احتمال عقالییباشد  ،احتمال عقالیی  ،یعنی اینکه وضو گرفتن ( مث ً
ال در سرمای شدید) برابر است با سرما

م
ج

ا
ز
ی

خوردن شدید پس وضو گرفتن از انسان ساقط می شود و باید تیمم کند.
ب  :اما اگر این احتمال ضعیف باشد مث ً
ال درصد کمی احتمال دارد که سرما بخورد  ،انسان باید همان وضو را بگیرد یا اگر

غسلی به گردن اوست غسل را انجام دهد.

علو

م سا

 -8اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و بیم آن میرود که خود یا همسر یا فرزندان یا رفیق یا کسانی که مربوط به
وی هستند از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به ُعسر و َح َرج بیفتند.

ال
م
ی

این مسئله به هر کسی که جانش محترم است تعمیم داده می شود  .حتی حیواناتی که محترم هستند ،مثل اسب و مثل

دا
ن
ش

سگ شکاری که استفاده دارند   ،مالک این است که آن کس یا آن چیز محترم باشد .مثل انسان مسلمان یا کافر ذمی
که در پناه اسالم است  ،اما اگر کافر  ،کافر حربی باشد اگر این شخص تشنه باشد شما میتوانید وضوء بگیرید چون کافر

حربی احترام ندارد و وظیفه انسان وضو گرفتن میباشد.

گ
ا
هی

-9آنجایی که بدن یا لباس او نجس است و آب هم بیشتر از تطهیرش ندارد و لباس دیگری هم ندارد  .

ان

 -10اگر وقت برای وضو گرفتن و غسل کردن ندارد و میداند که اگر وضو بگیرد یا غسل کند مجبور است یا بعضی از نماز
را یا  تمامش را بیرون وقت بخواند اینجا وظیفه تیمم است.

•اگر برای تیمم و وضو به یک اندازه وقت الزم است آنجا وضو می گیرد

•در مناطق آباد  :مجوز تیمم این است که انسان از پیدا کردن آب کام ً
ال مأیوس شود .

•در بیابان چه مقدار باید به دنبال آب گشت ؟  اگر زمین  ،دارای پستی و بلندی و  جنگل و درخت باشد و عبور و مرور در
آن به سختی  باشد  ،حدودا ً  200متر از هر طرف باید بگردد  ،اگر در این شعاع  200متری آب پیدا  نشد  ،دیگر وظیفهای
ندارد و باید تیمم کند .

•اما اگر این زمین  ،یک زمین صاف است و عبور و مرور در آن مشکلی ندارد  ،باید حدود  400متر حرکت کند در این
شعاع  400متری اگر از آب پیدا کردن مأیوس شد  ،وظیفهاش تیمم است  ،اما اگر احتمال دهد که در شعاع  400متری

می تواند آب پیداکند وظیفهاش این است که به دنبال آب بگردد .
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آزمون

-1تفاوتتیممبادوطهارتدیگرازطهاراتثالثهچیست؟
الف)جوازتیممبهصورتاختیاریمیباشد.
ب)جوازتیممعلیالبدلمیباشد




ج)جوازتیممعلیاالصالهمیباشد
-2اگربیماریانسانباوضوگرفتنکمیطوالنیترشود؛دراینصورت.........
الف)بایدتیممکند




ب)بایدوضوبگیرد
ج)بینوضووتیمممخیراست

ح
و
زه


م
ج

ا
ز
ی

-3شخصی؛بهاندازهوضو،آبدراختیاردارد.حیوانحرامگوشتینیزدرحالهالکتدراثرتشنگیمیباشد........

ع ول

الف)اگرآنحیوانازنظرشرعیمالیتداردبایدآبرابهآنحیوانبدهدوخودشبراینمازتیممنماید
ب)نبایدآبرابهآنحیوانبدهدوبایدبراینمازوضوبگیرد

م سا

ج)اگرآنحیوانازغیرسباعباشدبایدآبرابهآنحیوانبدهدوخودشبراینمازتیممنماید

ال
م
ی


د
ان

-4اگردرتنگیوقتنماز؛وضووتیممبهیکاندازهزمانمیبرد،وظیفهمکلفچیست؟
الف)بایدوضوبگیرد
ب)مخیربینوضووتیمممیباشد




ج)بایدتیممنماید

ش
گ
اه

-5بنابرنظرامامخمینی،کسیکهوظیفهاشتیمماست،اگروضوبگیرد..........

ی
ا
ن

الف)اعمالیکهانجامدادهونمازهاییکهخواندهصحیحاستولیپسازفهمیدنمسالهبایدبهوظیفهخودعملنماید.
ب)وضوواعمالمشروطبهطهارتاوصحیحمیباشد
ج)وضوواعمالمشروطبهطهارتاوصحیحنمیباشد




-6مطابقنظربسیاریازمراجع؛وظیفهکسیکهچشمدرددارددردرطهراتثالثهچیست؟
الف)بایدوضوبگیرد
ب)بایدتیممکند
ج)بایداحتیاطاًتیممنمایدووضویجبیرههمبگیرد
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کیفیت تیمم؛

در جلسه گذشته وارد مبحث تیمم شدیم و مقدماتی را که در این بحث الزم  بود را عرض کردیم .در این جلسه وارد بحث
کیفیت تیمم میشویم  .
برای تیمم باید کارهای زیر به ترتیب انجام شود؛
تیمم هم مثل غسل و وضو شرط صحتش ترتیب است که اگر آن ترتیب رعایت نشود  ،اگر عمدی باشد یا جهل باشد و یا
سهو باشد آن تیمم باطل است  .ترتیب چگونه است ؟
مسئله اول  :انسان کف دو دست را حتی المقدور هم زمان  ،باید روی چیزی که تیمم بر آن صحیح است بزند  .بر چه
چیزهایی تیمم صحیح است ؟ را انشاءاهلل در دقایق آینده عرض خواهیم کرد .
مسئله دوم  :بعد از آنکه کف دو دست را بر زمین زد  ،به پیشانی بزند  .سؤال این است که آیا اوال کف دست به کجاها

ح
و
زه

اطالق میشود؟ و ثانیا چه مقدار از پیشانی باید مورد مسح این دستها قرار بگیرد ؟ و ثالثا چه مقدار از کف دست باید روی
پیشانی کشیده بشود؟

م
ج
از

اوال  :باید بدانیم اجماالً که کف دستی که در جاهای مختلف فقه مطرح شده است  .احتیاطا کل کف دست است  .حتی
شامل بندهای انگشت هم میشود  .مثال در سجده نماز که فرمودند باید کف دست روی زمین باشد این کف دست فقط

ی
ع
لو

شامل آن قسمت  ،شکل مربعی دست نمیشود  ،شامل بندهای انگشت هم میشود  .لذا انسان نمیتواند به صورت عمدی

م سا

انگشتها را باال نگه دارد  .در تیمم هم که میگویند با کف دست روی زمین بزنید یعنی بایدباید انگشتها هم زده بشود .
ثانیا  :مقدار واجبی که در پیشانی باید مسح بشود توسط دست ،فرمودندُ :کل پیشانی است و یک مقدار از دو طرف پیشانی

ال
م
ی

و بنابر احتیاط واجب  ،ابروها و باالی بینی را هم باید هنگام مسح با دست  ،مسح کند  .ولی باقی صورت  ،مثل چشم و
گونهها واجب نیست.

دا
ن
ش

ثالثا  :اگر ما خواستیم دست را بر پیشانی بکشیم  ،آیا کشیدن بعض از دست کفایت میکند یا کل کف دست  ،یعنی از

گ
ا
هی

آنجایی که از ساعد جدا میشود تا نوک انگشتها کلش باید روی پیشانی کشیده بشود  ،اینجا طبق نظر حضرت امام و

ان

بعضی از مراجع بزرگوار  ،باید کل کف دست برکل پیشانی کشیده بشود  .اما بعضی از مراجع بزرگوار مثل مرحوم آیتاهلل
خویی یا از مراجع فعلی آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل مکارم شیرازی و برخی از فقهای بزرگوار دیگر  ،اینها میفرمایند :بعض
کف دست هم بر کل پیشانی کشیده بشود کافی است .یعنی شما وقتی ازآنجاییکه از مچ  ،دست جدا میشود بر رستنگاه
میگذارید و میکشید  ،قاعدتاً مث ً
ال پنج  ،شش سانتیمتر که بکشید ،کل پیشانی مسح شده است  .البته کل کف دست روی
پیشانی کشیده نشده است .این بزرگواران میفرمایند :همین مقدار کفایت میکند  ،اما حضرت امام (رحمه اهلل علیه ) می
فرماید که کل کف دست باید بر کل پیشانی کشیده بشود.
مسئله سوم   :بعد از اینکه پیشانی مسح شد ،باید با کف دست چپ  ،به پشت دست راست بکشد و این کشیدن هم باید به
گونهای باشد که انگشت شست را هم شامل بشود .گاهی اوقات دیده میشود که بعضی از افراد وقتی مسح میکنند  ،انگشت
شست را نمیکشند  ،نه باید انگشت شست به بقیه انگشتها چسبیده شود که هنگامی که دست چپ را روی دست راست
میکشید  ،این انگشت شست هم شامل کف دستش چپ بشود و بالعکس بعد از اینکه که دست راست مسح شد  ،با دست
راستتان باید پشت دست چپ را هم مسح کنید .این تیمم  ،چه تیمم بدل از وضو باشد یا تیمم بدل از غسل  باشدکیفیتش
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به همین گونه است  .یعنی سه مرحله دارد پیشانی  ،دست راست  ،دست چپ  ،مقام معظم رهبری در اینجا احتیاطی دارند
میفرمایند که تیمم  ،چه تیمم بدل از غسل باشد یا تیمم بدل از وضو باشد ،باید یک مرحله دیگر هم به آن افزود  ،یعنی
وقتی شما دستتان را روی زمین زدید و به پیشانی و پشت دستها کشیدید  ،بنابر احتیاط واجب یک مرتبة دیگر هم باید
زده بشود و پشت دستها مسح شود  .این احتیاط  ،احتیاط واجب است (یعنی) اگر مقلد بخواهد به آن عمل کند واجب
است عمل کند  ،و ا ِال میتواند با رعایت فاالعلم به مراجع دیگر رجوع کند  .تا جایی که من استقصا کرده ام در بین مراجع
معظم  ،فقط مقام معظم رهبری قائل به چنین مطلبی هستند  .بقیة مراجع میفرمایند :کیفیت تیمم همان گونه ای است
که در چند لحظه قبل برای شما تشریح کردیم .
چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است
تیمم یا باید بر روی خاک باشد یا بر روی ریگ باشد  ،و اقسام سنگها  ،مثل سنگ مرمر  ،سنگ سیاه  ،سنگ گچ و سنگ

ح
و
زه

آهک  ،فرمودند تیمم اشکالی ندارد  .ولی گچ هایی که روی دیوارها در خانهها کشیده میشود که اصطالحاً به آن گچ پخته
میگویند  ،آیا در صورت عادی یا در صورت اضطرار  ،تیمم بر روی گچ خانهها که روی دیوارها کشیده میشود .آیا درست

م
ج
از

است یا نه ؟ اغلب مراجع میفرمایند که در حالت اختیار تیمم روی گچ پخته درست نیست  .سنگ گچ را قبول دارند اما

ی
ع

گچ پخته را می فرمایند تیمم روی آن صحیح نیست  .در بین مراجع آیتاهلل العظمی سیستانی فرمودند :اشکال ندارد .

ل
و
م

حتی با وجود خاک هم  ،فرمودند تیمم روی گچ های خانه اشکال ندارد  .سنگ مرمر هم که عرض کردیم اشکال ندارد

ا
س
ال

 ،فقط نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد اصطالحی است به نام َعلوق  .و به این معنا است که در جایی که

شما میخواهید تیمم بکنید و روی چیزی که می خواهید دستتان را بزنید  ،فرمودند احتیاطاً باید مقداری گردوغبار وجود

م
ی

داشته باشد .مرحوم آیت اهلل خویی  ،آیتاهلل وحید  ،آیتاهلل تبریزی  ،آیتاهلل سیستانی میفرمایند  :روی سنگ  مرمر اگر

دا
ن
ش

تیمم می کنید  ،حتماً باید مقداری گرد وغبار وجود داشته باشد ،البته بنابر احتیاط واجب  .اما باقی مراجع میفرمایند خیر

گ
ا
هی

 ،یعنی حتی اگر شما روی سنگ دیوار آشپزخانه و سنگهائی که در بغل دیوار نصب میشود و هیچ نوع گرد و غباری هم
ندارد  ،اگر تیمم کنید  ،تییممتان صحیح خواهد بود ولو اینکه دسترسی به خاک هم داشته باشید  .یعنی خاک تیمم هم

ا
ن

دارید  ،اما بنا به دالیلی  ،یا موجه یا  غیرموجه  ،دوست دارید روی  سنگ مرمر که تمیز است تیمم کنید  ،این بزرگواران
میفرمایند :اشکالی ندارد  .ولی آن چهار مرجعی که عرض کردم میفرمایند که بنابر احتیاط واجب باید گردوغبار روی
سنگ مرمر وجود داشته باشد تا این تیمم صحیح باشد و در بین مراجع قولی که قول منحصر به فردی است  ،نظرآیتاهلل
العظمی شبیری زنجانی است  .این بزرگوار میفرمایند :اص ً
ال آن چیزی که تیمم بر آن صحیح است چیزی است که در حال
اختیار ،وقتی که شما دستتان را روی آن میزنید و بلند می کنید ( ،باید) چیزی از اجزای همان چیز به دستان چسبیده
باشد  .شما سنگ مرمر ولو اینکه گردوغبار هم داشته باشد وقتی روی آن تیممکنید  .چیزی از سنگ مرمر که به دستتان
نمیچسبد .چون سنگ است  .لذا عم ً
ال ایشان میخواهند بفرمایند که  ،تیمم روی خاک صحیح است  ،البته در جایی که
انسان اختیار داشته باشد و بتواند خاک تهیه کند وگرنه طبیعتاً احکام بعدی آن میآید  .در حالت اختیار باید روی خاک
باشد  .اما طبق نظر باقی مراجع  ،چه تیمم روی خاک ممکن باشد یا نباشد ،شما میتوانید در حالت اختیارهم ،روی سنگ
مرمر تیمم بکنید  .البته با شرایطش که عرض کردم بعضیها میفرمایند :باید گردوغبار هم داشته باشد و همچنین طبق
نظر حضرت امام و بسیاری از مراجع  ،تیمم بر گِل پخته  ،مثل آجر و کوزه هم صحیح است .
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سوال  :آیا تیمم روی سیمان و روی موزاییک هایی که از سیمان ساخته میشود صحیح است یا نه ؟ ظاهرا ً حضرت امام
تیمم روی سیمان را صحیح نمیداند طبق بعضی از استفتائاتی که من دیده ام  .اما مرحوم آیهاهلل بهجت  ،آیتاهللالعظمی
سیستانی و مقام معظم رهبری فرمودند :تیمم بر سیمان و موزائیک های سیمانی اشکال ندارد و اصال من اینجا یک قاعده
کلی به شما  بدهم  .در بحث سجده و تیمم  ،هر چه که تیمم برآن صحیح باشد قطعاً سجده هم بر آن صحیح است  ،اما
هرچه که سجده بر آن صحیح است امکان دارد تیمم بر آن صحیح باشد امکان دارد نباشد  .لذا طبق این فتوائی که از این
سه بزرگوار مرحوم آیهاهلل بهجت  ،آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل خامنهای عرض کردم  ،اگر این بزرگواران فرمودند :تیمم
روی سیمان و موزائیک اشکال ندارد  ،قطعاً سجده هم روی موزاییک دیگر اشکالی نخواهد داشت  .یعنی لزومی ندارد که
حتماً خاک و ُمهر یا سنگ مرمر باشد  ،بعد از این مطلب وارد چند مسئله میشویم.

توضیح چند مسئله

ح
و
زه

مسئله اول  :تفاوتی بین تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضو نیست  ،مگر آن تفاوتی که مقام معظم رهبری نظرشان با
برخی آقایان بود که عرض کردیم .

م
ج
از

مسئله دوم  :اگر کسی به جای وضو  ،تیمم بدل از وضوگرفت و یکی از حدثهای اصغر سر زد  .حدث اصغر یعنی چیزهایی
که باعث بطالن وجود وضو میشود  .اعم از بیهوشی و خواب وغیره که در جلسات گذشته به آن پرداختیم  .فرمودند ؛

ی
ع
لو

همان چیزهایی که باعث بطالن وضو میشود باعث بطالن تیمم هم میشود  .اما اگر تیمم  ،تیمم بدل از غسل بوده ( .مثال)
شخصی جنب بوده و به خاطر عذری مجبورشده که تیمم بدل از غسل انجام بدهد و نمازش را بخواند  .اینجا اگر حدث

م سا

اصغر سر بزند مثل خواب  ،یا دستشوئی رفتن سر بزند  ،باعث بطالن غسل نخواهد شد .اینجا وظیفه چیست؟ آیا وقتی

ال
م
ی

انسان میخواهد نماز بخواند و بر فرض عذرش هم باقی است  ،آیا باید وضو بگیرد  ،آیا باید تیمم کند  ،آیا باید هر دو را
انجام بدهد  ،یک مقدار تفاوت فتوا بین آقایان وجود دارد به این تفصیلی که عرض می کنم .

دا
ن
ش

نظر اول  :مرحوم آیتاهلل خویی نظرشان این است که اگر کسی تیمم بدل از غسل انجام بدهد مث ً
ال آب برای او ضرر دارد

گ
ا
هی

تیمم کرده است  ،بعد دستشوئی می رود یا میخوابد  .ایشان نظرشان یک مقدار با آقایان دیگر متفاوت بود ایشان میفرماید:

ان

این حدث ولو حدث اصغر باشد ،باعث بطالن تیمم است  .درست است که حدث اصغر غسل را باطل نمی کند .ولی حدث
اصغر تیمم بدل از غسل را باطل میکند .لذا اگر کسی تیمم بدل از غسل جنابت  انجام داده و حدث اصغر پیش آمده باید
دوباره تیمم کند و احتیاجی به وضو گرفتن ندارد و با همان تیمم نمازش را میخواند.

نظر دوم  :بعد از این نظر ،نظر حضرت امام و اکثر مراجع مطرح میشود  .حضرت امام نظرشان این است که کسی بر فرض
صبح  ،مجبور شد به جای غسل  ،تیمم بدل از غسل انجام بدهد  ،بر فرض اینکه عذرش هم بر قرار است  .ساعت  10صبح
و  11صبح حدثی پیش می آید و حدث اصغر سر میزند مثال مثل خوابیدن  .اگر اذان ظهر را بگویند  ،آیا این شخص اگر
وضو بگیرد کافیست یا باید دوباره تیمم کند؟ حضرت امام میفرماید اگر عذرش برقرار است دیگر احتیاجی به تیمم ندارد
این تیمم جای غسلش را میگیرد  ،البته تا موقعی که عذر برقرار است ولی برای نماز ،دیگر باید وضو بگیرد  .اگر آب برای
وضو ندارد تیمم بدل از وضو انجام میدهد
نظر سوم  :مراجعی مثل مقام معظم رهبری و آیتاهلل صافی گلپایگانی است این بزرگواران احتیاط دارند که اگر حدث اصغر
سر زد بعد از تیمم بدل از غسل   ،برای نماز ،انسان هم باید وضو بگیرد و هم تیمم کند  ،حضرت امام میفرمود که وضو
کافیست اما مقام معظم رهبری میفرمایند که هم تیمم باید انجام شود و هم وضو برای نماز گرفته بشود .
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•مسئلة سوم  :اگر کسی به جای غسل جنابت تیمم کند .همچنان که غسل جنابت اگر کسی انجام بدهد دیگر نباید برای
نماز وضو بگیرد  ،فرمودند تیمم بدل از غسل جنابت هم  ،جای وضو را میگیرد و وقتی این تیمم انجام شد دیگر انسان
بدون وضو  ،نمازش را میخواند .
•مسئلة چهارم  :فرمودند تیمم در صورتی صحیح است که انسان نتواند وضو بگیرد  ،لذا اگر تیمم  ،تیمم سرسری باشد  .با
اینکه من دسترسی به آب دارم و می توانم غسل کنم یا وضو بگیرم  ،بخواهم تیمم کنم که مثال دست به قرآن بکشم  این
جایز نیست  .تیمم برای جائی است که عذر وجود دارد  .یکی از آن عذرهایی که در جلسه گذشته به آن پرداختیم  .اگر
تیمم بدون عذر باشد آن تیمم قطعاً باطل خواهد بود.
شرایط صحت تیمم
اگر بخواهد یک تیمم صحیح باشد شرایطی باید در آن رعایت شود .
•شرط اول  :این است که اعضای تیمم  ،یعنی پیشانی و دستها پاک باشند  .منتهی این پاکی دو صورت است .گاهی اوقات

ح
و
زه

در این اعضا  ،عین نجاست موجود است  ،مثل خونی که روی پیشانی است و خون خشک شده ،گاهی اوقات هم نه  ،این
پیشانی آلوده به خون بود و این خون پاک شده  ،طبق نظر حضرت امام  ،اول باید این پیشانی را آب کشید و یا  اگر درکف

م
ج
از

دستها  ،بر فرض نجاستی است  ،حال یا عین نجاست باشد مثل خون  ،یا نه عین خون را پاک کرده  ،یا دست آلوده به

ی
ع

نجاست شده و این نجاست خشک شده  ،در هر دو صورت حضرت امام میفرماید که باید این دستها را آب کشید و بعدا ً

ل
و
م

به خاک زد و به صورت کشید .این مسئله هم مثل بعضی از مسائل دیگر تفاوتهایی بین فتاوای آقایان وجود دارد  ،مقام

ا
س
ال

معظم رهبری در این مسئله فرمودند که پاک بودن شرط نیست .یعنی اگر دست کسی آلوده به نجاست بوده و خشک هم
شده که دیگر این نجاست سرایت به جاهای دیگر هم نمیکند  ،با همین دست میخواهد تیمم کند  ،ایشان میفرمایند:

م
ی

این تیمم صحیح است  ،گرچه بهتر این  است که اگر  امکان داشته باشد انسان اول دستش را آب بکشد و بعد تیمم کند

دا
ن
ش

•شرط دوم  :فرمودند پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح کند  ،اگر کسی انگشتهایش را باالی بینی بگذارد

گ
ا
هی

و بخواهد به سمت باال بکشد و مسح بکند  ،فرمودند این صحیح نیست باید از باال به پایین باشد  .چنانچه در وضو هم
فرمودند که اول باید مثال آرنج شستهشود تا بعد آب به قسمت های پایین برسد.

ا
ن

•شرط سوم  :فرمودند چیزی که انسان بر آن تیمم میکند باید پاک و مباح باشد  .آن خاک یا سنگ مرمری که انسان برای
تیمم میخواهد استفاده بکند اوالً باید پاک باشد(نجس نباشد) ثانیاً باید مباح باشد(یعنی غصبی نباشد )  .مث ً
ال میخواهد
روی دیوار مردم تیمم کند  ،اینجا باید احراز رضایت داشته باشید .اگر یقین دارید که صاحبخانه راضی است که شما در
باغچه یا سنگ مرمر ی که به خانه او متصل است تیمم کنید اشکال ندارد  .اگر شک داشته باشید این تیمم کردن هیچ
اثر شرعی نخواهد داشت .
•شرط چهارم و پنجم  :ترتیب و مواالت  را باید رعایت کند  ،همچنان که در وضو ،مواالت شرط بود در تیمم هم مواالت شرط
است و ترتیب هم شرط است  .یعنی اگر کسی اول دستها را مسح بکند و بر پیشانی را مسح کند  ،این تیمم باطل است .
•شرط ششم  :همچنان که در وضو و غسل  ،اول باید انسان ،مانع را برطرف کند و بعد مشغول غسل بشود  ،یا در وقتی که  
مشغول شستن عضو است ،به مانع رسید مانع را برطرف کند ،در تیمم هم اگر مث ً
ال چیزی مثل انگشتر در دست وجود دارد
 ،انسان باید اول انگشتر را دربیاورد و بعد تیمم را انجام بدهد .

49

فقه 2

حوزه مجازی علوم اسالمی دانشگاهیان

چکیده

کیفیت تیمم

برای تیمم باید کارهای زیر به ترتیب انجام شود:

•زدن کف دو دست را با هم  ،حتیالمقدور همزمان  ،برروی چیزی که تیمم بر آن صحیح است .
•کشیدن احتیاطاً کل کف دست که شامل بندهای انگشت هم میشود  ،بر ُکل پیشانی و یک مقدار از دو طرف پیشانی ،

و بنابر احتیاط واجب  ،ابروها و باالی بینی را هم باید هنگام مسح با دست  ،مسح کند  .ولی باقی صورت  ،مثل چشم و
گونهها واجب نیست .

•بعد از اینکه پیشانی مسح شد  ،باید با کف دست چپ  ،به پشت دست راست بکشد و این کشیدن هم باید به گونهای باشد

که انگشت شست را هم شامل بشود  ،باید انگشت شست به بقیة انگشتها چسبیده شود که هنگامی که دست چپ را روی

ح
و
زه

دست راست میکشید  ،این انگشت شست هم شامل کف دست چپ بشود و بالعکس بعد از اینکه که دست راست مسح
شد  ،با دست راستتان باید پشت دست چپ را هم مسح کنید.

م
ج
از

•نکته  :مقام معظم رهبری در اینجا احتیاطی دارند  ،میفرمایند که تیمم  ،چه بدل از غسل باشد یا بدل از وضو  ،باید یک
مرحله دیگر هم به آن افزود  ،یعنی وقتی شما دستتان را روی زمین زدید و به پیشانی و پشت دستها کشیدید  ،بنابر

ی
ع
لو

احتیاط واجب یک مرتبة دیگر هم باید زده بشود و پشت دستها مسح شود .

چیزهائی که تیمم برآن صحیح است :
•خاک
•ریگ

م سا

الم

ی
د

•اقسام سنگها  مثل سنگ مرمر و سنگ سیاه وسنگ گچ ،ولی بر جواهرات مثل عقیق و فیروزه  ،باطل است.

ا
ن
ش

•طبق نظر حضرت امام و بسیاری از مراجع  ،تیمم بر گِل پخته  ،مثل آجر و کوزه هم صحیح است .
•اصطالح َعلوق به این معنا است که روی چیزی که می خواهید دستتان را بزنید  ،احتیاطاً باید مقداری گرد و غبار وجود

گ
ا
هی

ان

داشته باشد .به جز این چهار مرجع بزرگوار (مرحوم آیت اهلل خویی  ،آیتاهلل وحید  ،آیتاهلل تبریزی  ،آیتاهلل سیستانی )
که می فرمایند بنابر احتیاط واجب  ،روی سنگ مرمر اگر تیمم می کنید  ،حتماً باید مقداری گرد وغبار وجود داشته باشد  .
باقی مراجع میفرمایند  :اگر شما روی سنگ دیوار آشپزخانه که هیچ نوع گرد و غباری هم ندارد  ،تیمم کنید  ،تیممتان

صحیح خواهد بود  ،ولو اینکه دسترسی به خاک هم داشته باشید  .در بین مراجع قولی که قول منحصر به فردی است ،
نظرآیتاهلل العظمی شبیری زنجانی است  .این بزرگوار میفرمایند :اص ً
ال آن چیزی که تیمم بر آن صحیح است چیزی است

که در حال اختیار ،وقتی که شما دستتان را روی آن میزنید و به آن تیمم می کنید ( ،باید) چیزی از اجزای همان چیز
به دستان چسبیده باشد لذا عم ً
ال ایشان میخواهند بفرمایند که  ،تیمم روی خاک صحیح است  .البته در جایی که انسان

اختیار داشته باشد و بتواند خاک تهیه کند وگرنه طبیعتاً احکام بعدی آن میآید  .در حالت اختیار باید روی خاک باشد
• هر چه که تیمم برآن صحیح باشد قطعاً سجده هم بر آن صحیح است  ،اما هرچه که سجده بر آن صحیح است امکان دارد
تیمم بر آن صحیح باشد امکان هم دارد صحیح نباشد

شرایط صحت تیمم :

•شرط اول  :اعضای تیمم  ،یعنی پیشانی و دستها پاک باشند

•شرط دوم  :پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح نمود.
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•شرط سوم  :چیزی که انسان بر آن تیمم میکند باید پاک و مباح باشد
•شرط چهارم  :ترتیب در اعمال تیمم واجب است.

•شرط پنجم   :مواالت در اعمال تیمم واجب است.

•شرط ششم  :همچنان که در وضو و غسل  ،ابتدا باید مانع را برطرف نمود در تیمم نیز باید ابتدا مانع را بر طرف و سپس
تیمم نمود.

ح
و
زه

م
ج
از

ی
ع

ل
و
م

ا
س
ال

م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
هی

ا
ن
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آزمون

-1چهمقدارازکفدسترابایددرتیممبرزمینزد؟
الف)کلکفدست،شاملقسمتمربعیوکلانگشتان
ب)قسمتمربعیشکلبهنحووجوبوانگشتانبهنحواستحباب
ج)کلکفدستشاملقسمتمربعیوحداقلدوبندازانگشتاندستبهنحووجوب

-2طبقنظرآیتاهللسیستانی؛برایمسحپیشانیدرتیمم............

ح
و
زه

الف)بایدکلکفدسترارویکلپیشانیکشید


م
ج

ب)بهتراستپیشانیراباکلکفدست،مسحنماید

ا
ز
ی

ج)میتوانپیشانیراباقسمتیازکفدستمسحنمود.


ع
لو

م سا

-3طبقنظرمقاممعظمرهبریبرایمسحدستهادرتیمم..........

ال
م
ی

الف)بنابراحتیاطمستحببایدپسازمسحصورت،دوبارهدستهارارویزمینزد.

د نا

ب)بنابراحتیاطواجب؛بایدپسازمسحصورتدوبارهدستهارارویزمینزد.

ج)الزمنیستدوبارهدستهارارویزمینزدهشود.

-4هرچهکهتیممبرآنصحیحاست......
الف)ممکناستسجدهبرآنصحیحباشدیانباشد.
ب)سجدهبرآنصحیحاست.
ج)سجدهبرآنصحیحمستحباست

-5حدثاصغر؛تیممبدلازغسلرا(............نظرامامخمینی)
الف)باطلنمیکندولیبایدبراینمازوضوگرفت.
ب)باطلمیکندوبایدبراینماز،همتیممنمودوهموضوگرفت.
ج)باطلمیکندوبایدبراینمازفقطتیممنماید.
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احکام تیمم :

مسئله اول  :در جلسات گذشته عرض شد  ،چیزی که برای تیمم صحیح انتخاب می شود باید یا مثل خاک باشد یا سنگ
مرمری باشد که بنابر احتیاط روی آن گرد و غباری نشسته باشد و طبق نظر حضرت امام اگر گرد و غبار هم روی آن نباشد
اشکال ندارد  .اما اگر چیزی که تیمم بر آن صحیح است را وجود نداشت مث ً
ال سنگ مرمر و خاک را وجود نداشت  ،باید
به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها هست تیمم نمود  ،مث ً
ال فرشی که مدتها جارو نشده است و با تکان
دادن آن غبار ایجاد میشود و کام ً
ال محسوس است  ،باید تیمم بر روی آن انجام گیرد .
مسئله دوم  :خاکی که انسان میخواهد روی آن تیمم کند مث ً
ال مقداری کاه در آن وجود دارد  ،اگر این کاه زیاد باشد  ،از
باب این که تیمم بر کاه باطل است  ،چون این خاک هم با کاه مخلوط است و مقدار آن هم زیاد است قاعدتاً تیمم باطل
میباشد   ،اما اگر برای تیمم دیوار گِلی را انتخاب کنیم و مقدار کمی در آن کاه وجود داشته باشد تیمم صحیح است.
مسئله سوم  :برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده  ،باید مقداری باالتر از مچ را هم مسح کند  ،این از باب
مقدمه است و در مباحث غسل و وضوء هم این مطلب میآید .مقدار واجب وضو در دستها  ،از مرفق یا همان آرنج میباشد.

ح
و
زه

اما از این باب که انسان یقین کند آرنج قطعاً شسته شده است یک مقدار باالتر از آن را هم بشوید  ،یا در غسل مث ً
ال طرف
راست را که انسان میشوید یک مقدار از طرف چپ را هم بشوید که مطمئن شود کل سمت راست شسته شده است  ،در

م
ج
از

تیمم هم این مطلب آمده است مقدار واجبی که در تیمم برای دستها گفته شده است از مچ دست  ،تا سر انگشتها گفته
شده است  .اما از باب اینکه انسان یقین کند که این مقدار شسته شده  ،از باب احتیاط یک مقدار باالتر از مچ را هم مسح

ی
ع

ل
و
م

میکند تا مطمئن شود که تیمم به نحو صحیح انجام شده است  ،ولیکن مسح بین انگشتها الزم نیست.
مسئله چهارم  :پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح نمود گاهی اوقات دیده میشود که بعضی از افراد ( در

ا
س
ال

مسح پیشانی ) به صورت عرضی مسح را انجام میدهند یا  دست را به روی پیشانی میگذارد و به دو طرف میکشند که

م
ی

اینها اشکال دارد  ،تیمم باید از باالی پیشانی به سمت ابروان و باالی بینی  ،امتداد پیدا کند و در دستها هم اگر کسی
از سر انگشتها به سمت مچ  ،مسح را انجام دهد جایز نیست       .

دا
ن
ش

گ
ا
هی

مسئله پنجم  :در مواضع تیمم اگر مانعی وجود دارد که قابل برداشت است  ،باید برداشته شود  ،اگر انگشتری به دست است

ان

یا چسبی بروی دست چسبیده است یا روی پیشانی خونی است که خشک شده است و قابل برداشت میباشد  ،طبق نظر
حضرت امام ؛ نه تنها خون باید برداشته شود و حتی اگر امکان دارد جای آن باید آب کشیده شود  ،این موانع باید برداشته
شود تا مسح پیشانی و دستها انجام شود  .ولیکن موهائی که موهای ریز به حساب بیاید  ،اینها ضرر نمیزندگاهی اوقات
ال به قدری پشت دستش مو دارد که وقتی مسح میکند دستش کام ً
کسی مث ً
ال روی مو قرار میگیرد  ،مثل موی سر   ،که
شما وقتی دست روی سرتان بگذارید  ،قاعدتاً در انسانهای عادی  ،کف دست روی مو قرار میگیرد و به کف سر هیچ وقت
دست نمیرسد و پوست سر لمس نمیشود اگر شخصی باشد که در پیشانی و دستها به خاطر مشکالت هورمونی که دارد
 ،به قدری مو روی دست و پیشانی او روییده است که هیچ مقدار از بَشَ ره و پوست دست را حس نمیکند و گویا کام ً
ال روی
مقداری زیادی از مو مسح صورت      می گیرد .اگر امکان دارد باید موها کوتاه شود تا مسح  ،بصورت صحیح انجام گیرد .

در ذیل این مسئله  ،مسئله دیگری عنوان می شود گاهی اوقات  ،روی پیشانی کسی مو نروئیده ولی چون موهای جلوی
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سر بلند است در مسح پیشانی یا هنگام مسح سر  ،موها به روی پیشانی ریخته است  .در اینجا از این جهت که مانع است
انسان باید موها را باال بزند تا کف دست روی پوست پیشانی قرار گیرد و اگر در ادامة حرکت مث ً
ال طوری است که طبق
مبنای حضرت امام باید کل کف دست به کل پیشانی کشیده شود  ،اگر در ادامه کشیدن طوری باشد که وقتی مقداری
از دست کشیده شود موها طوری روی پیشانی حائل می شود که مقداری از دست به روی موها  کشیده می شود و موها
به پایین می آید و نصف کف دست در واقع بر روی موها  کشیده می شود و روی پیشانی کشیده نشده است و طبق نظر
حضرت امام این مسح باطل خواهد بود  .
مسئله هفتم  :کسی که وظیفهاش تیمم است اگر بداند تا آخر وقت  ،عذر او برطرف میشود باید صبر کند و با وضو یا غسل
 ،نماز خود را بخواند  ،اگر کسی در اول وقت یکی از عذرهائی که تیمم با آن عذر صحیح است برایش پیش بیاید  ،مث ً
ال در
اول وقت آب قطع شده است  ،اما شخص میداند و طبق نظر بسیاری از مراجع حتی احتمال قوی میدهد که تا آخر وقت
آب پیدا میشود در این صورت ( ب ِدار ) یعنی سرعت گرفتن برای نماز  ،برای این که نماز در اول وقت خوانده شود جایز
نیست  ،مگر اینکه چیزی که بعضی از مراجع بزرگوار فرمودهاند :چون احتمال میدهید و یقین ندارید که آب پیدا شود ،
رجا ًء نمازخوانده شود و اگر تا آخر وقت آب پیدا نشد  ،نمازی که خوانده شده است صحیح می باشد  ،اما اگر آب پیدا شد

ح
و
زه

یعنی  چون احتمال داده می شد که آب پیدا نمی شود و نماز خوانده شده است و سپس آب پیدا شد اگر وقت نگذشته
باشد به فرموده  بعضی از مراجع باید نماز را اعاده نمود.

م
ج

ا
ز
ی

مسئله هشتم  :گاهی اوقات افرادی هستند که در یک مدت خاصی مجبورند با تیمم نماز بخوانند  .مث ً
ال اعضای بدن شخص ،
طوری باندپیچی شده است که مجبور است به مدت یکماه نمازش را با تیمم بخواند ،آیا در مواقعی که انسان وظیفهاش تیمم
است

علو

م سا

                                                                                                                                                                                      ،

مراجع اجازه میدهند که نماز قضا خوانده شود و یا باید نماز قضا را برای وقتی که عذرش برطرف شد  ،قرار داد و زمانی

ال
م
ی

که میتواند وضو و غسل را به صورت عادی انجام دهد موکول نماید؟  

طبق نظر حضرت امام کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند میتواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند  ،ولو این

دا
ن
ش

که احتمال دهد که به زودی عذرش برطرف شود و میتواند وضو بگیرد .مث ً
ال عذری که برای او پیش آمده عذر یک یا دو

گ
ا
ه
یا

روزه است در این فرض حضرت امام(ره) می فرمایندکه اشکالی ندارد  ،البته درصورتی که بداند و یقین دارد که قطعاً عذر
برطرف میشود اینجا باید صبر کند تا  نمازش را به حالت عادی بخواند  ،مگر این که در تنگی وقت باشد مث ً
ال فرض بفرمایید

ن

کسی پنج سال نماز قضا دارد وظیفة او هم تیمم است و در حال حاضر هم در بستر افتاده و یقین دارد که یک هفته دیگر
خواهد ُمرد با این فرض فرموده اند اشکال ندارد .درست است که یقین دارد چند روز دیگر عذرش برطرف میشود اما اگر

عذرش برطرفشود نمیتواند در این مدت کوتاه  ،به اندازه پنج سال نماز قضا را بخواند با این فرض اشکالی ندارد در همین
مدت که با تیمم نمازهای یومیه را می خواند  ،می تواند نمازهای قضا را هم بخواند.
مسئله نهم  :کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند  ،جایز است نمازهای مستحب را که وقت معین دارد مثل نافله
های شبانهروز را با تیمم بخواند   .
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چند مسئله در باب تیمم :

مسئله اول  :اشخاصی هستند که بعضی از اعضای تیمم آنها موجود نیست و قطع شده است مث ً
ال کسی که یک یا دو

دستش از آرنج یا از مچ قطع شده است این اشخاص برای تیمم چه وظیفهای دارند؟ حضرت امام فرموده اند :اگر کسی یک
دستش قطع شده است همان یک دستی که وجود دارد را روی خاک یا آنچه تیمم بر آن صحیح است میزند و بر پیشانی
میکشد
                                                                                                                                                                                  
سوال  :کسی که یک دست دارد  ،وقتی دست را به پیشانی میکشد  ،قاعدتاً یک مقدار از پیشانی مسح میشود  ،آیا جایز
است که دستش را به صورت پهنا روی پیشانی بگذارد و مث ً
ال از باال به پایین بکشد  ،تا با یک مسح تمام پیشانی مسح  شود؟
حضرت امام میفرمایند :چون باید از باال به پایین باشد باید یک بار وقتی دست را روی پیشانی میگذارد یک مرتبه بکشد
و دوباره باید دست را به طرف دیگر پیشانی بگذارد و یک مرتبه دیگر بکشد که کل پیشانی در دو مرتبه مسح شده باشد   .
در دستها چطور ؟ اگر این دستی که مث ً
ال قطع شده است دست چپ باشد  ،در این صورت  قاعدتاً با دست چپی که

ح
و
زه

موجود نیست نمیتواند پشت دست راستش را مسح کند ؛ لذا باید پشت دست راستش را به روی خاک بمالد و دست چپ
که موجود نیست دیگر وظیفهای ندارد و برای دست مخالف برعکس عمل میکند.

م
ج
از

مسئله دوم  :کسی که دو دستش قطع است و فقط از مواضع تیمم  ،پیشانی را دارد  ،چنین شخصی پیشانی را بعنوان تیمم
 ،به خاک میمالد و وظیفة خاص دیگری هم نخواهد داشت .بر فرض شخصی که دو دستش قطع شده است از مسح کردن

ی
ع

پیشانی هم معذور است  ،یعنی خودش نمیتواند پیشانی را مسح کند  ،یا اگر می خواهد مسح کند  ،در چندین مرتبه باید

ل
و
م

مسح نماید  ،اشکالی ندارد  ،اگر با یک مرتبه یا دو یا سه مرتبه کل پیشانی مسح میشود این مراتب را باید تکرار کند ،

ا
س
ال

اما اگر به هیچ عنوان نمیتواند تیمم را خودش انجام بدهد باید نایب بگیرد که نائب این تیمم را برای او به انجام برساند.

م
ی

تتمه  :بعضی از احکام کلی که در رابطه با تیمم است را عنوان می کنند.

دا
ن
ش

فرمودهاند تمام کارهایی که با وضو صحیح است با تیمم بدل از وضو هم صحیح است .اصطالحاً گفته می شود کارهایی که با

گ
ا
هی

وضو مبیح میشود با تیمم هم مبیح است .یعنی با وضو میتوان نماز خواند با تیمم هم میتوان نماز خواند با وضو می توان

ان

مسجد رفت با تیممی هم که بدل از وضو یا غسل جنابت است  ،می توان به مسجد رفت  ،بر فرض شخصی معذور از انجام
غسل جنابت است و قرار است یک هفته به همین حالت باقی بماند و نمازهایش را با تیمم بخواند  ،هیچ اشکالی ندارد که  
این شخص با همین تیمم بدل از غسل جنابتش وارد مسجد شود و نمازهایش را به جماعت بخواند حتی بسیاری از مراجع
فرموده اند که این شخص میتواند امام جماعت هم بشود ؛ البته آن تیممی که در تنگی وقت انجام می شود  ،مث ً
ال چند
دقیقه مانده که آفتاب طلوع کند و انسان مجبور است که با تیمم نماز بخواند و اگر بخواهد وضو بگیرد یا غسل کند   ،بعض
از نماز یا همه نمازش قضا میشود  ،در این صورت اغلب مراجع فرمودهاند :با این تیمم که در تنگی وقت انجام میشود،
دیگر شخص جنب نمیتواند وارد مسجد شود  ،البته آن تیممی که بدل از غسل جنابت است نه تیمم بدل از وضو  ،چون
رفتن شخص جنب به مسجد حرام است ؛ تیممی که بدل از غسل جنابت است ؛ مجوز برای خواندن نماز است ولی مجوز
برای وارد شدن به مسجد نمیباشد  ،چون تیمم برای تنگی وقت است ؛ البته در این مسئله آیتاهلل مکارم شیرازی و آیت
اهلل شبیری زنجانی فرمودهاند که با این تیمم هم میشود وارد مسجد شد .
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مسئله سوم  :فرمودهاند تمام مبطالت وضو   ،تیمم بدل از وضو را هم باطل میکند .مث ً
ال خواب ُمبطل وضو میباشد پس

ُمبطل تیمم هم هست و فرموده اند تمام موجبات غسل  ،تیمم بدل از غسل را هم باطل می کند .یعنی اگر شخص طاهر (

کسی که وضو دارد ) جنب بود قاعدتاً طهارتش به هم خورده است  ،واگر کسی تیمم بدل از غسل جنابت کرده است  ،اگر
دوباره جنب شود تیممش و طهارتش باطل خواهد شد.

ح
و
زه

م
ج

ا
ز
ی

عل
و
م

ا
س
ال

م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
ه
یا

ن

57

فقه 2

حوزه مجازی علوم اسالمی دانشگاهیان

چکیده

احکام تیمم :

•مسئله اول  :شیئی که میخواهید روی آن تیمم صحیح انجام دهید  ،باید یا مثل خاک باشد یا سنگ مرمر باشد  ،اما اگر

چیزی که تیمم بر آن صحیح است را نداشتیم باید به گرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها هست تیمم کرد .

•مسئله دوم  :خاکی که انسان می خواهد روی آن تیمم کند باید خالص باشد  مثال در حالتی مقداری کاه در آن مخلوط
است  اگر این کاه زیاد است تیمم بر کاه  باطل است اما اگر مقدار کمی در آن کاه وجود داشته باشد تیمم صحیح است .

•مسئله سوم  :برای آنکه یقین کنیم تمام پشت دست مسح شده  ،از باب احتیاط باید مقداری باالتر از مچ را هم مسح

نمود مقدار واجبی که در تیمم برای دستها گفته شده است از مچ دست  ،تا سر انگشتها گفته شده است.

• مسئله چهارم  :پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح نمود  ،تیمم باید از باالی پیشانی به سمت ابروان و

باالی بینی  ،امتداد پیدا کند و در دستها هم اگر کسی از سر انگشتها به سمت مچ  ،مسح را انجام دهد جایز نمی باشد       .

•مسئله پنجم  :اگر در مواضع تیمم مانعی وجود دارد که قابل برداشت است  ،باید برداشته شود .

ح
و
زه

•مسئله هفتم  :کسی که وظیفهاش تیمم است اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف میشود باید صبر کند و با وضو یا غسل
 ،نماز خود را بخواند .

•مسئله هشتم :

مج

                                                                                                              

ا
ز
ی

•آیا در مواقعی که انسان وظیفهاش تیمم است  ،مراجع اجازه میدهند که نماز قضا بخواند یا باید نماز

ع ول

قضا را بگذارد برای وقتی که عذرش برطرف شد و میتواند وضو و غسل را بصورت عادی انجام دهد

م سا

؟                                                                                                                                                                          

طبق نظر حضرت امام کسی که نمیتواند وضو یا غسل کند میتواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند.

ال
م
ی

مسئله نهم  :کسی که نمیتواند وضو بگیرد یا غسل کند  ،جایز است نمازهای مستحب را که وقت معین دارد مثل نافله
های  شبانهروز را با تیمم بخواند.

دا
ن
ش

•حضرت امام فرموده اند اگرتنها یک دست وجود دارد  ،همان یکدستی که وجود دارد را روی خاک یا آنچه تیمم بر آن
صحیح است میزند و بر پیشانی میکشد.

گ
ا
هی

• کسی یک دستش قطع شده است  ،برای مسح روی دست پشت دست را بر روی خاک می مالد.

ان

•کسی که دو دستش قطع است و فقط از مواضع تیمم  ،پیشانی را دارد  ،چنین شخصی  ،پیشانی را بعنوان تیمم  ،به خاک
میمالد اما اگر به هیچ عنوان نمیتواند تیمم را خودش انجام بدهد باید نائب بگیرد که نائب این تیمم را برای او انجام بدهد.

•تمام کارهایی که با وضو صحیح است با تیمم بدل از وضو هم صحیح است.

•اگر شخصی معذور از انجام غسل جنابت است و قرار است یک هفته به همین حالت باقی بماند و نمازهایش را با تیمم

بخواند  ،هیچ اشکالی ندارد که  این شخص با همین تیمم بدل از غسل جنابتش وارد مسجد شود و نمازهایش را به جماعت
بخواند  اما اغلب مراجع فرمودهاند با تیممی که در تنگی وقت انجام میشود دیگر شخص جنب نمیتواند وارد مسجد شود.

•تمام مبطالت وضو  ،تیمم بدل از وضو را هم باطل میکند و همچنین است تمام موجبات غسل  ،تیمم بدل از غسل را

هم باطل می کند.
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آزمون

-1تیممبرخاکیکهمقداریکاهدرآنموجوداستچهحکمیدارد؟
الف)اگرمقدارکمیکاهدرخاکباشداشکالندارد.
ب)مطلقاًصحیحاست
ج)مطلقاًصحیحنیست
-2مسحنمودناعضایتیممازباالبهپائین..........
الف)مستحباست
ب)جایزاست
ج)واجباست

ح
و
زه

-3وجودموهایزیادرویپیشانیودست.........


م
ج

الف)مانعازصحتتیممنمیباشد
ب)مانعازصحتتیمممیباشد

ا
ز
ی

ع ول

ج)باعثایجادکراهتوکمشدنثوابدرتیمممیشود

م سا

-4طبقنظربسیاریازمراجع،بداردرنمازباتیممدرصورتعدمدسترسیبهآب..........
الف)جایزنیست
ب)جایزاست
ج)مکروهاست

الم

ی

د
ان

-5خواندننمازهاینافلهباتیممباوجودعذردرانجاموضویاغسل.......
الف)مکروهاست

ش اگ

ه ای

ب)جایزنیست

ن

ج)جایزاست
-6باتیممبدلازغسلکهدرتنگیوقتانجامشدهاست(.................نظراغلبمراجع)
الف)بهمسجدرفتنمکروهاست
ب)میتوانبهمسجدرفت.
ج)نمیتوانبهمسجدرفت.
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درس دهم
در این درس مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:
•احکامی درباره ادرار و مدفوع حیوانات
•احکامی درباره فضلة پرندگان حالل گوشت و حرام گوشت
•احکام مردار (میته)
•احکام اجزای بی روح در بدن انسان
•احکام میتة حیواناتی که حرام گوشت هستند ولی خون جهنده ندارند
•احکام بدن شهید
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•طهارات و نجاسات :

در دین مبین اسالم بعضی از اشیاء هستند که  ،بعنوان اشیاء پلید و ناپاک و اصطالحاً نجس نامیده شده اند اصطالح
نجاست  ،با اصطالح کثیف  ،دو معنای کام ً
ال متفاوتی دارد .در دین مبین اسالم  ،امکان دارد بعضی از چیزها کثیف باشد
ولی نجس نباشد  ،هر چیز نجسی که احکام خاصی برای نماز و لباس و احرام و غیره دارد  ،امکان دارد  ،پلید عرفی نیز
باشد و همچنین امکان دارد پلید عرفی نباشد ؛ بعنوان مثال  ،الکلی که ُمسکِر مایع ب ِاالَصاله باشد  ،یعنی مست کننده باشد
و در اصل هم روان باشد  ،نجس است  ،اما از جهت عرفی  ،الکل را اتفاقاً برای ضد عفونی کردن در بیمارستانها به کار می

برند  .یعنی از جهت عرفی نه تنها پلید نیست بلکه باعث کشته شدن میکروبها نیز هست  .اما از جهت شرعی احکام خاص
خودش را دارد  .هر شیء کثیفی نجس نیست بعنوان مثال  ،موش  ،خیلی حیوان کثیفی است اما در حیوانات  ،فقط سگ
و خوک  ،جزء حیوانات نجس شمرده  شده اند .

ح
و
زه

پس هر شیء نجسی از جهت عرفی امکان دارد که پلید نباشد  .هر چیز پلید عرفی امکان دارد نجس نباشد مثل موش ،

م
ج
از

بعضی از اشیاء هم هستند که هم از جهت عرفی پلید هستند و هم از جهت شرعی نجس هستند مواردی که بعنوان شیء
نجس  ،در فقه شیعه از آنها یاد شده است  یازده مورد می باشد که انشاءاهلل احکام آن بیان خواهد شد .
 -1ادرار
 -2مدفوع
•ادرار و مدفوع در حیوانات :

ی
ع

لو

م سا

ال
م
ی

البته ادرار و مدفوع حیوانی نجس است که این دو شرط را با هم داشته باشد .
الف ) ذی لَحم (گوشت داشته باشد ) و حرام گوشت باشد.
ب  )  خون جهنده داشته باشد  .

دا
ن
ش

گ
ا
هی

پس اگر حیوانی خون جهنده داشت و حرام گوشت بود  ،ادرار و مدفوعش نجس خواهد بود مانند گربه که هم حرام گوشت

ان

است و هم خون جهنده دارد یا مانند گرگ و پلنگ  .یا از حیواناتی که امروزه سؤال می شود مانند َهمِستِر ( نوعی حیوان
شبیه به موش )  ،که حرام گوشت است و خون جهنده هم دارد اما بعضی از حیوانات هستند که نه خون جهنده دارند و
نه گوشتی دارند مثل مگس  ،این حیوان گوشت ندارد درست است که ُجثه ای دارد  ،اما به آن ُجثه  ،گوشت اطالق نمی
شود خون جهنده هم که طبیعتاً ندارد  ،لذا اگر ادرار و غائط داشته باشد پاک می باشد .

بعضی از حیوانات هستند که  ،هم خون جهنده دارند و هم گوشت دارند  ،اما حالل گوشت هستند  .مثل گوسفند و گاو
 ،قاطر  ،و لو اینکه  ،خوردن گوشت دراز گوش و قاطر کراهت دارد اما در هر حال  ،در دستة حیوانات حالل گوشت جای
می گیرند این حیوانات بول و غائطشان پاک است  چنانکه از کود گاو و گوسفند در کشاورزی هم استفاده می شود و قطعاً
هم نجس نیست.
حیواناتی که محل بحث ما هستند حیواناتی هستند که حرام گوشت هستند اما خون جهنده ندارند ،مثل بسیاری از آبزیان
( آن حیواناتی که خونسرد هستند خون جهنده ندارند ) مثل مار  ،کوسه  ،ماهی های حرام گوشتی که در آکواریوم نگهداری
می کنند  .یا الک پشت  ،آیا  الک پشتی که حرام گوشت است و خون جهنده ندارد و با توجه به اینکه آب آکواریوم  ،آب
قلیل است ؛ اگر ( امثال این حیوانات ) ادرار یا غائطی در آب انجام دهند  ،آیا آب نجس می شود ؟ با برخورد به غائط آیا

61

فقه 2

حوزه مجازی علوم اسالمی دانشگاهیان
آب نجس می شود یا  خیر؟

بعضی از مراجع بزرگوار مثل حضرت امام  ،آقای فاضل لنکرانی  ،آقای نوری همدانی  ،مرحوم آقای خویی  ،مرحوم آقای
تبریزی و آیت اهلل وحید خراسانی  ،این شش مرجع بزرگوارمی فرمایند  :حیواناتی که حرام گوشت هستند مثل مار و الک
پشت و غیره که خون جهنده ندارند  ،این حیوانات هم ادرارشان و هم مدفوعشان پاک است  .اما طبق نظر باقی مراجع  ،این
حیواناتی که حرام گوشت هستند  ،ولو خون جهنده هم نداشته باشند  ،احتیاط واجب این است که  ادرار آنها  نجس است .
به عنوان مثال اگر الک پشتی در آب آکواریوم ادرار انجام دهد با توجه به اینکه آب آکواریوم قلیل است آب نجس می شود .
غیر از این شش مرجع  ،باقی مراجع بنا بر احتیاط واجب  ،ادرار این حیوانات را نجس می دانند و راجع به مدفوع این
حیوانات که آیا پاک است یا خیر  ،در این مسئله هم مراجع دو دسته هستند :

ح
و
زه

بعضی از مراجع مثل آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل سیستانی می فرمایند :این حیوانات مدفوعشان پاک است  ،فقط
ادرارشان بنا بر احتیاط واجب نجس است ولیکن بعضی از مراجع مطلقاً  ،چه ادرار و چه غائط این حیوانات را نجس می
دانند .

مج

ا
ز
ی

• فضلة پرندگان حالل گوشت و حرام گوشت :

ع ول

حیواناتی که گفته شد حیواناتی هستند که بر روی زمین زندگی می کنند  ،حالل گوشت مثل گوسفند  ،یا مکروه گوشت
مثل اسب و قاطر  ،و یا حرام گوشت مثل گربه و گرگ و ...

م سا

اما حکم پرندگان حرام گوشت ،کام ً
ال متفاوت است یعنی بسیاری از مراجع که  ،فضلة حیوانات حرام گوشت را نجس می

ال
م
ی

دانند  ،در پرندگان حرام گوشت  ،پاک می دانند  ،غالب مراجع غیر از حضرت امام و مرحوم آقای بهجت  ،بقیة مراجع مِن

دا
ن
ش

جمله مقام معظم رهبری می فرمایند  :فضلة پرندگان حرام گوشت پاک است  .به عنوان مثال کالغ از حیواناتی است که
 ،هم حرام گوشت است و هم خون جهنده دارد .اما حکمش متفاوت است و فضله اش پاک است  .یا مث ً
ال طوطی البته به

گ
ا
هی

شرط اینکه حرام گوشت باشد  ،مرغ مینا  ،کاسکو  ،عقاب  ،کرکس  ،شاهین و باز همة اینها از حیوانات حرام گوشت هستند

ا
ن

و خون جهنده هم دارند  ،اما غیر از مرحوم امام و مرحوم آقای بهجت باقی مراجع می فرمایند  :اگر کسی از این حیوانات در
خانه اش نگهداری می کند  ،در این مسائل  ،مشکل نجاست و پاکی ندارد  ،که خودش را به ُعسر و حرج بیاندازد  .مسئلة
بعدی  :گاهی اوقات انسان فضله ها یا ادرارهائی را مشاهده میکند  ،که نمیداندآیا از حیوانی است که خون جهنده دارد
یا خیر؟ به عنوان مثال سگ گله و گوسفندان را در یک مکان نگهداری می کنند و انسان شک می کند که آیا این ادراری
که روی زمین ریخته  ،ادرار گوسفند است یا ادرار سگ گله؟ در این مسئله چون موضوع شک است  ،این محل نجس به
حساب نمیآید و همچنین است  ،فضله ای که انسان نمیداند  ،آیا از حیوانی است که خون جهنده دارد یا غیر آن ؟ به
عنوان مثال مشخص نیست این فضله  ،آیا فضلة سوسک است یا فضلة موش ؟ بنا بر نقل  ،فضلة موش با فضلة سوسک ،
گاهی اوقات تشابه پیدا میکنند و انسان میان این دو مشتبه میشود گاهی اوقات در برنج هم دیده میشود  ،اگر انسان
شک کند که مثال شیئی که در برنج است  ،فضلة موش است یا سوسک  ،در چنین مسئله ای میفرمایند این شک  ،باعث
نجاست برنج نمی شود و خوردن آن برنج هم اشکالی ندارد   .
-3مردار ( میته ) :
یکی از نجاسات   ،مردار  یا  میته است   .
مسئله اول  :مردار انسان هر چند به تازگی هم مرده باشد و هنوز بدنش هم سرد نشده باشد  ،میته به حساب میآید و
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نجس است و مالک کلی این است که میتة هر حیوانی خواه حالل گوشت باشد  ،یا حرام گوشت  ،ولیکن خون جهنده
داشته باشد  ،میتهاش نجس است .
درست است که انسان از جهت اصطالحی حیوان به حساب نمی آید اما از لحاظ فقهی جزء حرام گوشتها به حساب میآید
یعنی گوشت انسان حالل نیست مردار چنین انسانی میته حساب میشود و نجس میباشد ولو این که روح به طور کامل
از بدن خارج شده ولیکن هنوز سرد نشده باشد این سرد شدن یا نشدن بدن در میته  ،فقط مربوط به غسل مس میت
میباشد در آنجا ( در احکام غسل مسح میت ) فرموده اند که اگر بدن هنوز گرم باشد و انسان به آن بدن  ،دست بزند ،
غسل واجب نمی شود ولیکن از جهت نجاست و پاکی  ،این بدن نجس است  .البته اگر انسان به بدن سرد شدة میتی دست
بزند  ،اگر این بدن رطوبت داشته باشد اینجا قطعاً هم غسل مس میت واجب میشود به خاطر خواندن نماز و هم از جهت
این که رطوبت ُمسریّه داشته  ،مث ً
ال دست انسان تر بوده و به بدن میت زده است یا بدن میت تر بوده  ،در هر دو صورت

ح
و
زه

 ،باید دستش را آب بکشد  ،البته دو نفر از مراجع بزرگوار مرحوم آیتاهلل بهجت و آیتاهلل مکارم شیرازی  ،این بزرگواران

م
ج
از

فقط در خصوص میتة انسان نه میته حیوان  ،فرمودهاند  :حتی اگر انسان با دستی که خشک است به بدن میته دست بزند
این دو بزرگوار احتیاط واجب دارند که دست نجس میشود.

ی
ع

الزمه این احتیاط (طبق نظر آیتاهلل بهجت و آیتاهلل مکارم شیرازی) این است که آن لباسهایی که میت  هنگام مردن

ل
و
م

بر تن داشت و یا بالشی که زیر سر میت قرار داشته  ،حتی اگر هنگام جان دادن و پس از مرگ بدن میت عرق نکرده باشد

ا
س
ال

و خشک باشد  ،باید آن ملحفه و آن لباسهایی را که بر تن میت هست و هر قسمتی از ملبسه ها که مستقیماً با بدن میت
تماس داشته است .بنابر احتیاط واجب باید آب کشیده شود (حتی اگر رطوبتی وجود نداشته باشد) ولیکن غالب مراجع

م
ی

میفرمایند ؛ پاک است فقط از جهت غسل مس میت باید دید که بدن میت سرد شده است یا سرد نشده است  .
مسئلة دوم  :اجزای بی روح در بدن انسان :

دان

ش
گ
اه

برخی از اجزای بدن هستند که اصطالحاً جزء اجزای بیروح محسوب میشود  .مثل دندان  ،مو و ناخن ؛ هر کس به این

ی
ا
ن

اجزا دست بزند ؛ فرقی نمی کند دستش تر باشد یا خشک باشد  ،چون جزء اجزاء بی روح محسوب می شوند دست  ،نجس
نمیشود بر فرض مثال گاوی را ذبح شرعی نکرده اند( اگر گاوی ذبح شرعی شود که میته حساب نمی شود) مث ً
ال یک کافر
او را ذبح کرده است  ،انسانی در یک کشور غیر اسالمی زندگی می کند و در مقابل او استخوانهای یک حیوان حالل گوشت
 ،مثل گاو قرار دارد  ،که ذبح اسالمی هم نشده است آیا این استخوان نجس است ؟ خیر نجس نیست  ،چون استخوان از
اجزای بی روح محسوب می شود مثل ناخن  ،و اما گوشتی که از بدن حیوان زنده یا از بدن انسان جدا میشود اگر گوشت
بدن باشد  ،نجس است و میته محسوب میشود  ،ولیکن نسبت به اجزای کوچک  ،مثل پوستهای کوچکی که روی بدن
وجود دارد و از بدن جدا می شود تفصیل دارد :
•گاهی اوقات پوستهائی هستند که به راحتی کنده میشوند  ،و وقت جدا شدنشان رسیده است و هیچ اتصالی به بدن ندارد
مثل پوستهای لب که بلند شده است و نزدیک کنده شدنش است و دیگر روح در پوست وجود ندارد  این پوستها پاک
هستند اما اگر پوستی باشد که به بدن اتصال دارد و وقت کندنش نرسیده است به عنوان مثال یک تکه از پوست دست  ،در
هنگام کار کردن (مث ً
ال رنده کردن) کنده میشود  ،اگر دست خیس نباشد و خون از آن نیاید آن دست پاک است اما خود
آن پوست کوچک آیا نجس است یا پاک؟  ( چون از بدن انسان یا حیوانی جدا شده که روح دار بوده است و خون جهنده
هم داشته است ) مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای خویی نظرشان این است  ،پوستهای کوچکی که در حد یک عدسی
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کنده شود و گوشت هم همراه آن نباشد پاک است و قابل اعتنا نیست اما بعضی از مراجع بزرگوار مثل حضرت امام در این
مسئله احتیاط وجوبی دارد که بنابر احتیاط واجب  ،آن پوستهائی که وقت افتادنشان نرسیده است  ،باید معامله نجس با او
شود  ،مگر این که مرجعی باشد که با رعایت فاالَعلم انسان به او رجوع کند تا آن پوست را نجس نداند .
  عرض شد که مرداری که خون جهنده داشته باشد تمام بدنش نجس میباشد غیر از اجزایی که   روح در آن دمیده نشده
است ( دندان و ناخن و مو ) .
•میتة حیواناتی که حرام گوشت هستند ولی خون جهنده ندارند :
حیواناتی هستند که خون جهنده ندارند مانند مار  ،عرض شد که مار جزء حیوانات حرام گوشت است ولی خون جهنده
ندارد میتة حیواناتی که خون جهنده ندارند یا اص ً
ال گوشت در بدنشان نیست مثل پشه و مگس  ،میتة اینها پاک است و

ح
و
زه

مشکلی ندارد حیواناتی مثل سوسک و مگس و پشه که گوشت ندارند  ،قطعاً پاک است حیواناتی که گوشت دارند ولو حرام
گوشت هم باشند ولی خون جهنده نداشته باشد مثل کوسه  ،مثل نهنگ ُمرده  ،حتی نهنگ جزء حیواناتی است که خونسرد

م
ج
از

است و خون جهنده ندارد یا تمساح و مارمولک  ،اینها اگر بمیرند با توجه به اینکه خون جهنده ندارند  ،میتة آنها پاک
است و اگر انسان دست تر به آنها بزند دست نجس نمیشود .
•احکام بدن شهید :

یع

ل
و
م

درباره مردار انسان یک مورد استثنا شده است و آن هم شهیدی است که در معرکة جنگ جان داده باشد اگر مسلمانی در

ا
س
ال

معرکه شهید شود  ،گاهی اوقات رزمنده  ،زخمی میشود و در پشت معرکه جان میدهد  ،بدن چنین شخصی نجس است

م
ی
د

اما شهیدی که در معرکه جان میدهد بدنش پاک است البته خونهایی که از بدن شهید بیرون می آید نجس میباشد اما
خود بدنی که آلودة به خون نشده است آن بدن پاک است  ،به عنوان مثال شهیدی که تیر به قلبش خورده  ،اگر صورت

ا
ن
ش

او را ببوسیم  ،حتی اگر صورت یکی از دو طرف  ،تر هم باشد  ،بدن ما نجس نمیشود  اما اگر دست ما به خونی بخورد که

گ
ا
هی

از قلب شهید بیرون آمده است  ،این خون نجس است و باید آب کشیده شود  ،البته این شهید غسل هم ندارد و با همین
بدنی که به خونش آلوده است دفن کردنش هیچ اشکالی ندارد.

ا
ن

و همچنین شهدایی که منافقین (علیهم اللعنه) آنها را ترور میکنند یا به واسطة بمبگذاری که در شهرها صورت میگیرد
 ،افراد مسلمانی به فیض شهادت نایل میشوند  ،اگر کسی به بدن این طور افراد دست بزند  ،غسل مس میت دارد و اینها
جز افرادی نیستند که بدنشان پاک باشد یعنی اگر کسی با دست مرطوب به بدن اینها دست بزند دستش نجس می شود.
البته انشاء اهلل اجر شهید را دارند  ،اما از جهت این احکام خاص  ،که غسل مس میت داشته باشند یا نه  ،یا خودشان را
انسان باید غسل دهد و بعد دفن کند یا نه  ،احکام خاصی  دارد که  به بعضی از آنها اشاره شد و انشاء اهلل در جلسات آینده
به موارد دیگر آن اشاره خواهد شد        .
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چکیده

طهارات و نجاسات :

مواردی که به عنوان شیء نجس  ،در فقه شیعه از آنها یاد شده  ،یازده مورد می باشند .
-4ادرار
 -5مدفوع
ادرار و مدفوع در حیوانات :
البته ادرار و مدفوع حیوانی نجس است که این دو شرط را با هم داشته باشد .
الف ) ذی لَحم (گوشت داشته باشد ) و حرام گوشت باشد.

ح
و
زه

ب  )  خون جهنده داشته باشد  .

م
ج
از

• پس اگر حیوانی خون جهنده داشته باشد و حرام گوشت باشد  ،ادرار و مدفوعش نجس است
• اما بعضی از حیوانات نه خون جهنده دارند و نه گوشتی دارند مثل مگس  ،این حیوان گوشت ندارد درست است که ُج ّسه

ی
ع

ای دارد  ،اما به آن ُجسه  ،گوشت اطالق نمی شود لذا اگر ادرار و غائط داشته باشد پاک است .

ل
و
م

• بعضی از حیوانات هم خون جهنده دارند و هم گوشت دارند  ،اما حالل گوشت هستند مثل
گوسفند و گاو   ،این حیوانات بول و غائتشان پاک است .

اس

ال
م
ی

•بعضی حیوانات هستند که حرام گوشت هستند اما خون جهنده ندارند  ،مثل مار  ،یا مثل الکپشتی که حرام گوشت است
و خون جهنده  ندارد اگر  ادرار یا غائطی در آب انجام بدهند  ،از آنجا که معموالً آب آکواریم آب قلیل است  ،غیر از شش

دا
ن
ش

مرجع (حضرت امام  ،آقای فاضل لنکرانی  ،آقای نوری همدانی  ،مرحوم آقای خویی  ،مرحوم آقای تبریزی و آیت اهلل

گ
ا
هی

وحید خراسانی ) باقی مراجع ادرار این حیوانات را نجس می دانند  .اما راجع به مدفوعشان که آیا پاک است یا نه  ،در این
مسئله  مراجع دو دسته هستند :

ان

•بعضی از مراجع مثل آیت اهلل مکارم شیرازی و آیت اهلل سیستانی می فرمایند اینها مدفوعشان پاک است  ،فقط ادرارشان
بنا بر احتیاط واجب نجس است .
•فضلة پرندگان حالل گوشت و حرام گوشت :
حضرت امام و مرحوم آیت اهلل بهجت  ،فضلة پرندگان حرام گوشت را نجس می دانستند ولی باقی مراجع آن را پاک می
دانند  .مثال کالغ .
گاهی اوقات انسان فضله یا ادرارهائی را مشاهده میکند  ،که نمیداند آیا از حیوانی است که خون جهنده دارد یا غیر آن
 ،این نجس به حساب نمیآید .
 -6مردار ( میته ) :
مردار انسان  ،هر چند به تازگی هم مرده باشد و هنوز بدنش هم سرد نشده باشد  ،میته حساب میشود و نجس است
                                                                                                                                                                                                                                              .
اگر انسان دست به بدن میتی بزند که سرد شده است  ،اگر این بدن رطوبت داشته باشد اینجا قطعاً  ،هم غسل مسح میت
واجب میشود بخاطر نماز خواندن و هم از جهت این که رطوبت ُمسریّه داشته  ، ،باید دستش را آب بکشد .
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البته دو نفر از مراجع بزرگوار مرحوم آیتاهلل بهجت و آیتاهلل مکارم شیرازی فقط در خصوص میتة انسان نه میته حیوان
 ،حتی اگر انسان با دستی که خشک است به بدن میته دست بزند این دو بزرگوار احتیاط واجب دارند که دست نجس
میشود.
در مردارها  ،برخی از اجزا هستند که اصطالحاً جزء اجزای بیروح محسوب میشود مثل دندان  ،مو  ،ناخن  که دست زدن
به آنها باعث نجس شدن نمی باشد .
گاهی اوقات پوستهائی هستند که به راحتی کنده میشوند مثل پوستهای لب که دیگر روح در پوست وجود ندارد این
پوستها پاک هستند اما اگر پوستی باشد که به بدن اتصال دارد و وقت کندنش نرسیده است آیا نجس است یا پاک؟  
جواب  :مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای خویی نظرشان این است  ،پوستهای کوچکی که در حد یک عدس کنده بشود

ح
و
زه

و گوشت هم همراه آن نباشد پاک است اما بعضی از مراجع بزرگوار مثل حضرت امام می فرمایندکه بنابر احتیاط واجب ،
آن پوستهائی که وقت افتادنشان نرسیده است  ،باید معامله نجس با او شود .

م
ج
از

•حیواناتی که گوشت دارند حتی حرام گوشت هم باشند ولی خون جهنده نداشته باشند مثل مار ،کوسه  ،اینها اگر بمیرند
 ،میته آنها پاک است .

ی
ع
لو

میتة حیواناتی که خون جهنده ندارند یا اص ً
ال گوشت در بدنشان نیست قطعاً پاک است ..
•احکام بدن شهید :

م سا

ال
م
ی

مسلمانی که در معرکه جنگ شهید شود پاک می باشد و غسل ندارد ؛ گاهی اوقات رزمنده ای زخمی میشود و در پشت

دا
ن
ش

معرکه جان میدهد  ،بدن چنین شخصی باید غسل داده شود  البته خونهایی که از بدنش بیرون می آید نجس میباشد.
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آزمون

-1ادرارومدفوعحیواناتحرامگوشت،کهخونجهندهندارند(.............نظرامام)
الف)احتیاطاًنجساست
ب)نجساست
ج)پاکاست

ح
و
زه

-2اگرانسانفضلهحیوانیرامشاهدهکندونداندازحاللگوشتاستیاحرامگوشت..............


م
ج

الف)حکمبهپاکیآنفضلهمیشود.

ب)حکمبهنجاستآنفضلهمیشود

ا
ز
ی

ج)احتیاطدراجتنابازآنفضلهمیباشد

ع ول

م سا

-3مسبدنانسانمردهایکهبدنشهنوزسردنشدهاست(..................نظرآیتاهللبهجت)

ال
م
ی

د نا

الف)درصورتسرایترطوبتباعثنجاستمیشودولیغسلمسمیتواجبنمیشود

ب)باعثنجاستوهمچنینوجوبغسلمسمیتمیشود

ج)احتیطاًباعثنجاستمیشودولیغسلمسمیتواجبنمیشود

ش
گ
اه

-4استخوانهاوگوشتگاویکهتوسطکافرذبحشدهبهترتیبچهحکمیدارند؟
نجس
الف)پاک– 



ی
ا
ن



ب)پاک– پاک
ج)نجس– نجس

-5شهیدیکهدربمبگذاریمنافقینبهشهادترسیدهاست..........
الف)بایدغسلدادهشود 

ب)نیازبهغسلندارد
ج)مستحباستکهاوراغسلدهند.
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نجاسات
در جلسات گذشته عرض شد که نجاسات انواع و اقسامی دارند که یکی از آنها مردار است .راجع به مردار انسان بحث
کردیم و گفتیم که از انسانها ،چه اشخاصی اگر فوت کنند یا شهید شوند؛ بدنشان نجس است یا پاک و کدامشان احتیاج
به غسل دارد یا ندارد .اینها اجماالً در جلسات گذشته بحث شد.
•مردار حیوان
 -1سگ و خوک
اما راجع به حیوانات فرمودهاند که :مردار حیوان ،اگر سگ و خوک باشد قطعاً نجس است .چون در سگ و خوک فرق
نمیکند که مرده باشند یا زنده؛ قطعاً تمام اعضای آنها ،حتی ناخن استخوان و پشم و ُکرک آنها که بی روح هستند ،جزء

ح
و
زه

نجس العین ها هستند و تمام اجزای آنها نجس به محسوب میشود .البته منظور از سگ و خوک در اینجا سگ و خوک
خشکی هستند ،یعنی سگ و خوک دریایی جزء حیوانات پاک محسوب میشوند .اما اینکه اگر سگ و خوک دریائی بمیرند؛

م
ج

ا
ز
ی

مردار آنها پاک است یا نه؟ انشاء اهلل عرض خواهیم کرد.
 -2مردار حیواناتی که خون جهنده دارند (غیر از سگ و خوک)

عل
و
م

حیوانات غیر از سگ و خوک ،اگر خون جهنده داشته باشند ،اجزای روح دار آنها نجس میباشد .مثل گربه و موش و
گوسفند که اینها همگی دارای خون جهنده هستند و اصطالحاً خون¬گرم محسوب میشوند .اگر حیوانات حالل گوشت

ا
س
ال

ذبح شرعی نشوند ،مثل گوسفندی که خفه بشود یا از پرتگاهی پرت بشود و بمیرد و چه حرام گوشت باشند مثل گربه و

م
ی

گرگ و پلنگ و انواع و اقسام حیوانات دیگر و چه پرندگان ،مثل گنجشک و کبوتر و کالغ چه از انواع حالل گوشت و چه از

دا
ن
ش

نوع حرام گوشت؛ مردار اینها اگر ذبح شرعی نشوند ،اگر قابل تذکیه باشند و اگر مطلقاً قابل تذکیه نباشند (مثل خرس و
بوزینه ،که از نظر بعضی از مراجع قابل تذکیه نیستند) که مردار اینها نجس محسوب میشوند .البته اجزاء روح دار آنها
نجس محسوب میشود ولی اجزای بی روح آنها مثل پشم و ُکر ،پاک میباشد.

گ
ا
ه
ی

ان

ولیکن از این نکته نباید غافل شد که پاک بودن مالزم با این نیست که بعضی از احکام بر آنها بار بشود .مث ً
ال پشم گوسفند
ُمرده ،پاک هست اما آیا با آن میتوان نماز خواند؟ خیر ،چون جز حیوانات حرام گوشت محسوب میشود .یا مث ً
ال موی گربه

پاک هست و لیکن با آن نمیتوان نماز خواند.

اما اجزای بیروح ،از حیوانات که خون جهنده داشته باشند مانند مو و شاخ حیوانات پاک میباشد .البته بعضی از مراجع
معاصر فرمودهاند آن قسمتی از شاخ که به بدن حیوان متصل است و موقع کنده شدن باعث درد میشود فرمودهاند :باید از
آن قسمت از شاخ احتیاطاً اجتناب کرد .اما اغلب مراجع فرقی در این مطلب قائل نشده¬اند.
 -3مردار حیواناتی که خون جهنده ندارد
اما حیواناتی که خون جهنده ندارند مثل تقریباً تمام ماهیهای دریا که خون جهنده ندارد یعنی حتی حیوانی مثل کوسه
و یا مثل ماهیهای خاویار ،بزرگ و کوچک خونسرد هستند و خون جهنده ندارد .یا چنان که ادعا شده حتی تمساح،
خون جهنده ندارد لذا ُمرده¬ی اینها پاک محسوب میشوند مثل مار ،اگر دستتری ،به مردار مار بخورد نجس نمیشود.

 -4اجزای جدا شده در حال حیات ،از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد
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اجزایی که در حال حیات از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد جدا شود؛ حکم بعد از میته شدنش را دارد .چنانکه
اگر گوسفندی می ُمرد و مث ً
ال پیه و چربی و گوشت و یا چشم و گوش او را از او جدا میکردیم نجس بود اگر در زمان زنده

بودن هم این اجزای روح دار ،از بدن آنها یا بدن انسان جدا بشود نجس است .فرضاً اگر انگشت کسی قطع شود اگر کسی
به این انگشت دست بزند باعث نجس شدن دست او خواهد شد .اما اجزای بی روح که در زمان زنده بودن جدا میشود
مثل ناخن و مو پاک است.
بعضی از افراد نسبت به ریشه مو ،وسواس دارند و میگویند :اگر موی ریش و موی سر ،که هنگام کندن درد میکند آیا
ریشه مو نجس میباشد؟ خیر .هیچ فقیهی نسبت به ریشة مو ،حکم نجاست نداده است.
•احکام اجزای بی روح

ح
و
زه

اشیایی که از از اجزای بی روح حیوان تهیه شده است؛ پاک میباشد ،هرچند ذبح شرعی هم نشده باشد .گوسفند اگر بخواهد

م
ج
از

حالل گوشت شود ،باید ذبح شرعی شود؛ لذا اگر بمیرد حرام میباشد چون ذبح شرعی نشده است .البته عرض کردیم ،بعضی
از مراجع مثل آیت اهلل مکارم شیرازی ،در ذبح حیوانات ،شرط مسلمان بودن ذابح را ،برای پاک بودن حیوان ،الزم نمیدانند؛

ی
ع

لذا اگر یک مسیحی هم گوسفندی را ذبح کند .گرچه خوردن آن گوشت حرام است اما حیوان ،نجس به حساب نمیآید؛

ل
و
م

لذا اگر با گوسفندی که یک مسیحی ذبح کرده است ،غذائی (آب گوشت) درست کنند ،آن غذا نجس نیست ،البته خوردن

ا
س
ال

آن گوشت حرام است؛ اما بقیة غذا را میتوان خورد .اما اغلب مراجع در شرط تذکیه حیوانات حالل گوشت ،مسلمان بودن
ذابح را ،شرط میدانند؛ لذا اگر ذابح مسلمان نباشد آن حیوان را میته ،به حساب میآورند.

م
ی

اشیایی که از اجزای بیروح حیوان (غیر از سگ و خوک) تهیه شده باشد پاک است هرچند ذبح شرعی نشده باشد؛ لذا

دا
ن
ش

لباسهای پشمی و ُکرکی که از کشورهای خارجی میآید یا در اینجا ذابح شرایط ذبح را رعایت نکرده باشد؛ پاک میباشد.
• احکام اشیای چرمی

گ
ا
هی

ا
ن

کاپشنها و کمر بندهای چرمی یا کیفهای چرمی که از حیواناتی درست شده است که احیاناً ذبح شرعی نشده باشد .در

اینجا هم طبق نظر آقای مکارم ،کیف چرمی که از کشورهای خارجی میآید اگر بتوانیم تشکیک کنیم که شاید این چرم،
چرم مصنوعی باشد .مث ً
ال جنسی برای ما از کشور چین آوردهاند ،غالب مردم کشور چین ،جز کفار محسوب میشوند .آیا
میتوانیم بگوییم که این چرم نجس است؟ اگر انسان یقین داشته باشد که این چرم ،چرم مصنوعی میباشند یا حتی اگر
شک داشته باشد که چرم طبیعی است یا مصنوعی ،بنا را بر پاکی میگذارد .اما اگر ما یقین داشته باشیم که چرم طبیعی
است و وارد کنندة این چرم به کشور ،یقین نکرده است که ذابح ،این حیوان را به صورت شرعی ذبح کرده است یا نه .در
این مسئله دو صورت پدید میآید :
 -1گاهی اوقات این جنس از کشور مسلمان تهیه شده است؛ مثل ترکیه و سوریه و عربستان
 -2گاهی اوقات از کشور کفر ،مثل ایتالیا و انگلیس ،این جنس چرمی وارد شده است.
در صورت اول به فتوای همه فقها به خاطر روایت سوق (بازار) مسلمین ،بنا را برای این چرمها را باید به پاکی بگذاریم ولی
در صورت دوم ،طبق نظر اغلب فقها ،این اشیا ،در صورتی که واردکننده یقین به تذکیة آنها نکرده باشد؛ اغلب میفرمایند؛
نجس محسوب میشود ،اما طبق نظر آیت¬اهلل مکارم شیرازی ،اگر ذابح ،کافر هم باشد ،خوردن گوشت حرام است اما چرم
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و کیف پاک محسوب میشود.
مقام معظم رهبری و آیتاهلل سیستانی هم میفرمایند :که اگر احتمال خوبی بدهید ( ُعقالئی) که این ذبح ،ذبح اسالمی

بوده است ،مث ً
ال احتمال میدهیم که شاید این کفشی که از ایتالیا وارد شده؛ از چرم هائی بوده است که از کشور سوریه به
قالئی خوب را بدهیم،
آنجا صادر شده است و به واسطة این چرمها ،این اشیا ساخته شده است .اگر بتوانیم این احتمال ُع
ِ
این دو بزرگوار میفرمایند؛ که بنا را بر پاکی بگذارید .اما اگر این احتمال داده نمیشود و یقین به این هست که ذبح ،غیر
شرعی بوده است؛ قاعدتاً نجس خواهد بود.
•فراوردههای لبنی
فراوردههای لبنی ،که از حیوانات حالل گوشت ،مثل گاو و گوسفند تهیه شده است؛ اگر در کشور مسلمان تولید شده باشد،

ح
و
زه

قطعاً پاک است و خوردنش حالل و خرید و فروش آن اشکالی ندارد .اما اگر از کشورهای کفر وارد شده باشد ،اگر یقین
داریم که با دست کافر تماس حاصل کرده و باعث نجاست او شده باشد ،البته به شرط اینکه در بحثهای بعدی بگوییم که

م
ج

اهل کتاب را نجس بدانیم یا پاک ،یا مطلق کفار را نجس بدانیم یا پاک و یا اختالف مبنائی که وجود دارد ،که بعضی از

ا
ز
ی

مراجع اهل کتاب را پاک ،و بعضی نجس میدانند.

عل
و
م

بر این مبنا ،اگر انسان یقین داشته باشد که این فراوردههای لبنی ،به دست کافر ،اصابت کرده است ،قاعدتاً نجس است و
خوردنش حرام است .اما اگر انسان شک داشته باشد؛ پاک است؛ لذا ماست و پنیر یا دواجاتِ روان ،مثل روغن و الکل که از

ا
س
ال

کشورهای خارجی وارد شود تا انسان یقین به برخورد با نجاست در کشور کفر را نداشته باشد؛ همه مراجع میفرمایند :که
باید بنا را بر پاکی گذاشت و تحقیق و تفحص هم واجب نیست.
•خون

م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
ه
یا

خون انواع و اقسامی دارد .آیا مالک کلی برای تشخیص خون نجس ،از خون پاک ،وجود دارد؟ بله ،خون انسان ،فرق

ن

نمیکند چه مسلمان باشد یا کافر و یا هر حیوانی که خون جهنده دارد ،خونشان نجس میباشد .یعنی گوسفندی که حالل
گوشت است اما چون دارای خون جهنده است ،خونش نجس است یا موش و گربه که جزء حرام گوشتها هستند ولی خون
جهنده دارند ،خونشان نجس است.
-1خون کمتر از دو ریالی چه حکمی دارد؟
یکی از اشتباهاتی که گاهی از اوقات ،بعضی از مؤمنین دارند این است که فکر میکنند اگر خون ،کمتر از دو ریالی باشد،
پاک است .این غلط است .خون کمتر از دو ریالی فقط برای انسان نمازگزاری که لباسش یا بدنش آلوده به این خون باشد؛
َمع ُف ّو است .یعنی با این حال اجازه دادهاند که انسان نماز بخواند ،این¬طور نیست که آن مقدار خون ،پاک به حساب آید،
ذره ای از خون هم نجس است اما در نماز با شرایطی فرمودهاند که؛ پاک کردنش واجب نیست.
بلکه ّ
 -2خون حیواناتی که خون جهنده ندارند

اما خون حیواناتی که خون جهنده ندارد پاک است .مثل ماهیهای دریا ،چه از نوع حالل گوشت ،مثل ماهیهای َفلس¬دار
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(پولک دار) ،چه از نوع حرام گوشت ،مثل ماهیهای بدون فلس ،مثل نهنگ ،خون این حیوانات که خون جهنده ندارند
پاک است؛ و همچنین خون پشه و مگس و امثالهم ،البته راجع به پشه مسئله¬ای هست که ،اگر خون بدن پشه ،از خونی
باشد که از بدن انسان مکیده باشد؛ در آینده خواهیم گفت که؛ یکی از چیزهایی که باعث پاک کنندگی اجزاء نجس است
انتقال است .مث ً
ال اگر پشه مشغول مکیدن خون است اگر انسان او را بکشد ،چون این خون ،خون بدن خود انسان به حساب
میآید نجس است .اما اگر خون را خورد و از روی بدن بلند شد و خون انتقال پیدا کرد و عرفاً این خون ،جزء خون بدن
پشه محسوب میشود ،از باب انتقال این خون را پاک به حساب میآورند.
خون داخل تخم مرغ
-3
ِ

خونی که گاهی اوقات در تخممرغ دیده میشود؛ فتاوا در مورد آن مختلف است .طبق نظر حضرت امام ،مقام معظم رهبری

ح
و
زه

و آیت اهلل سیستانی و آیتاهلل مکارم شیرازی که البته ایشان (آیتاهلل مکارم شیرازی) در رسالههای قدیمیشان احتیاطاً

م
ج
از

نجس به حساب میآوردند ،اما طبق مسئله ای که اخیرا ً نقل شد؛ نظرشان مطابق با نظر حضرت امام شده است و خون
داخل تخم مرغ را پاک میدانند ،اما خوردنش را حرام میدانند ،اثرش این است که اگر تخم مرغ را شکستیم ،اگر همان

ی
ع

قسمت خونی را جدا کنیم ،خوردن باقی تخممرغ اشکالی ندارد یا به گونهای این زردی و سفیدی را مخلوط کنیم که این

ل
و
م

خون داخل زردی و سفیدی مستهلک شود و دیگر چیزی به نام خون وجود نداشته باشد؛ پاک است و خوردن آن اشکالی

ا
س
ال

ندارد اما بسیاری از مراجع ،مثل آیت اهلل وحید خراسانی ،آیتاهلل بهجت و بعضی از مراجع فعلی بنابر احتیاط واجب خون
داخل تخم مرغ را نجس به حساب میآورند ،لذا اگر در تخم مرغ خونی وجود داشت باید از آن احتراز شود .اما مسئله

م
ی

احتیاط است و قابل رجوع به مراجع بزرگواری است که قائل به پاک بودن خون داخل تخم مرغ هستند.
 -4خون لثه

دان

ش
گ
اه

منجس به حساب نمیآید .یعنی
خونی که از لثه به وجود میآید تا مادامی که داخل بدن است و از دهان خارج نشده استِّ ،

ی
ا
ن

اگر از لثة شخصی خون بیرون بیاید و به دندان طبیعی و به آب دهان ،برخورد کند؛ نه دندان نجس است و نه آب دهان؛
لذا اگر کسی آب دهانش را بیرون بیاندازد و ذرهای خون در آن دیده نشود و یا اگر خونی داخل آب دهان بود و مستهلک
شده و از بین رفته است ،در اینجا آب دهان پاک محسوب میشود و احتیاجی به آب کشیدن موضع نجس نیست .اما اگر
کسی دندان غیرطبیعی در دهانش باشد یا لقمة غذایی در دهانش قرار داشته و خون به لقمة غذا اصابت کرده در این موارد
آیا باعث تنجیس لقمة غذا میشود یا نه؟
در اینجا اغلب فقها ،یا به احتیاط واجب یا به فتوا ،میفرمایند :اگر خون در داخل دهان به لقمة غذا اصابت کند یا به
دندانهای مصنوعی برخورد کند باعث نجاست آن خواهد شد و در بین مراجع ،مرحوم آقای فاضل و آیتاهلل سیستانی
میفرمایند :همچنان که خون ،اجزای طبیعی دهان را نجس نمیکند؛ اجزای خارجی هم که وارد دهان شده است را هم
ج َود
نجس نمیکند؛ لذا اگر طبق نظر این دو مرجع ،خون به لقمة غذا برخورد کند ،یعنی این شخص لقمه را به قدری می َ

که دیگرخونی در این لقمه باقی نمیماند و حل میشود؛ فرو بردن این لقمه اشکالی ندارد؛ اما طبق نظر باقی فقها ،خوردن
این لقمه جایز نیست.
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 -5خون لخته شده ( خون مرده)

خونی که به واسطه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست میمیرد ،اگر مدتی بگذرد که عرفاً وقتی نگاه به آن میشود

میگویند( :این از حالت خون بودن خارج شده است) و به اصطالح ،استحاله شده است؛ این پاک است؛ لذا اگر ناخن سوراخ
باشد و آن سیاهی پیدا بشود؛ چون از حالت خون بودن خارج شده است اشکالی ندارد .البته برای وضو ،چون مانع به حساب
میآید قاعدتاً باید خون استحاله شده را خارج بکنند ،البته به شرط اینکه باعث ُعسر و َح َرج نباشد اما اگر ُعسر و َح َرج

داشته باشد ،وضو تبدیل به جبیره میشود که احکام خاص خودش را دارد .اما اگر به تازگی خون بیرون آمده است .مث ً
ال
دست شکسته است و از آن خون آمده است و درآوردن آن خون هم ،باعث ُعسر و َح َرج میشود؛ در اینجا هم ،برای وضو و

غسل ،احکام خاصی وجود دارد که انشاءاهلل در جلسات آینده مفصل بیان خواهد شد.
•شک در خون

ح
و
زه

 -1شیء قرمز رنگی که معلوم نباشد خون است یا نه؟ پاک است و تفحص در آن واجب نیست .مث ً
ال رنگ قرمزی در بدن یا

م
ج

لباس خود مشاهده میکنیم و نمیدانیم که این خون بدن است یا چیز دیگر ،در اینجا باید بنا را بر پاکی بگذاریم؛ و شارع

ا
ز
ی

مقدس ،در این موارد تحقیق و تفحص را واجب نمیداند.

عل
و
م

 -2خونی که معلوم نباشد از حیوان دارای خون جهنده است یا نه؛ پاک است .مث ً
ال ما یقین داریم که این رنگ قرمز که در
لباس ما هست خون است ،اما شک داریم که این خون ،خون گوسفند است که نجس است یا بر فرض خون پشه و مگس

ا
س
ال

است که نجس نیست ،در اینجا باید بنا را بر پاکی بگذاریم.

م
ی

 -3خون حیوانی که معلوم نیست ،آن حیوان دارای خون جهنده است یا نه؛ پاک است .مث ً
ال حیوانی است که خونی از بدن

دا
ن
ش

آن ،به بدن ما رسیده است و ما نمیدانیم این حیوان از نوع حیواناتی است که خون جهنده دارند ،و یا از نوع حیواناتی که
خون جهنده ندارند ،در اینجا بنا را بر پاکی میگذاریم.

گ
ا
ه
یا

 -4زردابهای که در حال بهبودی زخم ،در اطراف زخم پیدا میشود پاک میباشد .مث ً
ال دستی که زخم شده است و خون

ن

آن را شستهایم ،بعد از شستن خون ،زردآبه ای اطراف آن دیده میشود ،در اینجا طبق نظر اغلب فقهای عظام ،باید بنا
پاکی این زردابه بگذاریم .آیتاهلل بهجت استثنائاً میفرمایند :این زردآبه ،نجس میباشد .اما اغلب مراجع ،آن را پاک
را بر
ِ
میدانند .البته اگر انسان خون را نشسته باشد و این زردآبه پیدا شده باشد ،در اینجا طبیعتاً چون در محل نجاست است

حکم نجس را دارد ،بحث ما در جایی است که خون را پاک کردهایم و بعد از آن زردآبه بیرون میاید ،مسئله این است که
شک میکنیم که این زردآبه آیا با خون مخلوط شده است و تبدیل به آب زرد شده است یا زردآبه¬ای است که معموالً بعد
از بهبودی پیدا میشود؟ اینجا طبق نظر اغلب مراجع عظام پاک است و بعضی از مراجع هم نجس میدانند   .
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چکیده

•مردار سگ و خوک و تمام اجزای بی روح آنها از قبیل ،ناخن استخوان و پشم و ُکرک؛ نجس محسوب میشود.
•منظور از سگ و خوک ،در بحث نجاسات ،سگ و خوک خشکی هستند و سگ و خوک دریایی جزء حیوانات پاک محسوب
میشوند.
•اجزای روح دار حیواناتی که خون جهنده دارند نجس میباشد.
•مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند؛ پاک محسوب میشود .مانند ماهیهای دریا

ح
و
زه

•اجزائی که در حال حیات ،از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد جداشود؛ حکم بعد از میته شدن آن را دارد .
•اشیائی که از از اجزای بی روح حیوانات ،غیر از سگ و خوک تهیه شده است؛ پاک میباشد هرچند ذبح شرعی هم نشده
باشد.

م
ج
از

ی
ع

•اگر جنسی مثل چرم که از بدن حیوان تهیه می¬شود؛ از کشور مسلمان مثل سوریه و عربستان تهیه شده است ،بنا را

ل
و
م

بر پاکی آن جنس می گذاریم .اما اگر این جنس چرمی ،از کشور ُکفر ،مثل ایتالیا و انگلیس وارد شده باشد؛ در صورتیکه

ا
س
ال

واردکننده ،یقین به تذکیة آن نکرده باشد؛ اغلب مراجع حکم به نجاست آن چرم می¬دهند.

م
ی

•فراوردههای لبنی ،که از حیوانات حالل گوشت ،مثل گاو و گوسفند تهیه شده است؛ اگر در کشور مسلمان تولید شده باشد،
قطعاً پاک و خوردنش حالل است ،و خرید و فروش آن اشکالی ندارد.

دان

ش
گ
اه

•اگر فراوردههای لبنی ،از کشورهای کفر وارد شده باشد ،در صورتی که یقین داشته باشیم که با دست کافر ،تماس حاصل
کرده است؛ حکم به نجاست آنها می شود .

ی
ا
ن

•خون انسان (مسلمان باشد یا کافر) و خون هر حیوانی که خون جهنده دارد ،نجس می¬باشد.

•خون کمتر از دو ریالی پاک نیست؛ بلکه برای انسان نمازگزاری که لباس یا بدنش آلوده به این خون باشد؛ َمع ُف ّو است،
یعنی فقط اجازة نماز خواندن با آن را دارد .
•خون حیواناتی که خون جهنده ندارند اعم از حالل گوشت و حرام گوشت؛ پاک است .،مثل ماهیهای دریا  ،مگس و امثال
اینها.
•خونی که از لثه خارج می¬شود ،مادامی که از دهان خارج نشده و داخل بدن است ؛ نجس به حساب نمیآید ولی اگر
خون در داخل دهان به لقمة غذا یا به دندانهای مصنوعی برخورد کند؛ باعث نجاست آنها خواهد شد .اما نظر برخی از
مراجع بر این است که :همچنان که خون ،اجزای طبیعی دهان را نجس نمی کند؛ اجزای خارجی که وارد دهان شده است
را هم نجس نمی کند.
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•شیء قرمز رنگی که معلوم نباشد خون است یا چیز دیگر؛ پاک است و شارع مقدس ،در این موارد تحقیق و تفحص را واجب
نمی داند.
•خونی که معلوم نباشد از حیوان دارای خون جهنده است یا نه؛ پاک است.
•خون حیوانی که معلوم نیست دارای خون جهنده است یا نه؛ پاک است.
•بنابر نظر برخی از مراجع؛ زردآبه¬ای که در حال بهبودی زخم ،در اطراف زخم پیدا میشود؛ پاک میباشد  و بنابر نظر
برخی دیگر از مراجع؛ این زردآبه ،نجس است .البته اگر انسان خون ،را نشسته باشد ،چون این زردآبه¬ی پیدا شده ،در
محل نجاست است؛ حکم نجس را دارد.

ح
و
زه

م
ج

ا
ز
ی

عل
و
م

ا
س
ال

م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
ه
یا

ن

75

درس دوازدهم
در این درس مطالب زیر را مطالعه خواهید کرد:

• نجاسات
* شراب

* آب انگور
* خرما و کشمش
* الکل
* کافر
•مصادیقی که برای کافر ذکر شده است
•چگونه چیز پاک  ،نجس می شود؟
•حکم استفاده از اشیاء روانی که از کشورهای خارجی وارد کشور مسلمان میشود
•احکام خوردن و آشامیدن اشیاء نجس
•احکام ارتباط با اشخاصی که معلوم نیست که  کافر هستند یا مسلمان
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نجاسات (شراب)
شراب یکی از نجاسات محسوب میشود و طبق نظر اکثر فقها ،نه تنها شراب یکی از نجاسات است ،خوردن آن هم حرام
است؛ بلکه هر مایعی که مست کننده باشد نجس است .فرض بفرمایید؛ مایعی درست بشود که عنوان شراب هم نداشته
باشد ،یک نام جدیدی داشته باشد خوردن آن حرام میباشد و نجس محسوب میشود ،البته این غیر از ف ّقاع است که طبق
نظر همة فقها نجس میباشد ،اما طبق نظر آیتاهلل سیستانی غیر از شراب و فقاع ،اگر مایعی درست شود که مست کننده
باشد؛ حرمت خوردن آن به جای خود باقی است اما نجس نیست .ولیکن اغلب فقها میفرمایند :شراب و هر مایع مست
کننده¬ای که در اصل مایع بوده است؛ نجس میباشد و احکام خاص خودش را از جهت تطهیر و خوردن دارد.
اما اشیائی که در اصل جامد هستند ،ولو مست کننده هم باشند؛ نجس نیستند .مثل بنگ و حشیش که در اصل جامد
هستند ولو اینکه کسی که آنها را استعمال میکند به حالت مستی دربیاید ،فرمودند که؛ گرچه کشیدن آن و اعتیاد به

ح
و
زه

آن جایز نیست ،ولی باعث نجاست هم نمیباشد؛ لذا مسئله¬ای که بین عوام مشهور است که در اتاقی که حشیش کشیده
شده است و دود آن به سقف خورده است و برای تطهیر آن باید سقف خراب شود این حرف ،هیچ منبع شرعی ندارد و
قابل قبول نیست.
•آب انگور :

مج

ا
ز
ی

ع ول

م سا

نسبت به آب انگور که فرمودند؛ اگر جوش بیاید خوردن آن حرام است ولی نجس نیست .البته مرحوم آیت اهلل بهجت و
بعضی از فقهای معاصر فرمودهاند؛ اگر آب انگور به خودی خود جوش بیاید که اصطالحاً به آن نشیش پیدا کردن میگویند

ال
م
ی

(یعنی وقتی در آفتاب میماند ُغل میخورد و میجوشد و در سطح آن به صورت حباب مشاهده میشود که به این حالت

دا
ن
ش

نشیش میگویند) آب انگور ،خواه به خودی خود جوش بیاید و خواه با آتش جوش بیاید؛ برخی از فقها آن را نجس میدانند،
اما اغلب فقها در صورت جوش آمدن با خورشید ،خوردن را حرام میدانند ،اما نجس به حساب نمیآورند؛ لذا ظرفی که این
ماده درآن قرار گرفته است اگر روی فرش بریزد باعث نجاست آن جا نخواهد شد.
• خرما و کشمش :

گ
ا
هی

ان

نسبت به خرما و کشمش ،اغلب فقها فرمودهاند ،ولو اینکه پخته میشود و باد هم بکند نجس نیست و خوردن آن هم حالل
است .البته مرحوم آیت اهلل بهجت و آیتاهلل مکارم شیرازی ،نسبت به کشمش احتیاط دارند؛ لذا اگر کشمش را فقط تَفت
بدهند و داغ کنند اشکالی ندارد ،اما اگر کشمش به گونه¬ای پخته شود که باد کند چون این باد کردن ،نشاندهندة تبخیر
آب درون کشمش میباشد .در این صورت ،بنابر احتیاط باید از آن احتراز کرد البته این مسئله احتیاط وجوبی میباشد و
قابل رجوع به مراجع معظم دیگر خواهد بود.
• الکل :
در مورد الکل؛ اگر یقین داریم در اصل مایع بوده است و مست کنندگی آن هم ثابت شود؛ نجس میباشد اما با توجه به
طبی و صنعتی ،همه پاک میباشند و احتیاج به
اینکه مایع بودن اصل الکل ،مشکوک میباشد ،فرمودهاند؛ انواع الکلهاّ ،
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تطهیر هم ندارد و در بین مراجع ،تنها مرجعی که نسبت به الکل احتیاط دارند مرحوم آیهاهلل بهجت میباشد؛ لذا سبت به
این مسئله احتیاط وجوبی وجود دارد و قابل رجوع به مراجع دیگر میباشد البته با رعایت فاالعلم.
• کافر :
مصادیقی که برای کافر ذکر شده است این مصادیق میباشد:
-1منکر وجود خداوند متعال :کسی که منکر وجود خداوند متعال میباشد و کمونیست است .قائل به وجود خداوند متعال
نیست .منکر اصل خداست .این شخص کافر است و قطعاً نجس خواهد بود.
-2منکر توحید :اشخاصی هستند که خدای متعال را قبول دارند و حتی او را خالق آسمان و زمین هم میدانند ،مثل
مشرکین که در مکه وجود داشتند اما مشرک و منکر توحید بودند ،اینها هم جز اشخاص نجس محسوب میشوند.

ح
و
زه

-3منکر نبوت  :کسانی هستند که منکر نبوت پیامبر خاتم (صلی اهلل علیه واله) میباشند یعنی کسانی که دین اسالم را
به عنوان دینی که از جانب خدای متعال آمده است قبول نداشته باشند ولی منکر نبوت پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیه واله)
باشند؛ اینها هم نجس میباشد.

م
ج

ا
ز
ی

-4آیا اشخاصی که یهودی و مسیحی هستند و نبوت پیامبر اکرم را قبول ندارند؛ نجس هستند یا نه؟
•چند مسئله :

ع ول

ما

س
ال

  طبق نظر حضرت امام و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای اراکی و مرحوم آقای گلپایگانی ،کفار ،چه کفاری که منکر

م
ی

توحید باشند و چه کفاری که اهل کتاب هستند ،یعنی اصل دین آنها دین الهی است مثل یهودیت و مسیحیت فرقی

دا
ن
ش

نمیکند تمام انواع کفار نجس میباشد و اگر بدن انسان با رطوبت ،با آنها برخورد داشته باشد؛ برای نماز خواندن ،احتیاج
به تطهیر دارد.

گ
ا
هی

ان

* برخی از فقهای فعلی ،مثل مقام معظم رهبری ،آیتاهلل سیستانی ،مرحوم آیتاهلل تبریزی ،آیتاهلل فاضل لنکرانی ،البته
ایشان (آقای فاضل) فرمودهاند :به شرطی که مشرک نباشند؛ و آیتاهلل مکارم شیرازی (نسبت به نظر آیتاهلل مکارم شیرازی
نکتهای وجود دارد ایشان نسبت به اهل کتاب در رسالة خود احتیاط دارند یعنی فرمودند :بنابر احتیاط واجب اهل کتاب
نجس هستند اما طبق تحقیقهای انجام شده نظر قطعی این است که ایشان از مبنا اهل کتاب را پاک میدانند ،یعنی
مثل آیت اهلل سیستانی و مقام معظم رهبری قائل به پاک بودن اهل کتاب هستند ،اما به خاطر مصلحتهائی و به خاطر
اینکه زیاد میان مسلمانان و کفار ،التقاط و مخالطه ای وجود نداشته باشد؛ از این باب احتیاط کردند و لیکن از جهت مبنا
اهل کتاب را پاک میدانند .این بزرگواران نامبرده شده ،اهل کتاب را پاک میدانند؛ لذا خوردن غذاهای اهل کتاب را جایز
میدانند ،مگر اینکه گوشتی که در غذا استفاده شده است را آنها ذبح کرده باشند که قاعدتاً احکام میته را دارد که در
جلسات گذشته مفصل در مورد آنها صحبت کردیم ،اما اگر به عنوان مثال ،کسی همسایة مسیحی دارد و به دیدن او
میرود ،شخص مسیحی میوه¬ای را شسته و برای او میآورد ،قاعدتاً دستت ِر این مسیحی به میوه خورده است ،آیا باعث
نجاست این میوه شده است؟ طبق نظر این دستة دوم از مراجع ،استفاده از این میوهها اشکالی ندارد

صاب النبی هستند؛ یعنی به پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیه واله) ناسزا میگویند و نسبت به اهل بیت
اشخاصی که ن َ ُعو ُذب ِاللهّ ،
ُّ
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اطهار (علیهم السالم) و صدیقة طاهره (سالم اهلل علیها) جسارت میکنند؛ اینها هم جز اشخاصی هستند که نجس هستند
و احتراز  از آنها واجب میباشد.
در بحث کفار سؤال پیش میآید که آیا همة بدن کفار نجس است یا بعضی از اعضای آنها را میتوان پاک محسوب کرد؟
مثل اجزایی که روح در آنها حلول نکرده است مثل مو و ناخن؟ آیا اینها هم نجس هستند؟ میفرمایند :تمام اجزاء ،حتی
ناخن و موی کفار نجس است.
نسبت به طفلی که ولد نامشروع است؛ اگر اولیاء آنها ،یعنی پدر یا مادر یا یکی از آنها ،حتی اگر مادر هم مسلمان باشد
و بچه را به وسیلة زنا به دنیا آورده باشد؛ میفرمایند که این بچه پاک است و کافر به حساب نمیآید ،مگر این که والدین
این بچه هر دو ،یعنی هم پدر و هم مادر ،کافر باشند ،قاعدتاً این فرزند ،نه از باب اینکه ولد الزنا میباشد؛ بلکه از این باب
که فرزند کافر است نجس به حساب میآید.

ح
و
زه

اشخاصی که معلوم نیست که اینها کافر هستند یا مسلمان؛ بعضی از احکام مسلمانان نسبت به آنها ا ِعمال میشود و
بعضی از احکام باید رعایت احتیاط شود .به عنوان مثال کسی به کشور چین سفر میکند ،میدانیم که در آنجا بیشتر از

م
ج
از

یک میلیارد نفر کافر وجود دارد و حدود صد میلیون نفر هم اشخاصی هستند که مسلمان هستند ،از قبیل شیعه و سنی،
اگر مسئلهای راجع به طهارت و نجاست اتفاق بیفتد با یکی از افرادی که در چین زندگی میکند ،آیا تحقیق و تفحص

ی
ع
لو

واجب است که بدانیم شخصی که مقابل ما قرار گرفته ،پاک است یا نجس؟ فرمودهاند که تفحص واجب نیست؛ لذا اگر

م سا

انسانی با دست تَر ،با یکی از آنها دست بدهد؛ باید بنا را بر پاکی گذاشت ،برای اینکه ما نمیدانیم که این شخص ،جزء
افراد مسلمان است یا کفار ،ولو اینکه تعداد کفار این کشور ،دهها برابر مسلمانها است ،اما چون شبهه ،شبهة موضوعیه

ال
م
ی

میباشد؛ تفحص واجب نیست و باید بنا را بر پاکی گذاشت ،اما همة احکام مسلمانها نسبت به آنها ا ِعمال نمیشود .به

دا
ن
ش

عنوان مثال ،با همین شخص مشکوک انسان بخواهد رابطهای مثل ازدواج داشته باشد ،آیا میتوانند با این شخص ازدواج
کند؟ در اینجا میفرمایند که؛ باید تحقیق کرد .باید یقین کند که شخص مقابل مسلمان است .یا اگر شخص مقابل فوت

گ
ا
هی

کند؛ آیا میشود در قبرستان مسلمانها دفن شود؟ خیر ،اگر یقین دارید که مسلمان است؛ اشکال ندارد اما اگر شک داشته
باشید جایز نیست.
•چگونه چیز پاک ،نجس میشود؟

ان

بعضی از مراجع قائل هستند که اشیا نجس گاهی اوقات با چند واسطه ،نجاست را منتقل میکنند ولی اگر به یک واسطة
مشخصی برسند ،دیگر باعث تنجیس آن شیء خاص نخواهند شد .ابتدا نظر حضرت امام را عنوان میکنیم و بعد انشاءاهلل
وارد مصادیق دیگر خواهیم شد.
فرض بفرمایید؛ روی میزی نجاست (ادرار) ریخته است و این نجاست خشک شده و دیگر عین نجاست وجود ندارد .در اینجا
س اول است .اگر شخصی با دستتر ،یعنی با رطوبت جدید به این میز دست بزنند ،در اینجا دست آن شخص،
این میز
متنج ِ
ّ
متنجس دوم محسوب میشود ،وقتی که این دست خشک میشود و با شیء سومی که رطوبت جدیدی دارد تماس پیدا
ّ
میکند مث ً
ال شخصی با دستتر با شما دست میدهد ،دست آن شخص دوم ،متنجس سوم محسوب میشود و اگر دست آن

شخص خشک بشود و مث ً
ال به دستگیرهای دست بزنند که آن دستگیره تَر میباشد ،آن دستگیره ،متنجس چهارم محسوب
میشود؛ و طبق نظر حضرت امام ،این دستگیره ،یعنی متنجس چهارم ،با اینکه احتیاج به آب کشیدن دارد اما اگر کسی
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به آن دست بزند؛ باعث نجاست آن دست شخص آخر نخواهد شد ،به عبارتدیگر نجاست چهار واسطه باعث تنجیس اشیا
میشود اما از واسطه چهارم به بعد دیگر نجس کننده نخواهد بود .به عبارت دیگر نجاست ،تا چهار واسطه باعث تنجیس
اشیاء میشود اما از واسطة چهارم به بعد دیگر ُم َن ِّجس (نجس کننده) نخواهد بود.

مقام معظم رهبری و آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل مکارم شیرازی و مرحوم آیتاهلل فاضل لنکرانی میفرمایند که؛ واسطة سوم
دیگر منجس نیست ،یعنی در مثال ما آن شخص دوم که دستش با رطوبت جدید ،به دستگیره اصابت کرده بود؛ طبق نظر
این چهار مرجع ،خود آن دستگیره هم پاک به حساب میآید ،اما طبق نظر حضرت امام و آیت اهلل وحید خراسانی ،واسطة
نجس نیست ،اما نجس هست و احتیاج به آب کشیدن دارد ،بعضی از مراجع بزرگوار مثل مرحوم آیتاهلل بهجت و
چهارم ُم ّ
مرحوم آیتاهلل گلپایگانی و آیتاهلل صافی گلپایگانی ،بنابر احتیاط واجب که قابل رجوع است فرمودهاند؛ واسطه ،حتی اگر

متعدد هم باشد (حتی  50واسطه) باعث نجاست اشیاء دیگر خواهد شد ،اما اغلب مراجع ،قائل به مسئلة واسطه بین نجاسات

ح
و
زه

میباشند و در این مسئله سهل و آسان گرفتهاند برای این که اشخاصی که دچار وسواس هستند مسائل برایشان آسان شود.
•چند مسئله (تتمه) :

م
ج

ا
ز
ی

خوردن و آشامیدن چیز نجس ،حرام است  :مشخص است چیزی که نجس باشد مثل شراب و خون و ادرار ،هم خوردن آن

ع ول

و هم خورانیدن آن حرام است؛ لذا اگر کسی بخواهد عین نجاست را به فرزندش بخوراند ولو اینکه او به سن بلوغ نرسیده

م سا

باشد .مث ً
ال میخواهد در حلق فرزند خود شراب بریزد ،قطعاً حرام است و باید احتراز کرد اما اگر شیئی متنجس باشد،

ال
م
ی

خورانیدن آن به بچه اشکالی ندارد به شرط این که ضرری برای بچه نداشته باشد .مث ً
ال اگر خانمی هنگام شیر دادن به بچه،
از سینهاش خون بیاید ،در اینجا اگر بچه عین خون را بخورد؛ قطعاً حرام است ،اما اگر خون با شیر ،مخلوط و مستهلک

دا
ن
ش

شده باشد ،این شیر دیگر حکم متنجس را دارد و عین نجس نیست و به شرط اینکه برای بچه ضرر نداشته باشد خورانیدن
آن به بچه ضرری ندارد  .

گ
ا
هی

اگر انسان نداند چیز پاک نجس شده است یا نه ،پاک است و جستجو الزم نیست شیئی که قب ً
ال پاک بود اگر احتمال نجاست
آن را بدهید بنا را بر پاکی میگذارید.

وسایل منزل کسانی که به طور کامل مقید به بحث طهارت و نجاست نیستند؛ پاک است

ان

عطر و ادکلنهایی که در کشورهای دیگر ساخته میشود و در کشور ایران فروخته میشود با توجه به اینکه ما یقین نداریم
که بدن کفار با این عطرها که مایع هستند برخورد کرده است ،باید بنا را بر پاکی بگذاریم البته در اغلب ادکلنها معموالً
الکل وجود دارد ،لذا آیتاهلل بهجت که الکل را بنابر احتیاط نجس میدانستند در این مسئله هم همان احتیاط وجود دارد
که البته این مسئله قابل رجوع خواهد بود.
وسایل و لوازمی که در کشورهای خارجی وجود دارد ولو در هتلها و رستورانها باشد با توجه به اینکه انسان یقین ندارد که
اینها نجس هستند؛ باید انسان بنا را بر پاکی بگذارد ،البته اگر یقین داریم که کفار از آنها استفاده کردهاند و نجس شده
است و از طرفی یقین به پاک کردن آنها ،به نحو شرعی نداریم؛ بنا را بر نجاست خواهیم گذاشت .اما اگر انسان یک احتمال
عقالیی بدهد که شاید این حوله یا این قاشق ،قب ً
ال استفاده نشده باشد و نو باشد در این صورت ،استفاده از آن اشکالی ندارد.

حکم ،درباره نوشابههای خارجی؛ مثل حکم درباره عطر و اُدکلن است .یعنی تمام اشیاء روانی که از کشورهای خارجی وارد
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کشور مسلمان میشود اگر یقین نداشته باشیم که با بدن کفار در تماس بوده است باید بنا را بر پاکی گذاشت و اشیائی که
جامد هستند ،مثل قند که از کشور خارجی وارد ایران میشود یا مثل لباسها که جزء اشیاء جامد به حساب میآیند؛ باید
بنا را بر پاکی گذاشت و احتیاج به آب کشیدن ندارد و در یک حکم کلی ،تمام اشیایی که از کشورهای خارجی وارد ایران
میشود اگر جامد باشند که قطعاً اشکالی ندارد و اگر مایع باشند با عدم علم به اینکه با بدن کفار در تماس بودند استفاده
از آنها اشکالی ندارد.
انشاءاهلل در جلسه آینده وارد بحث مطهرات خواهیم شد.

ح
و
زه

م
ج
از

ی
ع
لو

م سا

ال
م
ی

دا
ن
ش

گ
ا
هی

ان
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چکیده

•هر مایع مست کننده ای که در اصل مایع بوده است؛ نجس میباشد.
•اشیائی که در اصل جامد هستند ،حتی اگر مست کننده هم باشند نجس نیستند ،مثل بنگ و حشیش
•اغلب فقها می¬فرمایند :اگر آب انگور نشیش پیدا کند ،یعنی به وسیلة خورشید جوش بیاید؛ خوردن آن حرام است ،ولی
نجس نیست ،اما برخی از فقها فرموده¬اند :چه به وسیلة خورشید و چه با آتش جوش بیاید؛ در هر دو صورت نجس است.
•اغلب فقها فرمودهاند :خرما و کشمش  ،ولو  اینکه پختهشود و باد هم بکند نجس نیست و خوردن آن هم حالل است ،اما

ح
و
زه

برخی از مراجع فرموده اند :بنابر احتیاط باید از آن احتراز کرد.
طبی و صنعتی ،پاک میباشند و احتیاج به تطهیر ندارند و در بین مراجع ،تنها مرجعی که نسبت به
•انواع الکلها ،اعم از ّ

م
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الکل احتیاط دارند ،مرحوم آیتاهلل بهجت میباشد(احتیاط واجب کرده اند) اما اگر یقین داریم که الکل ،در اصل مایع بوده
است و مست کنندگی آن هم ثابت شود؛ نجس میباشد.
•کافر کسی است که؛
-1منکر وجود خداوند متعال می¬باشد

ع ول

 -2منکر توحید باشد

م سا

 -3منکر نبوت باشد
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صاب النبی هستند ،یعنی به پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیه واله ) ناسزا میگویند
 -4اشخاصی که،
ُّ

ی
ا
ن

•طبق نظر برخی از فقهای قدیم ،تمام اقسام کفار ،چه منکر توحید باشند و چه کفاری که اهل کتاب هستند ،یعنی اصل
دین آنها دین الهی است مثل یهودیت و مسیحیت ،همه نجس می¬باشند ،اما برخی از فقهای فعلی ،از مبنا اهل کتاب
را پاک میدانند.
•تمام اجزاء بدن کفار ،حتی ناخن و موی آنها نجس می¬باشد.
•اشخاصی که معلوم نیست ،کافر هستند یا مسلمان ،تحقیق و تفحص در مورد آنها واجب نیست و می¬توان بعضی از احکام
مسلمانان ،مثل طهارت و نجاست را نسبت به آنها ا ِعمال نمود ،ولی در بعضی از احکام ،مثل ازدواج باید احتیاط شود ،یعنی
برای ازدواج با شخصی که در مسلمان یا کافر بودن او شک داریم؛ باید تحقیق و تفحص کنیم .
•در مورد انتقال نجاست از شیئی به شیء دیگر ،سه دسته نظر وجود دارد؛
تنجس (نجس کننده) نخواهد
 -1نجاست ،تا چهار واسطه باعث تنجیس اشیاء می-شود ،اما از واسطة چهارم به بعد دیگر ُم ِّ
بود ،اما متنجس چهارم  ،احتیاج به آب کشیدن دارد
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 -2واسطة سوم دیگر متنجس نیست ،یعنی متنجس چهارم پاک است
 -3بنابر احتیاط واجب (که قابل رجوع است) واسطه ،حتی اگر متعدد هم باشد؛ باعث نجاست اشیا دیگر خواهد شد .اما
اغلب مراجع  ،قائل به مسئلة واسطه بین نجاسات می¬باشند
•خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است.
•اگر انسان نداند چیز پاک نجس شده است یا نه ،پاک است و جستجو الزم نیست.
•وسایل منزل کسانی که به طور کامل مقید به بحث طهارت و نجاست نیستند؛ پاک است.
•تمام اشیاء روان که از کشورهای خارجی وارد کشور مسلمان میشود ،اگر یقین به تماس آن اشیا با بدن کفار نداشته باشیم؛  
باید بنا را بر پاکی بگذاریم.
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•تمام اشیائی که از کشورهای خارجی وارد ایران میشود ،اگر جامد باشند ،استفاده از آنها اشکالی ندارند و اگر مایع باشند

م
ج
از

با عدم علم به اینکه با بدن کفار در تماس بودند ،استفاده از آنها اشکالی ندارد .

ی
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ان
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آزمون

-1حکماستفادهازعطرواُدکلن،نوشابههایخارجیواشیاءروانیکهازکشورهایخارجیواردکشورمسلمانمیشود
چیست؟
الف)اگراحتمالبدهیمنجساستاستفادهازآنحراماست
ب)باعدمعلمبهاینکهبابدنکفاردرتماسبودنداستفادهازآنهااشکالیندارد
ج)استفادهازآنهااشکالیندارد

ح
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م
ج

-2آیاهمةبدنکفارنجساستیابعضیازاعضایآنهارامیتوانپاکمحسوبکرد؟

ا
ز
ی

الف)اجزاییکهروحدرآنهاحلولنکردهاستمثلمووناخنپاکاست

ع ول

ب)ناخنوموییکهازبدنآنهاجداشدهپاکاست
ج)تماماجزاءآنهانجساست

م سا

ال
م
ی

-3اگرشخصیبادست تَر،بهمیزیکهنجاسترویآنخشکشدهواثریازعیننجاستنیست؛دستبزنندچه
حکمیدارد؟
الف)دستشخصنجسمیشود
ب)چونعیننجاستوجودندارددستاونجسنمیشود
ج)احتیاطاًحکمبهنجاستمیشود
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-4اگرانساننداندچیزپاک،نجسشدهاستیانه..............استوجستجوالزم..................
الف)پاک-است
ج)نجس-نیست
د)پاک-نیست
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