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  قهیـف هایپاسخ

 (کتاب طهارت)



 الرحیم الرمحن اهلل بسم

 تسلیمًا سّلم و املهدیین و االئمه الطاهرین آله و حممد علی اهلل صلی و

 :عرض کردم اهللبه ابو عبد :روایت شده استنصری همغیر بناز حارث

 .(با سکینه و وقار) :حضرت فرمود ؟شودبا چه چیزی شناخته می امام قائم

و اینکه  ،شناسیاو را با حالل و حرام می) :فرمود ؟و با چه ابزاری :عرض کردم

د او خدا نز و سالح رسول ،مردم به او نیازمندند و او به احدی نیازمند نیست

جز این ) :فرمود ؟آیا او جز وصیِ فرزند وصی خواهد بود :عرض کردم .(باشدمی

 .(6)(نخواهد بود که او وصی و فرزند وصی است

دن امام یدر شناسان که آل محمدـالهی راه آشکار و روشن در پرتو این 

مردم تر به طور معمول بیشرا که ی پرسش 613 ـنداهتبیین فرمود قائم

 ؛کنمتقدیم می ـانصار امام مهدیـبه انصار خداوند  باشندشان میبهمبتال

 احمدالحسنسید طهارت و نجاست به در رابطه با احکام هایی که پرسش

 (احکام نورانی اسالم)کتاب ترشان در فصل نمازِ ارایه شده و مضمون بیش

هایی ب بخشدر قالها از این رو تدوین این پاسخ ؛نیامده است (االسالمشرایع)

مربوط به این احکام را  هایبه این ترتیب شفاف و روشن بودن عبارتالزم بود و 

 .اند را خواهیم دیدروشن فرموده ـجانم فدایشان باد طور که آل محمدهمان

و حایلی تقدیر شده است میان ما و شما هر چند  ...احمدالحسن ،آقای من

اما  ،آواره و رانده شدیو شما  ،منتهی شد هاها و سالدر انتظارت به ماه روزها

 در حق شما آل محمدتقصیرکار خطاکارانی که از ما خود را رحمت لطف و 

                                                                                                      
 .623ص  :غیبت نعمانی -6
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استوار دست ما را بگیری و به راه راست جز این نیست که  ؛هستیم دریغ نفرمودی

به پاک  ۀحلقآن تا  ،را به ما بنمایانی شو حالل و حرامرهنمون سازی الهی 

را از  شمیثاقعهد و سبحان  وندوالیتی که خداهمان  ؛تکمیل گرددشما  والیت

 .ق گرفته استیخال

آنچه را که از شرع خداوند با پاسخ دادن به سواالتی  !ای پسر رسول خدا

تقدیم  ،گردآوری نمودم ـکه بر شما عرضه شده است برای ما روشن ساختی

دلی این روزگار و سواالتی که با تمام قساوت و سنگ ؛کنمتان میپیشگاه

احکام و شریعتی که اینگونه اراده شده  ؛شان نمودیاش اقدام به پاسخ دادناهالی

عمل زندگانیِ بود که همچون غیبت شما غایب و پنهان بمانند تا عالمان بی

وجه راهی به دین خدا و شرع او ا با احکام و دستوراتی که به هیچمردمان ر

که برای بر پا شدن لت دارم و امیدوارم ئسبحان مس از خدای .ندارند آکنده سازند

و ستایش تنها از آنِ و سپاس  ؛شما را در زمینش تمکین دهددین و حاکمیتش 

 .استجهانیان  پروردگارِ آن  ،خداوند

 ق ه (6)6649 حجهال ذی 8

 عال

                                                                                                      
 .)مترجم(هجری شمسی  6983آبان  61 -6



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 تسلیماًوالمهدیین وسلم  ةـ على محمد وآله الطاهرین ائئموصلى اهلل

در خصوص هایی که را در مورد پرسش احمدالحسنهای فقهی سیدپاسخ

شان از ایشان پرسیده شده است مربوط به طهارات و نجاسات و متعلقاتل ئمسا

ها را به همان ترتیب مطرح شده در فصل این پرسش .کنمتقدیم به مؤمنان می

 .اممرتب نموده (سالمالاشرایع) (احکام نورانی اسالم)طهارت از جلد اول کتاب 

* * * 

 وجوب و استحباب طهارت موارد

 :6پرسش 

الحرام و مسجد)مسجد هر یک از دو بر فرد جُنب واجب است هنگام خروج از 

خارج و در یکی از این دو  یاگر از زن نیز چیز مشابه ایآ .کند تیمّم (یالنبمسجد

 ؟شودآیا او هم شامل این حکم می ،مسجد باشد

 :پاسخ

برای او جایز  ماندن در مسجد یباق ایامّا نشستن  ،ستیواجب ن تیمّمبر زن 

 .باشدنمی

 متعلقاتشمطلق و  آب

 :2پرسش 

اگر با چیزی و  ؟شوندیمحسوب م یآب جار ،یامروز یهایکشآب لوله اآی
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حکمش چه خواهد  ،همراه شود دهدیم رییرا تغآن  یبووکه رنگ یزنگارمثل 

 ؟بود

 :پاسخ

است اگر  شاست و آنچه با آن مالزم و همراه یمانند آب جار یکشلهآب لو

مگر آنکه آن را از آب  ،گذاردیکننده بودن آن نمدر پاک یپاک باشد اثر

 .مطلق بودن خارج کند

  :9پرسش 

های هایی در اندازهبرای استفاده در مواقع قطعی آب مخزنها خانهامروزه در 

 ،آیا آب درون این مخازن .کنندکشی ایجاد میلولهبا استفاده از آب مختلف 

 ؟رندد یا حکم دیگری دانشوقلیل شمرده می

 :پاسخ

که به آن متّصل دارد یآب مخزن بستگی به اندازۀ هاخانهکشی حکم آب لوله

ش از آن باشد حکم آب جاری را ییا بر آب کُ ۀبه انداز (این مخزن) اگر ؛است

 .را دارد لیوگرنه حکم آب قلخواهد داشت 

 :4پرسش 

پاک کشی بر آن لولهآب باز کردن با  اینجس شود آ رکمتر از کُ لِیآب قلاگر 

 نیاز ب رییکه تغهنگامی تا ـبه آن  شتریجز افزودن آب کر و ب یاچاره ایشود یم

 ؟وجود ندارد ـرودب

 :پاسخ
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 یکند که مقدار آبیم تیکفا یدر صورت لیبر آب قلکشی آبِ لوله باز کردن 

نجس شده  لیکه آب قل یهنگامتا  یعنیـ ریدارد در هنگام تطه انیکه در لوله جر

 ایکُر  ۀبه انداز ـخود نداشته باشددر نجاست را خصوصیات از خصوصیتی  چیه

 .از کُر باشد شیب

 :5پرسش 

  ؟شوددر نظر گرفته میمثل آب باران  ،بارش تگرگ و برف در حالِ ایآ

 :پاسخ

در این وضعیت سفت و سخت هستند و  ،منجمد شدهت تگرگ و برف در حال

 .کندیعنوان آب بر آن دو صدق نم

 :1پرسش 

 ؟ن شودمعیّگرم لویاست کُر بودن آب با ک حیصح ایآ

 :پاسخ

است  زیاضطرار جااجبار و در حالت  یول ،ستین حیصحداشتن  اریدر حالت اخت

نباشد آب مشخص چگالی اگر  .گرددبا حجم معادل میجرم  (در این حالت)و 

 451 یعنی ؛شودیمحاسبه م ـتریل کیگرم معادل لویک کی یعنیـمعادل یِکای آن 

 .شوداست درنظر گرفته می تریل 451 که معادلگرم لویک

 :1 پرسش

 ،اگر خانه دارای تنها یک فاضالب باشد که در آن فاضالب سرویس بهداشتی

یا باید این  ؟اهد داشتخواشکالی وجود  آیا ،آشپزخانه و حمام ریخته شود
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 ؟ها جدا گردندفاضالب

 :پاسخ

 ۀلیبه وس مثالًـغذا به داخل فاضالب  ۀماند یشدن باق ختهیامّا اگر از ر ؛است زیجا

 یکیو آشپزخانه  یبهداشت سیسروفاضالب مکروه است که  ،گرفته نشود ـیتور

 .باشد

 :8پرسش 

اگر آنها حکم آب  .کنندیهای جاری طغیان مهنگام بارش باران معموالً آب

  ؟ستیچ ـنباشد ایـ باشد انیها نمانجاست در آن نیع

 :پاسخ

و آن در نجس  نیمگر آنکه آب باران بر آن غلبه کند و ع شودینجس شمرده م

محسوب  فراوان آب پاک ،آب نیهنگام ا نیدر ا ؛برود نیاوصاف نجاست از ب

از اوصاف  یکیمگر آنکه  ساندرینمآسیبی  (اشبه پاکی)شود که نجاست یم

  .کند رییتغ (مزه یابو  ،رنگ)اش گانهسه

 :3پرسش 

 یکیدر نزدر اثر بارش باران به طور معمول بمناطق  یکه در بعض یآب یهابرکه

 ؟دارند یها چه حکمنجاست به آن دنیدر صورت رس ،ندیآیها به وجود مخانه

 :پاسخ

که هنگامی مگر  ،شوندیس نمباران پاک هستند و نج یدندر هنگام بار

 ای ،امّا پس از توقف بارش باران ،کرده باشد ریینجاست تغتوسط شان اوصاف
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با  بودن لیدر صورت قل ،لیآب قل ایها آب فراوان است مانده در آن یآب باق

ها آننجس شدن به حکم  ـماهکرد انیب عیکه در شرا گونهنهماـتوجه به وضعیتش 

   .شودیم

 مضاف آب

 :61پرسش 

 ایلُر ک ،تولید ۀپاک کنند عیمانند ما) ندهیشو یاکننده  یکه مواد ضد عفون یآب

  ؟مضاف ای ؟شودیآب مطلق شمرده م ایبه آن اضافه شود آ (دیتا

 :پاسخ

بودن اضافه شده بر آب غلبه نکند و آن را از اسم آب مطلق  ۀکه مادهنگامی تا 

 .شودیمضاف شمرده نم آب ،خارج نکند

 (سؤر) خوردهمینآب 

 :66پرسش 

 ؟باشدآنچه با دهانش نوشیده است می ۀماند یفقط باق ،وانیح ۀخوردمینآب  ایآ

 ؟لمس کرده باشد ـحتی با بدنشـآن را  وانیاست که ح یزیچبه طور کلی هر  ای

 :پاسخ

 .آن چیزی است که با دهانش نوشیده است ۀماند یباق ،خوردهمین

 :62پرسش 
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 ؟ستیچاست  رفتهیه شده و نپذئکه حق به او ارا یکس ۀردخو مینآب حکم 

ذبح کرده و هر آنچه با دست او که  یوانیو حاو  یغذااز حکم خوردن  نیهمچن

 ؟ستیچاست لمس کرده  شو بدن

 :پاسخ

غُلو کنندگان و از دشمنی نداشته باشد  نییامامان و مهدبا باشد که  یاگر مسلمان

که ذبح کرده و آنچه با دستش  یوانیخورده و حمیخوردن ن ،رودینمنیز به شمار 

 .است اشکالی ندارد لمس کرده

 :69پرسش 

به پاک بودن او داده حکم  ایآ ،نه ایاست  یناصباگر تردید داشته باشم که کسی 

 ؟رخی ایشود شود می

 :پاسخ

 .شودیاو م بودن حکم به طهارت و پاک

 :64پرسش 

 ؟ستیچ نهایشابدناهل کتاب و  ۀخورد میحکم ن

 :پاسخ

غلو کنندگان یا دشمنان )ها ناصبیو  انیاگر از غال ،و نصارا هودیدر خصوص 

ها حکم آن یطهارت ظاهرپاکی و به  ـمسلمانانهمانندِ ـ نباشند (امامان و مهدیون

به خدا بودن که هستند  (گانغلو کنند) انیینصارا غال شتریب یول ؛شودیم

 ۀدربار وجود نیبا ا ؛و دشمن هستند یناصب یانهودی شتریو بمعتقدند  یسیع
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در  فیاز طوا یبرخ کنونکه ا ژهیبه وماند وضعیت بر همین منوال باقی نمیآنها 

 .هستند یسیع تیکه منکر الوهاند ظهور کردهنصارا 

 :65پرسش 

 (6)بودنخوار نجاستصفت به  یوانیوجود دارد تا حمشخصی  یزمان بازۀ ایآ

 ؟متّصف شود

 :پاسخ

 .وجود ندارد ،ریخ

 :61پرسش 

چشم دیده نشود نیز آب را نجس  احتی اگر ب ،خون)عبارت  نیاز امنظور 

 ؟ستیچ (کندمی

 :پاسخ

مانند حرکت ـاثر آن  یولشود یعنی با چشم دیده نمی (چشم دیده نشود ااگر ب)

 .شوددیده می ـآب هنگام افتادن خون در آن

 دنکنیوضو را باطل مهایی که َحَدث

 :61رسش پ

                                                                                                      
خوار: حیوانی است که از جهت ذاتی، گوشتش قابل خوردن است. ولـی بـه خـوردن حیوان نجاست -6

ن روییده است و حکمش این است که خوردنش نجاست عادت کرده است؛ تا جایی که گوشتش بر آ

 .حالل نیست و ادرار و مدفوعش نجس است
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خارج  ایآ ،شده استقرار داده سوند آمدن ادرارش  رونیکه در محل ب یماریب

   ؟تحت کنترلش نباشداگر  یحت ؟کندیوضو را باطل مسوند  قیادرار از طرشدن 

 :پاسخ

خواه  ،باشد شاریخواه با اراده و اختـ کندیوضو را باطل م ،ادرارخارج شدن 

  .شودیباطل نم شیوضوی شک کند خارج شدن چیزا اگر به ام ـنباشد

 :68پرسش 

آیا  یول ،کندیرا باطل نم شیوضو دیآیم رونیکه از مرد ب یو مَذ یود ،یوَذ

وضو را باطل  دیآیم رونیببازی و نوازش کردن شوهرش آنچه از زن هنگام 

 ؟شودیغسل بر زن واجب م ،آمدن آن رونیبا ب ای ؟کندیم

 :پاسخ

بازی و نوازش کردن امّا آنچه هنگام  ،کندیغسل م دیایب رونیاز زن ب یمناگر 

بر او واجب را و غسل  کندنمی وضو را باطل دیآیم رونیباز او همسرش 

 .باشد یشهوت جنس ای لرزشهمراه با مگر آنکه  ،کندنمی

 :63پرسش 

که بادی از شکمش خارج شده است و به دنبال آن در کند یشک مانسان  یگاه

شود ولی باد خارج شده دچار شک و تردید می به وسیلۀ وضویشباطل شدن 

 ؟حکمش چیست .یقین ندارد

 :پاسخ

 .شودمی حکم به طهارت
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 (دفع ادرار و مدفوع)احکام ختّلی 

 :21پرسش 

 ؟ستیچ ،از عورت انسان که پوشاندنش در برابر مرد و زن واجب استمنظور 

 :پاسخ

کف  ،د عبارت است از صورتتواند در برابر نامحرمان آشکار کنآنچه زن می

تواند در برابر محارم آشکار سازد عبارت و آنچه زن می ؛پاها قدمها و دست

ها که باید برای وضو گرفتن آن مقدار از دست ،است از گردن و باالتر از آن

  .و برای شوهرش تمام بدنش را ؛و وسط ساق و پایین تر از آن ،مکشوف نماید

 پوشاندن یول ،باشدمیاز مرد یا زن  عورتینپوشاندن آنچه بر مرد واجب است  و

بپوشاند  گریاز زن دتا و آنچه بر زن واجب است  ،استبهتر ناف تا زانو  نیماب

 .بهتر است ها تا زانوهانهیپوشاندن س یول ،استعورتین 

هر آنچه را که از محارم خود  (دارد صیکه قدرت تشخ) زیّپسر ممدر برابر  زن

 .داردپوشیده می ،پوشاندیم

 :26پرسش 

چه باید  ،ساخته شده باشدقبله رو به  یبهداشت سیسروداشته باشد که شک اگر 

 ؟آیا توجه به این نکته واجب است ؟بکند

 :پاسخ

حرام است و  (دفع ادرار و مدفوع) یدر هنگام تخلّبودن پشت به قبله  به قبله یارو 

باشد باید ت به قبله بنا شده پش ایقبله رو به  یبهداشت سیکه سرو ییدر جا
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جهت  یبهداشت سیاز رفتن به سروتا پیش پس بر مؤمن الزم است  ؛منحرف شود

 .دینماپرهیز حرام انجام کار تا از بداند قبله را 

 :22پرسش 

یک این موضوع برای اگر  .حرام است یپشت کردن به قبله هنگام تخلیا رو 

قبله منحرف جهت را از  ب است اوبر بزرگتر او واج ایبود آمطرح شود کودک 

 ؟کند

 :پاسخ

  .بلکه مستحب است ستیبر بزرگتر واجب نکودک منحرف کردن 

 :29پرسش 

این کار را شروع  دیبا یاز چه سن و ؟پوشاندن عورت از کودک واجب است ایآ

  ؟است به عورت کودک نگاه کرد زیجا یتا چه سن نیهمچن و ؟کرد

 :پاسخ

 (6).امتر دادهشها را پیپاسخ این پرسش

                                                                                                      
 باشد:می های زیر مورد نظر ایشانها و پاسخپرسش -6

 پرسش:

 .لطفاً توضیح دهید ؟حکم این دو چیست ؟شوداذان یا اقامه یا هر دو ساقط می ،آیا هنگام کمبود وقت

 پاسخ:

شود و اگر وقت اقط میخواندن نماز باقی مانده باشد، اذان و اقامه س اگر وقت، تنگ و فقط به مقدار

 شود.بدون اذان واجب می ۀاقامه بدون اذان باشد، اقام ۀبه انداز

 پرسش:

ها و تواند در حضور برادر بالغ یا پدرش یا پسر بالغ خود لباسی بپوشد که قسمتی از زیباییآیا زن می
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البته همراه با پوشانیدن ـند مثل پوشیدن لباس خواب یا چیزی شبیه به آن کهایش را نمایان میجاذبه

هایی که در حضور و اگر حرام است حدود و مقدار زیبایی و جاذبه ، ـعورت که طبیعتاً واجب است

 ؟تواند نمایان باشد چقدر استاشخاص نام برده شد می

 پاسخ:

یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوَجهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ : فرمایدحق تعالی می

َأوْ ئِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ ِبخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوِبهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَْو آبَا

ائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ َأیْمَانُهُنَّ أَِو أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَْو إِخْوَانِهِنَّ أَْو بَنِی إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَْو نِسَ

نَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ مِنَ الرِّجَالِ أَِو الطِّفْلِ الَّذِی ةـرِ أُوِْلی الْإِرْبَالتَّابِعِینَ غَیْ

 که بگو مؤمن زنان به و) لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا ِإلَى اهللِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ 

 هویدا است که مقدار آن جز را خود هایزینت دارند و نگه را خود شرمگاه و ببندند را خویش چشمان

 برای مگر نکنند، آشکار را خود هایزینت و فروگذارند گریبان تا را خود هایمقنعه و نکنند آشکار

یا  خود برادران یا خود شوهر پسران یا خود پسران یا خود شوهرهای پدر یا خود پدران خود یا شوهران

 خود خدمتگزار مردان خود، یا بندگان یا خود، همکیش زنان یا خود خواهر پسران یا خود، برادر پسران

 آن تا نزنند زمین بر پای چنان نیز و خبرندبی زنان شرمگاه از که کودکانی یا ندارند، زن به رغبت که

 رستگار که باشد کنید، توبه خدا درگاه به همگان مؤمنان، ای شود. دانسته اندکرده پنهان که زینتی

 (.96)نور:  (گردید

پاها و  قدمها و تواند در برابر نامحرمان آشکار کند عبارت است از صورت، کف دستآنچه زن می

آشکار سازد عبارت است از گردن و باالتر از آن، آن مقدار از  تواند در برابر محارمآنچه زن می

تر از آن، و برای شوهرش تمام پایینها که باید برای وضو گرفتن آشکار نماید، و وسط ساق و دست

 .بدنش را

من پاسخ شما را خواندم و حقایقی بر ما آشکار شد که قبالً آنها را  !درود خدا بر تو باد ،آقای من

از خداوند  .به نور شما منوّر گشتیم ،و به فضل شما اهل بیت که سالم خداوند بر شما باد ،دانستیمنمی

شما بر معرفتم بیافزاید و از همراهی با شما بیشتر و بیشتر بر من افزوده  ۀطنمایم که به واسدرخواست می

 ...شود

را  از شما تقاضامندم آنها .کنمبرخی امور بر من پوشیده مانده است و من از شما سؤال می !موالی من
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 :تفوق اس ۀهایی از مسئلهای زیر شاخهؤالس .تر شودبرای ما روشن سازی تا سودمندی کامل

 ؟شودو چه چیزهایی از زن را شامل می ؟شریف چیست ۀدر آی زینتمنظور از  :الف

که از شرمگاه زنان  یکودکان) الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَى عَوَْراتِ النِّسَاء... حدود عُمْر در  :ب

 ؟چقدر است (خبرندیب

 نیبر زم یچنان پا زیو ن) أَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَلَا یَضْرِبْنَ بِ :و منظور از این آیه چیست

 (؟اند دانسته شودکه پنهان کرده ینتینزنند تا آن ز

شود و تمام بدن در مورد زن، زینت به هر چیزی که پوشاندن آن از نگاه نامحرم واجب است اطالق می

 شود.را شامل میپاها  قدمها و زن به جز صورت، کف دست

کودکی که زن باید خود را از او حفظ کند، کودک ممیّز است و معموالً کودک با تمام شدن هفت 

اساس وضعیت کودک و مقدار درک و فهم او در سن هشت،  رسد و یا چه بسا برسال به سن تمییز می

 . نه یا ده سالگی یا پس از آن به این سن برسد

و ) وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلََم مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ که فرموده استمنظور این سخن خدای متعال 

بلند کردن صدا از خلخال  (اند دانسته شودکه پنهان کرده نتینزنند تا آن ز نیبر زم یچنان پا زین

 .باشدمی

نظر زن که به  یاگر کسدانم نمی آنچه زن باید بپوشاند را خواندم ولی ۀپاسخ شما دربار !سرورم :ب

ف مانند از افراد مکلّ ای ،از یکی از والدین و هر چه که باالتر روندمادربزرگش  ایافکند مادر و می

یا دختر  ،تر رونداهر از یکی از والدین و دختران خواهر و دختران برادر و خواهر و هر چه که پایینخو

حدودی که پوشیدن  ،والدین باشد ۀوالدین و خاله یا خال ۀمعو یا عمه یا  ،و دختر شوهر پس از دخول

 ؟باشد کدام استآنها بر زن واجب می

 ،تر رونداز فرزندان زن و هر چه پایین ـچه این طفل پسر باشد و چه دخترـطفل ممیّز باشد  ،و اگر بیننده

 ؟کدام است ،شودمیبر زن واجب  که پوشاندن آنها یحدود ،یا از اطفال ممیّزی که نسبتی با زن ندارند

تر از سن تکلیف فرزندان مذکر یا مونث زن یا دیگر افرادی که باالتر از سن تمییز و پایین ،و اگر بیننده

 ؟کدام است ،گرددمیکه پوشاندن آنها بر زن واجب  یحدود ،هستند باشند

 وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ  ۀر زن از خواهرش واجب است، در آیدر خصوص آن مقداری که پوشاندنش ب

و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و شرمگاه ) یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظَْن فُُروجَهُنَّ

باشد. بنابراین جایز نیست که زن به عورت خواهر خود بنگرد منظور نگاه کردن می (خود را نگه دارند
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 :24پرسش 

 ؟واجب استنیز  یادرار با آب جار یشستن مجرادو بار  ایآ

 :پاسخ

آب بر آن موضع همینکه پس از برطرف کردن عین نجاست  یبا آب جار

 .کندریخته شود کفایت می

 :25پرسش 

اگر شک وجود اما  ؛نباشد پاک استهمراهش نجاست اگر عین  آب استنجا

 ؟چه خواهد بود شحکم ،نه ایهمراه آن است ست نجاداشته باشد که 

 :پاسخ

 .شودیمداده و طهارت  یحکم به پاک

 :21پرسش 

 امبرانیپ) ایاز اول یکییا نام خداوند با  یکه انگشتر یبا دست چپ در حال استنجا

داشته باشد که گمان  ایبداند اگر  .مکروه استباشد بر آن حک شده  (ایو اوص

                                                                                                      
ز این که زن دیگری به آن نگاه کند، حفظ کند و بپوشاند. این، همان و نیز زن باید عورت خود را ا

 .باشدمقدار واجب می

 ؟شوددر چند سالگی نگاه والدین به عورت فرزندانشان حرام می

والدین نباید به عورت فرزندان )کودکان( خود نگاه کنند مگر به مقدار ضرورت مثل تمیز کردن و 

ودش را از نجاست تمیز کند و بشوید و خودش بدون نیاز به کمک تواند خمانند آن. اگر کودک می

والدین لباس بپوشد، به دلیل عدم وجود ضرورت، والدین باید از نظر کردن به عورت کودک اجتناب 

 .ورزند



 
 های فقهی کتاب طهارتپاسخ 22

 ؟ستیچ شحکم کندبرخورد می (یاسام)نجاست با آن 

 :پاسخ

 کند که در هنگام استنجا نیقیپس اگر بداند و  ؛اهلل حرام استاسم نجس کردن 

شود مگر آنکه یحرام م ـبا وجود این شرایطـ استنجا ،شودینام نجس ماین 

آن نام مقدس را از نجس شدن انجام دهد که  یکار ای اوردیبانگشتر را در

 .مکروه خواهد بود داشته باشدگمان نها تاما اگر  ؛بازدارد

 :21پرسش 

آیا  ،کندپارچه استفاده  ایاز سنگ مجبور شود ادرار  یمجرابرای طهارت اگر 

 ؟پس از برطرف شدن عذر واجب است با آب نیز بشوید

 :پاسخ

 .چنین کند واجب است

 :28پرسش 

روج محل خهنگام شستن  :آنجا که آمده است ؟ستیچ (اثر) کلمۀمنظور از 

 .برطرف گردد شنجاست و اثر نیمدفوع واجب است ع

 :پاسخ

 .رنگ آن

 وضو یچگونگ

 :23پرسش 
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وضو  ایشده باشد آنیت باطن انجام نشده و فقط وضو  طهارتِنیتِ  ،اگر در وضو

 ؟است حیصح

 :پاسخ

 .شده استطهارت باطن قصد با این نیت قطعاً  ،شودیوضو م تِیاگر ن

 :91پرسش 

در پایدار شک  نیا ایآ ،وضو شک کند تیمل شدن وضو در ناز کاپیش اگر تا 

 ؟ی داردتأثیرت بودن حکم نی

 :پاسخ

تا هنگامی که وضو را قطع نکند یا نیت قطع کردن وضو را  ،اگر شک کند

 .نداشته باشد در وضویش اشکالی نخواهد بود

 :96پرسش 

 ؟کندیم تیاآن نماز کف خودِ یبرانماز  از وقتپیش نماز  یبراگرفتن وضو  ایآ

 :پاسخ

 وضو بگیردنماز واجب  یادابرای آماده شدن به قصد از وقت نماز پیش اگر 

 .کندیم تیکفا

 :92پرسش 

 ؟واجب است ینیب یهامنفذ یابتدا ایچشم  ۀگوش رساندن آب در وضو به دو ایآ

 :پاسخ

شدن در آن  قیاما دقواجب است آشکار صورت های قسمت همۀدر وضو شستن 
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 .کندیم تیشدن آب بر صورتش کفا یبلکه جار ستیواجب ن

 :99پرسش 

زیر صورت خود را به صورت  رندهیشخص وضو گآید که گاهی پیش می

به باال  نییو عمل شستن را از پاکند از باال به پایین شروع به شستن می :دیشویم

 یمو یکیتا به نزددور کند  شاز صورت (دستش را) نکهیبدون او گرداند برمی

 نییدست خود را به سمت پا گردد ویشکل برم نیرساند و باز به همیم سر

 ؟است حیشستن صورت صح ۀنحو نیا ایآ .آوردیم

 :پاسخ

 .است حیش صحنشروع کند شست نییاگر از باال به پا

 :94پرسش 

چگونه شده قطع باالتر  ایکف دست  ۀیاز ناح شدو دستهر که وضوی کسی 

 ؟است

 :پاسخ

 ،بشوددر حوض آب  ای یلوله کش یِ آب جار ریرا زهایش تتواند دسیاگر م

دستانش را  گرانیدارد دقرار اضطرار و در حالت تواند یاما اگر نم ،بشوید

 .ندیشومی

 :95پرسش 

به  زیو تکان نخوردن آن و در مسح پا ندست ثابت بودن  ،به هنگام شستن ایآ

 ؟واجب است ،بودن صورت نیهم
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 :پاسخ

 .ستیواجب ن شست هنگام شستن و پا هنگام مسح کردندنگه داشتن ثابت 

 :91پرسش 

 ه استدیفهم هاشسته و بعدیاز دو مرتبه م شیوضو را ب یاعضاهمیشه  یشخص

اش رفتهاز دست یهاحکم نماز ؛کندیوضو را باطل ممرتبه شستن بیش از دو که 

 ؟ستیچ

 :پاسخ

 .کندشان نمیاِعاده است و حیصح شیهانماز

 :91پرسش 

هایشان با درنتیجه دستمشغول هستند که  نیماش ریتعم ای یبه شغل آهنگرخی بر

 ایآ .گرددیم اهیس که با شغل آنها مرتبط استسایر موارد روغن موتور و  ایآهن 

کنند میغسل اشکال وارد  ایوضو  بودن حیبه صحو حجابی که ها مانع نیا

   ؟شوندمحسوب می

 :پاسخ

باشد داشته  یندارد اما اگر آن رنگ جرم یلاشکاشود اگر رنگ جذب پوست 

 یباشد براپذیر امکانبردن آن  نیاگر از ببشود آب به پوست  دنیکه مانع رس

 نیاما اگر از ب ،واجب است شبردنبرطرف کردنش آنکه آب به پوست برسد 

وجود  (مانع)آن بودن همراه با گرفتن در وضو  ینباشد اشکالپذیر امکانبردن آن 

 .اشتنخواهد د
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 :98پرسش 

آن  یِ زیشده است اگر خونر یزخم شیوضو یاز اعضا یکی ای که دست یکس

با توجه به  ؟باشدباید چگونه  شیادامه داشته باشد وضوعضو بی آنکه قطع شود 

پارچه و  ۀقطعمثل ـعضو قرار داده است آن  یرو برداخل آنچه به آب  نکهیا

 .کندنفوذ می ـنظایر آن

 :پاسخ

ندارد  یچسب زخم قرار دهد و اشکال ایپارچه  ،پنبه ،زخمآن  یر روتواند بیم

عضو باشد و مسح کردن آن از زخم  شتریشده ب یچیاگر مساحت قسمت باند پ

نیست واجب  .کندمی تیکفاشده  یچیدست مرطوب بر قسمت باند پسطحی با 

فقط تا آنجا که امکان بلکه مسح شود شده  یچیباند پ های سطحتمام قسمت

و خداوند هیچ  ؛کندجهات مسح می همۀداشته باشد قسمت بانداژ شده را از 

 .اشمگر به قدر تواناییکند را تکلیف نمیکسی 

 :93پرسش 

و اگر نتواند با کف  ؟فقط باید توسط کف دست راست انجام شودمسح سر  ایآ

 ؟دست راست مسح کند تکلیف چیست

 :پاسخ

و اگر با  ،کف دست چپ انجام شودتواند با کف دست راست یا میمسح سر 

 .تواند با پشت دست مسح بکشدپذیر نباشد میکف دست امکان

 :41پرسش 

 که یبه طور دهیکش یشانیو دستش تا قسمت پبخواهد سرش را مسح بکشد اگر 
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 ؟شودبه صحیح بودن وضو اشکالی وارد می ایآ ،شودبا آب صورت مخلوط 

 :پاسخ

 .شوداشکالی وارد نمی

 :46پرسش 

مسح سر انجام  ایآ ،بریزد یشانیپ یبر رو که یسر بلند باشد طور یجلو یمواگر 

 ؟است حیمو صح نیا یرو

 :پاسخ

داشته ادامه  یشانیتا پ اگر یحتصحیح است سر  یجلو یمو یمسح سر بر رو

 .باشد

 :42پرسش 

 ؟و پاها قبل از مسح کردن شرط است سر یخشک بودن قسمت جلو ایآ

 :پاسخ

 .نیستشرط 

 :49رسش پ

 ؟است حیراست صح یچپ قبل از پا یمسح کردن پا ایآ

 :پاسخ

 .است حیصح

 :44پرسش 
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پوست دست  یکه رو ییهازیچیا کند مثل جوهر و یدست برخورد مبه آنچه 

شوند که وضو با وجودشان و حجابی محسوب میمانع آیا شوند یخشک م

قرار دارد پوست  یآنچه روکه  دیفهمتوان چطور می یکلطور به  ؟صحیح نیست

که روی  یشیآرامواد و ها رنگ ناخن خانمو  ؟خیر ای دیآیمانع به حساب م

صورت  ایسر  یکه برا یروغن ؟ندیآیمانع به شمار م ایآگذارند پوست می

 ؟چیزهایی از این دست چطورو شود استفاده می

 :پاسخ

برطرف  و حجابی محسوب شود بایدآب به پوست  دنیرسمانع از که  یزیچ هر

پذیر باشد بدون برطرف کردن آن آب را از داخل آن به اگر امکان ایگردد 

جذب آنچه  ،و مرکّبدر رابطه با رنگ  .پوستی که زیر آن قرار دارد رساند

پوست  یبر رو یجرمو حجاب نیست زیرا مانع نفوذ کند و در آن  دشوپوست 

 .شونده میشمردهای رنگی در منافذ پوست لکهبلکه شود محسوب نمی

 :45پرسش 

بر اثر جراحت یا خونریزی روی پوست  یمردگخون ایاگر خون خشک شده 

آیا بر صحیح بودن  ؟برخی از اعضای وضو وجود داشته باشد تکلیف چیست

 ؟کندوضو اشکال وارد می

 :پاسخ

دلیل اگر به بنابراین  ؛پاک باشد محل مسح کردن  ایواجب است که محل شستن 

 ،زخم یبر رو ایکند تواند محل را پاک ینمبهبود نیافته است که  یزخموجود 

مثل و  چدیپیآن را م یاپارچهبا  ایپوشاند یمآن را  ،وجود داردخون لخته شده 
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 .کندعمل می برهیج

 :41پرسش 

 .را لمس کند (قرآن)کتاب خدا تواند است نمیاز او سر زده  یکه حدث یکس

 ؟گیردرا دربرمیکلمات حروف فقط  ای ؟شودیمرا هم حکم حرکات  نیا ایآ

 :پاسخ

 .فقط حروف

 :41پرسش 

ها و در کتاب ـاز قبیل نام انبیا و ائمهـها ما به کرّات با مشکل وجود نام

نیست  ایامامان و انبخود ها نام نیاز امنظور اما  ،شویممواجه میها نامهروز

نام پاک  انندمنیز هها نام نیبا ا ایآ .هستند گریدکسان  یبرا ییهانامصرفاً بلکه 

 ؟شود یا خیربرخورد می ایامامان و انب

 :پاسخ

 .شودیعمل نم (ایامامان و انب )پاک  یهابه مانند نام

 :48پرسش 

واجب  نچه نباید بدون طهارت لمس شودآلمس کردن از کودک منع کردن  ایآ

 ؟است

 :پاسخ

 .مستحب استلی و ستیواجب ن

 :43پرسش 
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 ؟جدها استمسهمانند  م مرقدهای پاک ائمهحک ایآ

 :پاسخ

از نظر حرمت جزو برترین و است و مسجدها مثل حکم هم حکم آنها  ،بله

 .باالترین مسجدها هستند

 غسل

 :51پرسش 

این عبارت منظور از  .گاهدو ختنه یتالق :در واجب شدن غسل آمده است

 ؟چیست

 :پاسخ

 (شوهر)جنس مذکر  یآلت تناسلسرِ داخل شدن به طور تقریبی  :نمنظور از آ

دو  یتالق یو معنا ؛باشدمی (زن)فرج جنس مونث به درون  ـآن به اندازۀ ایـ

گاه شناخته محل ختنههمان جنس مذکر که  یآلت تناسل یجلو یتالق :گاهختنه

 .مونثجنس  ین در آلت تناسلبا باز شدن واژَ شده است

 :56پرسش 

 ؟شودیممحسوب در غسل واجب  یدر سر مانع ادیز ۀشور ایآ

 :پاسخ

 .دیآیمانع به حساب نم

 :52پرسش 
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 یاز من یشدن اثر داریو بعد از بشده محتلم کند در خواب احساس  یاگر شخص

 ؟استواجب بر او غسل  ایآ ابدیدر لباسش ن

 :پاسخ

 .نیستواجب 

 :59پرسش 

 :تاسدر مورد کسی که بعد از غسل کردن شک کند که رطوبتی دیده آمده 

از  استبرا ایآ .(کندنمی رغسل را تکراباشد استبرا نموده  یااگر قبل از غسل ادرار )

 ؟استبرا از ادرار استروش همان به  یمن

 :پاسخ

 .باشدمی (استبرا از ادرار)روش استبرا کردن  دهمانن

 :54پرسش 

 ؟ستیچباشد آوردن غسل توبه نکرده  مانیکه بعد از ا یحکم عبادت کس

 :پاسخ

 .گرددیغسل توبه از او ساقط نملی است و حیدتش صحعبا

 :55پرسش 

از لی به طور مشخص منظور و ؛را دارندمسجد حکم  امامان یهاارتگاهیز

   ؟چیست (مرقد) ارتگاهیز

 :پاسخ

اگر آن  .باشدبنایی است که محیط به آن می نیهمراه اولبه قبر  (مرقد) ارتگاهیز
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شود و اگر کوچکتر ته نیز در این حکم وارد میبنا توسعه یابد مقدار توسعه یاف

 .شوداز حکم خارج می ،کنار گذاشته شده ،سطحآن شود 

 :51پرسش 

دیگر و   معصومه فاطمهمثل سیده ـ هاهزادامامهای ارتگاهیزآیا حکم 

 ؟است مثل حکم مرقد ائمه از نظر احکام مربوط به جنب و حائض ـهازادهامام

 :پاسخ

 .نیست

 :51رسش پ

کرده  یرا خالکوب نیاز معصوم یکینام  ای (اهلل)بر بدنش نام جالله  یاگر کس

و است نجاست سخت  دنیاز رس شانکه دور نگاه داشتن ییباشد آنهم در جاها

که واجب است  ایآ ،نیز برای این شخص دشوار باشد یبردن خالکوب نیاگر از ب

 کهی در حالتا کند تطهیر اکبر  بالفاصله خود را از حدث اصغر و حدثاین فرد 

 ؟کرده باشداجتناب لمس کردن آن موضع  زا نیستپاک 

 :پاسخ

باید تواند یاگر مچنین کرده باشد و اگر  ،نیست زیبدن جاها بر الکوبی این نامخ

 یو اگر نجاست ،نیست زینجس کردن آن قسمت جاگرنه و دیآن را برطرف نما

پاک نگاه داشتن خود از حدث به  .ک کندرا پا آن قسمت برخورد کرد آنبا 

 .ستیواجب نبر او بدنش  یخالکوبدلیل لمس کردن 

 :58پرسش 
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نبودن  زیجانظر از دعاها  ایها حرز ،(دوداو)ستاره  ،نیمعصوم اتیرواحکم  ایآ

 نیمعصوم یهاقرآن و نام اتیحکم آهمانند آنها مگر با طهارت کردن لمس 

 ؟است

 :پاسخ

 .نیستواجب طهارت داشتن ا آنهکردن لمس  یبرا

 :53پرسش 

 ،واجب شده باشد ـضمن آنها است زیکه غسل جنابت نـ غسلچند اگر بر مکلف 

را کرده  یگریغسل د تینکرده و ن یادآوریغسل جنابت را  ،خود تیاگر در ن

 ؟کندنیز کفایت میجنابت را  غسلِ  ،غسل نیا ایآ ،باشد

 :پاسخ

در نیتش بوده که  یگریاگر غسل دند حتی کبرای غسل جنابت نیز کفایت می

 .باشدبوده مستحب است 

 :11پرسش 

 ؟چگونه استزن  یاِمنا ؛روشن است (اِمنا)مرد  یِمن ختنیر رونیب

 :پاسخ

رَخوَت  اجنسی یشهوت غالب شدن  -6 :شودصورت محقق میاِمنا در زن به دو 

 .روان به فرج عیشدن ما ریسراز -2 ،در بدنو لرزش  یو سست

 :16رسش پ

 ؟ستیدر عبادت چ (مکروه بودن) یمعن
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 :پاسخ

 .عمل بهتر استآن انجام ندادن مکروه بودن یعنی 

 :12پرسش 

حکم نمازش  ،استغسل بر او واجب شده اگر نداند  .شودیمحتلم م یزن

 ؟ستیچ

 :پاسخ

 .کندمینمازش را قضا 

 :19پرسش 

 ؟است زیکردن از مقعد زن جا یکینزد ایآ

 :پاسخ

 .کتاب نکاح موجود است ن درآجزئیات 

 :14پرسش 

اگر او انجام  ،برای مشخص کردن قابلیت باروری در او مردیاز برای اخذ نمونه 

توان آیا به روش دیگر غیر از همسرش می ،ق همسرش را نپذیردیاین عمل از طر

 ؟این عمل را انجام داد

 :پاسخ

 جسم همسرش باشد سطۀخود انسان حرام و اگر به وا با استفاده از جسماستمنا 

 .مجاز است

 مجعه غسل
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 :15پرسش 

آن بعد زوال  ۀیو بق (روزنیم)زوال از پیش از غسل  یمین ،اگر در غسل روز جمعه

 ؟شودنیز محسوب میوضو  یجابه  ایآ ،واقع شود

 :پاسخ

و است  نیچننیا زیو غسل جمعه نشوند نیز محسوب میوضو  یجابه ها غسل

و  ،بعد از زوال ایانجام داده باشد  (روزنیم)از زوال ش پیرا  کند آنینم یفرق

و انجام دهد زودتر در روز پنجشنبه آب کمبود دلیل ترس از به را  آن اگر یحت

 .به همین صورت خواهد بودبه جای وضو نیز آن در روز شنبه  یقضا یحت

 :11پرسش 

 ؟است زیزن حائض جابرای انجام غسل روز جمعه  ایآ

 :پاسخ

خدا و نشستن در  ادی یهمانطور که برا ؛ردیگیآن پاداش م یاست و برا زیبله جا

 .گیردپاداش میمحل نمازش 

 های مربوط به بانوانپرسش

 :11پرسش 

روزه را  است ضیآن خون ح نکهیبه گمان او  ندیروز خون ببابتدای در زنی اگر 

چه  ،بیندنرا سپس سه روز پشت سر هم آمدن خون  ،و نمازش را ترک کندافطار 

 ؟است اشبر عهدهروزه افطار  عمد ۀکفار ایآ ؟باید بکند
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 :پاسخ

 .اش استفقط قضا بر عهده

 :18پرسش 

 ؟واجب است زن ایبر عادتتعداد روزهای به وقت و کردن توجه  ایآ

 :پاسخ

 .واجب است

 :13پرسش 

عمد انجام دهد  ریغبه طور اگر آنها را  .شودیحرام مبر حائض ها کاربرخی 

 ؟ستیش چحکم

 :پاسخ

انجام دهد گناهکار به  یفراموش ایسهو  یاز رورا بر او حرام است آنچه اگر 

 .دیآیشمار نم

 :11پرسش 

 ؟شودگفته می یچه کسبه  یشزن قر

 :پاسخ

مثل ـبرخی از این قبایل  .به یکی از قبایل قریش منتسب شودپدر  قیکه از طرزنی 

 .انده شدهدر حال حاضر شناخت ـعلویان یا عباسیان

 :16پرسش 

 ؟زن کراهت دارد ایرنگ کردن مو برحیض  امیدر ا ایآ
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 :پاسخ

 .کراهت دارد ،بله

 :12پرسش 

با  یهمچنان خون لیواست سال  51از بیش  شسننیست و  یشقر یزن

زن  ایکند عمل میزن حائض مطابق  ایآ .ندیبیمهای خون حیض ویژگی

 ؟مستحاضه

 :پاسخ

 .شودمحسوب نمی ضیخون ح ندیکه بب ینهر خو یائسگیبعد از سن 

 :19پرسش 

چگونه عادت زن  امیا هایحساب روزخون ببیند روز نیم اهنگام یاگر شب 

 ؟شودمحاسبه می

 :پاسخ

در وسط روز خون به عنوان مثال اگر  جهینت در ؛ساعت استبیست و چهار روز 

 .گرددیروز کامل م کیتا وسط روز بعد  ندیبب

 :14پرسش 

 ؟نماید استبرابا پنبه حائض قبل از غسل کردن ب است واج ایآ

 :پاسخ

از پیش و اگر  ،کند استبراشک داشته باشد باید  ضیحاز پاک شدن در  اگر

 از غسل استبراپیش  و اگر ،زیبا او جا ششوهر یکینزدکرده باشد  غسل استبرا
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 حیحص شغسل ،غسل کند اگر بدون استبرا .با او حرام است یکینکرده باشد نزد

و اگر بعد از غسل کردن و انجام تواند با او نزدیکی کند میاست و شوهرش 

ای در کار کفاره ،حائض استآن زن که هنوز شود آنها روشن  یبرا یکینزد

 .نخواهد بود

 :15پرسش 

یا بررسی وضعیت استحاضه  ضیزن از خون ح استبراوارسی  یبرابه طور معمول 

و  یدستمال کاغذدیگری مثل  چیزاستفاده از  ایآ .آیدمیسخن به میان از پنبه 

 ؟کندشبیه آن نیز کفایت می

 :پاسخ

 .کند جایز استاین منظور را برآورده میکه چیزی هر استفاده از 

 :11پرسش 

 ؟شرط استمشخصی رنگ  ایجنس  ،اندازه (وارسی وسیلۀ)چیز آن برای  ایو آ

 :پاسخ

 .نیستشرط 

 :11پرسش 

در ـعادتش یافتن  انیاز پاپس باشد و اساس تعداد روز برعادت دارای  ،اگر زن

محسوب کند  ضیآن را ح ایآ ،ندیاستحاضه بب یهایژگیوخون با  ـضمن ده روز

 ؟آن اعتنا نکند یهایژگیو به و

 :پاسخ
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  .ردیدر نظر بگ ضیح

 :18پرسش 

در  او حکم ،کنداحکام استحاضه عمل طبق  ضیح امیبه اشتباه در ا یاگر زن

 ؟ستیچ ـکفارهنظر از ـشوهرش با او  یکینزد ایت عباد

 :پاسخ

 .آنها نیست باشد چیزی بر عهدۀاشتباه بوده خطا و  یاگر از رو

 :13پرسش 

سه روز خون ببیند و بعد قطع گردد و قبل از روز دهم  زن اگر) :آمده است

 نیاگر بعد از ا .(گردداین مدت یک حیض حساب می همۀ ،دوباره خون ببیند

بر چیزی  ایآ ،باشدکرده  یکیدارد پاک شده با شوهرش نزد نیقیروز که  سه

شان که انجام دادن یدموارمورد سایر در طور همینو  ؟استشوهرش  ایاو  عهدۀ

 ؟بر حائض حرام است

 :پاسخ

 .نیستشوهرش یا او  عهدۀچیزی بر 

 :81پرسش 

 ای داشتن کراهتوجود خواندن قرآن با  ؟بهتر استزن حائض  کاری برایچه 

داشته  سورۀ یاسینعادت به خواندن به عنوان مثال هر روز اگر  ؟نخواندن قرآن

 ؟چه باید بکند ،باشد

 :پاسخ
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   .برایش بهتر استو ذکر خداوند سبحان  حیو پناه بردن به تسبنخواندن قرآن 

 :86پرسش 

حائض  یبرا ـ(واجب سجدۀدارای های سوره)به غیر از عزایم ـقرآن  نخواند

 هیآاز هفت بیش  ندر خواند ـمثل جنبـکراهت  نیابرای او  ایآ .کراهت دارد

 ؟دیگری است گونۀوضعیت او به  ای ؟بیشتر است

 :پاسخ

هتش چه بیشتر بخواند کراکراهت دارد و هر  (برای او)هم  هیآ کی نحتی خواند

 .بیشتر خواهد بود

 :82پرسش 

 یبراقرآن خواندن عنوان مثال  بهاگر  ایآ ،هیاز هفت آ شیو کراهت خواندن ب

در حالی که به طور معمول  ؟شودمیشامل را نیز باشد  شحق به خواهان ۀیارا

 .گرددکنند بیش از هفت آیه را شامل میآنچه آنها درخواست می

 :پاسخ

حائض  یبراکراهتی خدا باشد  نیحق و دعوت به د انیب یبراقرآن  نخوانداگر 

   .نخواهد داشتو جنب 

 :89 پرسش

 ؟قرآن مانند خواندن قرآن است دنیحکم شن ،از نظر کراهت داشتن ایآ

 :پاسخ

 .ستیقرآن مکروه ن دنیشن
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 :84پرسش 

ماند تا میمنتظر  ای ؟غسل کندتواند آورد میمی مانیکه به حق ا یزن حائض ایآ

 ؟بعد غسل کند پاک شود

 :پاسخ

یعنی همراه  ؛ار کندرا تکرشد غسل پاک  یبهتر است وقت و غسل کند تواندیم

 .ت خود بیاوردرا نیز در نیّ غسلآن  ضیغسل ح

 :85پرسش 

 .خوردریزی و حیض نشدن قرص میدر ماه رمضان برای جلوگیری از خون یزن

 روزهااگر برای مدت بسیار کمی در ایام عادت و یا سایر  و ؟حکمش چیست

 ؟خون ببیند حکمش چه خواهد بود

 :پاسخ

 یدر روزهااگر اما  ،از عادت ماهانه مکروه است یریجلوگ یخوردن قرص برا

 کم وحتی اگر  ،است ضیح خونِ  ،ببیندخون  شتریب ایاش سه روز انهیعادت ماه

 .منقطع باشد

 :81پرسش 

نگرفته استحاضه روزه  یو در روزهادهد  زییاستحاضه تمرا از  ضیحاگر نتواند 

 ؟بر او کفاره واجب است ایآ ،باشد

 :پاسخ

 .ستیره واجب نبر او کفا
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 :81پرسش 

نماز  یبرااگر  .کندمیو ضو دیتجد ضهیهر فر یبرااست که استحاضه شده  یزن

برای نماز واجب است  اینشده آخارج از او  یکه خونبداند و  ردیظهر وضو بگ

 ؟کندوضوی اولش کفایت میهمان  یا ؟عصر دوباره وضو بگیرد

 :پاسخ

 .کندکفایت میاولش  یوضوهمان و  ستیواجب ن

 :88پرسش 

وضو دو نماز ظهر  کیبا  (کمیا  لهیقل استحاضۀ) یصغر ۀاستحاضزنی در حالت 

کرده  یزینماز خونردو  نیاگر بفهمد که در ب یحت .خواندمیهم  وعصرش را با

 ؟است رآیا همین حکم برقرا است

 :پاسخ

این اگر خون  است و یهم کاف رنماز پشت س خواندن دو یوضو برا کی

به  ،چه عصر و چه بین آن دو خارج شود ،وضو چه در نماز ظهربعد از  استحاضه

 .کندوضویش اشکالی وارد نمی

 :83پرسش 

 یهم کاف خواندن دو نماز پشت سر یوضو برا کیمتوسطه  ۀدر استحاض ایآ

 ؟است

 :پاسخ

 .کندکفایت میدو نماز پشت سرهم  یوضو برا کی
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 :31پرسش 

نماز ظهر به هنگام بود سپس  لهیقل ۀاستحاض وضعیتشاگر نماز صبح را خواند و 

صبح منتظر نماز  ای ؟شودیغسل بر او واجب م ایشود آ لیمتوسطه تبد ۀاستحاض

 ؟تا غسل کندبماند  روز بعد

 :پاسخ

 و ،نماز صبح غسل کند یبرا دیبلکه با غسل کندهمان هنگام در  ستیواجب ن

آور باشد سخت و مشقترایش بنماز صبح  یغسل برا ایداشته باشد  یاگر عذر

هرچند بهتر است  ،کندمیممکن بود غسل  شیدر هر زمان از طول روز که برا

 .از نماز واجب باشدپیش 

 :36پرسش 

بعد از غسل باید وضو نیز  ایآ ،ای باشد که باید غسل کندبه گونه اگر وضعیت

 ؟بگیرد

 :پاسخ

به جا  یغسل برا و همان ردیوضو بگ ستیواجب ناگر قبل از نماز غسل کند 

 .کندکفایت مینماز آوردن 

 :32پرسش 

هم  دو نماز را پشت سر دیغسل حتما با کی با ایآیره ثک ۀدر صورت استحاض

پنج بار غسل  دیبا ایآفاصله بیفتد واگر  ؟آنها فاصله انداخت نیتوان بیم ایخواند 

واجب  ایآ ج نشودخار یغسل نماز ظهر خونبه عنوان مثال بعد از اگر  و ؟کرد

 ؟دوباره غسل کندعصر نیز نماز  یاست برا
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 :پاسخ

 یبرافاصله بیندازد نمازها  نیاگر ب .ستیدن نمازها واجب ننپشت سر هم خوا

واجب نیست خارج نشود  یخونبعد از غسل اما اگر  ،کندمیتمام نمازها غسل 

 .غسل نماید (برای نماز بعدی)بار دیگر 

 :39پرسش 

عوض پنبه را  دیبابرای هر نماز که است استحاضه وارد شده  مورد وضعیتدر 

 ؟الزم است ـوجود نبودن خونبا  یحتـآیا این تعویض برای تمام نمازها  .کند

 :پاسخ

 .ستیالزم نتعویض آن نباشد  یاگر در پنبه خون

 :34پرسش 

است واجب اگر خون قبل از ده روز قطع شد بر زن ) :آمده استشرایع در کتاب 

اگر پنبه پاک بود باید غسل کند و اگر به خون  ،کند وارسیبا پنبه خود را  که

و  ؛ده روز کامل گرددپاک شود یا اینکه باید صبر کند تا  مبتدئه زن ،آغشته شد

 ،نماید غسل سپستا سه روز بعد از عادت خود صبر کند عیّن زن صاحب عادت م

هایی را که از زمان روزه دوش ابد و قطعیخون دیدن استمرار  روز دهماگر تا پس 

آنچه را  ،بود ده روزاگر بیش از  و باید قضا کند ،غسل کردن تا روز دهم گرفته

عیّن زن صاحب عادت م ) عبارت یمعن .(مورد قبول استکه به جا آورده است 

 ؟چیست ( نماید غسل ....

 :پاسخ

با دتش عا یتمام شدن روزهامعین پس از صاحب عادت زن  :این عبارت یمعن
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بینی  لکهاگر  غسل کند و دیباباشد اگر پنبه پاک  ،کندپنبه خود را وارسی می

اگر پاک نشود یا خون تا سه روز  .غسل کند و تا پاک شود کندیصبر مداشت 

اگر خون تا روز  ،اگر پاک نشد .کندغسل می ،پس از ایام عادتش ادامه داشت

چرا که ـکند اش را قضا میرفتههای از دست روز ،دهم ادامه داشت و قطع شد

هر چه انجام داده است صحیح ولی اگر بیش از آن شد  ـدر ایام حیض بوده است

و روزهای حیض  ـیعنی ایام پاکیـبوده چرا که او در ایام استحاضه  ،است

 .شده استمحسوب نمی

 :35پرسش 

از ده  شبیاگر خون ) :ستیچاست آمده  عیدر کتاب شرااین عبارت که  یمعن

در غیر  ،داشته باشد استحاضه است را استحاضه خون اگر اوصاف ،روز ادامه یابد

به همان تعداد  ،مشخص داشته باشد عددی ،اگر عادت .حیض استصورت  این

 دخو فامیل زنانتعداد روزهای عادت وگرنه باید به  کندحساب حیض روز 

اگر باز خون دیدن  و ،ده شمار آورحیض ب اینکه هفت روزیا  حیض قرار دهد

 .(قرار دهد استحاضهمابقی را سپس  ،کند وارسیادامه بیابد سه روز 

 :پاسخ

 مانیزاکه  یزنخروج خون از اگر  :آن یمعن و ،عبارت مربوط به نفاس است نیا

 ـاستنفاس  یکه از روزهاـده روز تا آنجا که فراتر از کند  دایادامه پ کرده

های ویژگیاگر  ؛کندیمشود نگاه که خارج می یخونهای ویژگیبه  ،گردد

اگر نباشد آن را  آورد ویم اراستحاضه را داشته باشد آن را استحاضه به شمخون 

 .کندیممحسوب  ضیح
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اگر  :کنیماکنون احکامی را که مربوط به وضعیت حیض بودن است ذکر می

به ه باشد بود (تعداد روزهای مشخص) یعادت عدددارای حامله بودن پیش از 

بعد از آن استحاضه  وشده را حیض می ضیحتر پیشکه  ییتعداد همان روزها

نداشته باشد  یمشخصعددی از حامله بودن عادت پیش اگر  .آوردیبه حساب م

د روزهای حیض را همانند نهای فامیل نزدیکش عادت یکسانی داشته باشاگر زن

 .کندیمرا حیض محسوب وز هفت رمتفاوت باشند اگر  لیو کندآنها حساب می

آنچه  ۀهم ،مشخص کرده است ادامه یابدکه  یضیح یاگر خون بعد از روزها

بلکه تنها سه آورد یبه حساب نم ضیکامل حبه طور افتد اتفاق میبعد از نفاس 

 .آوردمیرا استحاضه به شمار  یباق کند ومیبه آن اضافه بعد از آن را روز 

و پس از باشد اگر زنی عادتش پنج روز بوده  :مطلب تر شدنروشن یبرا یمثال

ده روز اول نفاس است و در روز  ،والدت فرزندش تا هجده روز خون ببیند

اگر نتوانست تشخیص دهد که خون  ،کندیازدهم به خصوصیات خون دقت می

اگر بعد از تعداد  .دهدابتدا آن را حیض قرار می ،استحاضه است یا حیض

و درست فهمیده حیض بوده است  ،خون متوقف شد (نج روزپ)روزهای عادتش 

که در این مثال ما به همین ـ ولی اگر ادامه یافت ؛اش نیستو چیزی بر عهده

شود که حیض نبوده و باید اعمالش را قضا کند به جز فهمیده می ـصورت است

که  (روزهای یازده و دوازده و سیزده)سه روز اول بعد از انتهای روزهای نفاس 

و نمازی  باشدهمان حکم ایام حیض می انحکمشکه بوده وضعیتش ایام وارسی 

 .که در این سه روز ترک کرده است قضایی ندارد

 امواتهای مربوط به پرسش
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 :31پرسش 

آیا این  ....ترین آنها به میراثش هستندنزدیکمیّت سزاوارترین افراد نسبت به 

 ؟گیرندبر برادر یا عمو پیشی می ،درو پسر و پاست حکم همانند طبقات ارث 

 ؟استدختر و برادر داشته باشد کدام یک مقدّم  ،اگر مرده

 :پاسخ

 .است برادربر مقدّم و دختر  ؛استمیّت سزاوارتر به  ،سزاوارتر به میراث

 :31پرسش 

به حق نیست  مؤمنآنها که  چند فرزند باقی بگذارد آیا پدربزرگِمیّت اگر 

 ؟دارداموراتشان آنها و سایر والیتی بر ازدواج 

 :پاسخ

 .پاسخ در کتاب ازدواج موجود است

 :38پرسش 

شوید سپس سمت آمده است که ابتدا سرش را میمیّت در چگونگی غسل دادن 

راست و )آیا رعایت این ترتیب بین دو سمت  .راستش و سپس سمت چپش

 ؟باید رعایت شودبین سر و بدن تنها  ،یا ترتیب ؟واجب است (چپ

 :پاسخ

 .فقط رعایت ترتیب بین سر و بدن است ،واجب

 :33پرسش 

آیا  ،کندای را پس از سرد شدن و پیش از غسل دادنش لمس میکسی که مرده
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 ؟شوداگر چیزی با وجود رطوبت با بدنش تماس پیدا کند نجس می

 :پاسخ

 .شودنجس می ،بله

 :611پرسش 

 ؟کندرا واجب میمیّت مسّ  غسلِ ،شهیدلمس کردن آیا 

 :پاسخ

 .شودکسی که شهیدی را لمس کند واجب نمی ایبرمیّت غسل مس 

 :616پرسش 

آن شخص کس دیگری  دهد اگر پیش از غسل کردنرا غسل می یمیّتشخصی 

 ؟شودآیا نجس می ،کند او را لمس

 :پاسخ

 .شودنجس نمی

 :612پرسش 

ر کدام از این اجزا حدود ه (9).إزار و (2)قمیص (6)،مِئزَرعبارت است از میّت کفن 

 ؟مرده چیست شخصِ از نظر پوشاندن بدنِ

 :پاسخ

                                                                                                      
 )مترجم( یک قطعه برای دور عورت از ناف تا زانو -6

 )مترجم( یک قطعه برای پوشاندن تن -2

 )مترجم( یک قطعه برای کل بدن -9
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را  هآنها باید بدن مرد ۀست و فقط مجموعدر آنها شرط نی بلندی یا پهنای خاصی

 .بپوشاند و بهتر است هر کدام از آنها بلند و عریض باشد

 :619پرسش 

ها یمارستانبه صورتی که امروزه در بسیاری از ب ؟چیستمیّت حکم تشریح جسد 

 .شوددر کشورهای مختلف انجام می

 :پاسخ

رم یا جایز نیست مگر در صورتی که شک و تردید در وقوع جُمیّت تشریح جسد 

 .کندمرضی وجود داشته باشد که عموم مؤمنان را تهدید می

 :614پرسش 

با هدف یادگیری یا تشخیص علت مرگ یا چیزهای میّت حکم تشریح جسد 

 ؟شبیه به آن چیست

 :پاسخ

 .پیشین از او جایز نیست ۀبرای یادگیری بدون اجازمیّت تشریح جسد 

 :615پرسش 

ای اهدا کند تواند عضوی از اعضای بدن مرده را به شخص زندهمیمیّت آیا ولیّ 

 ؟و یا آن را بفروشد ؟تا از آن سودی ببرد

 :پاسخ

ولیّ مؤمن  جایز است اگر آن ،ولی اهدا کردن ،فروش اعضای بدن مجاز نیست

 .پسر یا دختر باشد ،مادر ،پدر
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 :611پرسش 

دیگر یا فروش آن جایز  ۀاز بدن انسان زنده به انسان زند آیا اهدای عضوی

 ؟است

 :پاسخ

 .ولی اهدا جایز است ،فروختن جایز نیست

 :611پرسش 

 ؟حکم تشییع جنازه توسط زن چیست

 :پاسخ

او  ،ی باشد که پیامبر یا وصیمؤمنیا پیامبر یا وصی  ۀمکروه است مگر اینکه جناز

همچنین  .که در این صورت مستحب است کرده باشد (پاک و طاهر)تزکیه  را

 ،کندای که پیامبر یا وصی آن را تشییع میدر تشییع جنازه (زن)مستحب است که 

 .شرکت کند

 :618پرسش 

از یک  حکم تدفینی که امروزه در قبرها به شکل طبقاتی انجام و در آنها بیش

نیم متر یا  ؟چقدر استبنای قبر ارتفاع و حکم مقدار  ؟شود چیستمرده دفن می

 ؟بیشتر

 :پاسخ

مُرتفع ساختن  .دفن کردن به صورت طبقاتی در یک قبر جایز ولی مکروه است

 .بنای قبر مکروه است
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 :613پرسش 

 ؟حکمی دارد مرده چه یپوشیدن لباس سیاه در عزا

 :پاسخ

 .اشکالی ندارد

 :661 پرسش

آیا بهتر است با  .استکفن روی نوشتن دعای جوشن کبیر  ،مستحبات از جمله

 ؟این دعا بر مرده چیست تأثیرو  ؟ب عادی نوشته شود یا با زعفرانقلم و مرکّ

 :پاسخ

مرده  .ب سیاه نوشته شودبهتر است با زعفران نوشته شود و مکروه است با مرکّ

مند شود از این دعا نیز بهرهمند میهرهنماز و دعا ب ،طور که از صدقههمان

 .گرددمی

 :666پرسش 

یز آیا گریه و شیون با صدای بلند و زدن بر سر و صورت در عزای مرده جا

 ـمثل خراشیدنـسرخ شود یا چیزی شبیه آن  اگر بر اثر این کار صورت ؟است

 ؟حکمش چیست

 :پاسخ

یز است و اگر سر یا گریه و شیون با صدای بلند و بر سر و صورت زدن جا

برخی  .ه دنبال نداشته باشداش سرخ شود اشکالی ندارد تا زمانی که آسیبی بسینه

موهایش را بکند و مو  ،حرام هستند مثل اینکه زنی صورتش را بخراشد کارها
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 .پریشان کند و همچنین اینکه مردی در عزای مرگ فرزند یا همسرش جامه بدرد

 .که در کتاب شرایع بیان شده است هایی دارنداین کارها کفاره

 :662پرسش 

تواند نماز وحشت را بعد از اگر نداند که شخصی مرده یا دفن شده است آیا می

 ؟یک یا دو شب از وفات آن شخص به جا آورد

 :پاسخ

برد اما جای صدقه یا نماز شب اول از آن بهره می (مرده)جایز است و ان شاء اهلل 

 .گیردرا نمی

 (تیّمم)خاک طهارت با 

 :669پرسش 

 ؟جست و جوی آب واجب است ،به نبودن آبو گمان نسبت آیا با داشتن ظن 

 :پاسخ

 .اگر از نبودن آب اطمینان نداشته باشد باید به جست و جوی آب بپردازد

 :664پرسش 

رساند که کسی که پول آب ندارد یا پرداخت پول آب آنچنان به او زیان می

وضعیت هم به معنی آن است که او باید به دو آیا این  ،همانند نبودن آب باشد

همان مقدار مشخص برای زمین مسطح و ناهمواره به جست و جوی آب 

 ؟را به دنبال خواهد داشت تیمّمیا این شرایط  ؟بپردازد
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 :پاسخ

 .کندمی تیمّمبا وجود این شرایط 

 :665پرسش 

انجام بدل از غسل  تیمّمِو یا بدل از وض تیمّمِشرط است که نیت کند  تیمّمآیا در 

 ؟دهدمی

 :پاسخ

 .شرط است ،بله

 :661پرسش 

 ؟کیفیت خاصی مطرح است ،تیمّمها در آیا در مسح دست

 :پاسخ

 .تواند به هر شکلی مسح کندمی

 :661پرسش 

 ؟کاشی و سرامیکی که غباری ندارد جایز استبر  تیمّمآیا 

 :پاسخ

 .در صورت اضطرار جایز است

 :668پرسش 

باید آن را بکوبد و تبدیل به یا  ؟کند تیمّمتواند روی سنگ یا صخره یا میآ

 ؟نماید تیمّمسپس و کند  خاک
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 :پاسخ

 .کند تیمّمتواند روی سنگ یا صخره می

 :663پرسش 

باید  ،یا نه ؟ن منتشر شده جایز استآبا خاکی که قطراتی آب در  تیمّمآیا 

 ؟خشک باشد

 :پاسخ

 .جایز است

 :621پرسش 

هیچ  تیمّمدقت کند که در آیا باید  ؟بیاوردباید انگشتر را بیرون  تیمّما در آی

 ؟وجود نداشته باشدو مانعی  لحای

 :پاسخ

دقت داشتن بر  تیمّمهمچنین در  .انگشتر را بیرون بیاوردواجب نیست  تیمّمدر 

 .اینکه حایل و مانع کوچکی وجود نداشته باشد واجب نیست

 :626پرسش 

تواند به جای می تیمّم ،رساندآب و اینکه استفاده از آن آسیب نمیآیا با وجود 

 ؟انجام شودغسل مستحب 

 :پاسخ

 .تواندنمی

 :622پرسش 
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شرط  تیمّمقبل از  ـدو کف دست و یشانیپ یعنیـ تیمّمعضوهای طهارت  ایآ

  ؟است

 :پاسخ

 .است یضرور تیمّمپاک بودن عضوهای 

 :629پرسش 

امکان غسل ی دیگر عذر ایدلیل بیماری به  باشد وواجب  یبر مکلف غسلاگر 

نمازها وضو  ریسا یبرا کند و تیمّممرتبه  نیاول یبرا دیبا ایآ نداشته باشدکردن 

 ؟کند تیمّمهر نماز  یبرا ای ؟ردیبگ

 :پاسخ

بدل از  تیمّمِ نیاست ا یکه عذر او باقهنگامی کند و تا می تیمّمغسل  یبه جا

ادرار یا  ،خروج باد)حدث اصغر  تیمّما اگر بعد از ام ،خواهد بود یغسل کاف

تواند  یاگر نمو  ردیگمیوضو  ،بگیردوضو تواند میاز او صادر شد اگر  (مدفوع

 .کندمی تیمّموضو  یبه جا ردیوضو بگ

 :624پرسش 

 عشا نماز مغرب وزمان  و کند تیمّمعصر  نماز ظهر و یبرا یبه سبب عذراگر  و

 تیمّم مجدداً دیبا ایآ ،از او صادر نشده باشد یحدث تیمّماز بعد نیز برسد و  فرا

 ؟اکتفا کندپیشین  تیمّمهمان تواند به یم ای ؟کند

 :پاسخ

 .کندمیاکتفا پیشین  تیمّمهمان است به  یکه عذرش باقهنگامی تا 
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 :625پرسش 

 تیمّمغسل  یبه جا ستین ینماز کاف غسل و یوقت براکه گمان این  اب یشخص

وجود  یکاف شود که وقتِیروشن م شینماز تمام شد برا نکهیبعد از او  کندیم

 ؟نماز را دوباره بخواند غسل کند و دیبا ایآ .ه استداشت

 :پاسخ

 .خواندمیکند ونماز را دوباره میغسل 

 حكام آنا و جناسات

 :621پرسش 

عناصر  بیترکهمان و از وجود دارد  یعلم یهاشگاهیدر آزما یادرار مصنوع

محسوب نجس  ایآ .استکه در ادرار طبیعی وجود دارد ترکیب یافته  ییایمیش

 ؟شودمی

 :پاسخ

 .شودمحسوب نمینجس 

 :621پرسش 

 لیمواد تشکو جداسازی برخی  کیتفکفرآیند  (هادر آزمایشگاه) نیهمچن و

آیا این اجزای تفکیک شده  .دهندیرا انجام م ـمانند خونـنجاست  نیع ۀدهند

 ؟نجس اید نشویسوب مپاک مح

 :پاسخ
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 .شوندشمرده نمینجس 

 :628پرسش 

پس از این کار  ایآ ،نجس بتابد نیآن بر زمشبیه  ای نهیآاز طریق  دیاگر نور خورش

در  نیهمچن و ؟کندخشک شدنش برای حکم به پاک بودنش کفایت می

 ؟کننده استپاک  ایاز پشت پنجره بتابد آ دیکه خورش یصورت

 :پاسخ

محسوب پاک کننده  زیاز پشت پنجره بتابد ن ای نهیآ قیاز طر دیخورش نوراگر 

 .شودمی

 :623پرسش 

 ادرار و) لباسش از نجاست و دهدیم ریها شبه بچه ادیکه ز یزننماز و طهارت 

  ؟دارد یچه حکم ستیدر امان ن (مدفوع

 :پاسخ

 و ،استواجب لباس آن  بانماز خواندن  یبرانجس لباس  (تطهیر)پاکیزه کردن 

گذارد که لباسش پاک یم نیبنا را بر ا ،نه ایاست نداند لباسش نجس شده اگر 

لباس  یآب بر رو ختنیر (پسر) رخواریش ۀادرار بچبرای پاک کردن  .است

 در روز بالباس دیگری نداشته باشد  ،اگر جز همین یک لباس و ،کندکفایت می

 .دینمامیپاک  رخواریش ۀدر شب آن را از ادرار بچ خواند ومیآن نماز 

 :691پرسش 

همین  ایآ .زدیریموقفه بیرا  یآب جار (ادرار)برای تطهیر مجرای بول  یشخص
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 ؟زدیبر (دوباره)سپس  آن را قطع کند و دیبا ای ؟است یطهارت کاف یبراکار 

 :پاسخ

کند یم تیکفا ـنجاست نیعبرطرف شدن از بعد ـآب به صورت مستمر  ختنیر

آب و یا باشد  یآب جارخواهد می ،وجود نداردآب کردن قطع  یبرا یلیو دل

 .زدیرمیکه از ظرف باشد  یلیقل

 :696پرسش 

حکم  میبشوموردی دیگر  ایآن را از ادرار شبیه  ایفرش  ،بخواهم لباساگر 

  ؟چیستتعداد دفعات شستن نظر از  لیقل ای یشستن آن با آب جار

 :پاسخ

به شستن  :دومنجاست و  نیعاز بین بردن  :اول :سته شودبار ش دو دیبا لیآب قلبا 

 نیع یآب بر رو ختنیتوان به ریم یآب جاربا  (.کردن یزهپاک)جهت تطهیر 

آب بر آن غلبه  برود و نیآن از ب هایهنگامی که ویژگینمود تا بسنده نجاست 

 .شودشمرده میپاک موضع آن صورت  نیدر ا ،کند

 :692پرسش 

 ؟خیر ایشود یممحسوب ها جزو شستن اینجاست آ نیبردن ع نیاز ب یشستن برا

 :پاسخ

 .جواب پیشین گفته شددر پاسخ 

 :699پرسش 

هنگام شستن در چیزی که  ایلباسش  ایبدن انسان به آنچه  ،هنگام شستنِ آن شیء
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 ؟ستیکند حکمش چیاست برخورد م اشیکینزد

 :پاسخ

 یآب اینجاست  نیعکند رخورد میبه آن بآنچه اینکه کند مگر یآن را نجس نم

متنجّس  آبِ .است باشدکرده  ریینجاست تغ نیعهای ویژگیبه هایش ویژگیکه 

نجس در صورت تماس با چیز دیگر آن را  ینجس است ول (نجس شده)

 ایکرده  دایپ ریینجاست تغ نیعخصوصیات به خصوصیاتش اینکه کند مگر ینم

 .باشدمشخص نجاست در آن  نیع

 :694پرسش 

اش گانهسهخصوصیات از  یکی اینباشد مشخص نجاست  نیآب غساله عاگر در 

 ؟کرد ریتطه توانیآب ماین با  ایآ ،نداشته باشد را

 :پاسخ

 .نمود ریتوان با آن تطهینم

 :695پرسش 

ها در هنگام دست ایآ و ؟واجب است و چند مرتبهچِالندن  ایفشردن هنگامی چه 

 ؟شوندیشستن نجس م

 :پاسخ

نجاست باشد واجب  نیبردن ع نیاز ب زدودن و یبراابزاری  ،هنگامی که فشردن

 ایو باشد  یکافمرتبه  کیچه بسا  ؛ستینمطرح  شیبراتعداد مشخصی  است و

به کار  ریتطهپایان دست تا  اگر خودِ یولشود مینجس  دست .شتریبدفعات 
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 .پاک خواهد شدشود میشسته  چهبا آن زیدستش ن ،گرفته شود

 :691پرسش 

در حالی که  (نجس شده)ء شیفشردن  ایفشردن شرط باشد آ ،ریدر تطهاگر 

 ؟بعد فشرده شود از آب خارج وباید  ای ؟کنداست کفایت میآب ون در

 :پاسخ

 .کندکفایت میآب است  ونکه در یحال فشردن آن در

 :پرسش

د چگونه باش دهیخانه چسب نیکه به کف زم یدر صورت یا زیراندازفرش  ریتطه

 ؟شودانجام می

 :پاسخ

 شستن برای :باید دو بار شسته شود ـتر بیان کردمگونه که پیشهمانـبا آب قلیل 

ثابت  اگر فرض کنیم بر روی فرشِ .از بین بردن عین نجاست و شستن برای تطهیر

به این روش  ،ادرار باشد و بخواهیم با آب قلیل تطهیرش کنیم (روی زمین)شده 

 ،ریزیم تا آب بر آن غلبه کندبار اول بر روی مکان ادرار آب می :یمکنعمل می

بار دوم آب را بر موضع  .داریمسپس با یک قطعه پارچه یا اسفنج آب را برمی

این  ،نماییمای اسفنج یا پارچه جمع میریزیم و بار دیگر آب را با قطعهنجس می

 .باشداک میهمان شستن تطهیر است و بعد از این آن مکان پ ،کار

ای کافی است یک بار روی موضع نجس آب بریزیم به گونه :اما با آب جاری

 .که آب بر خصوصیات نجاست غلبه نماید
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 :698پرسش 

 ؟شودچگونه انجام می لیقل ای ینجس شود با آب جار یکف خانه وقتتطهیر 

تن و جمع کردن آن در شس ختنیآب رمرتبه  چند ایآانجام شود  لیاگر با آب قل

 ؟اول شرط است

 :پاسخ

 .گفته شد یقبلپرسش در پاسخ 

 :693پرسش 

چگونه  لیقل ای یدر خانه با آب جار ـآنشبیه ها و مثل درـثابت  اءیاشتطهیر 

 ؟شودانجام می

 :پاسخ

آن موضع پاک  ،غالب شود آنخصوصیات بر نجاست و  یاگر آب جار

آب  توانیم یآب جارآن با شبیه  ایپنجره  ای پاک کردن دربرای  .شودیم

تا سایید و آن را ریخت  ـبه عنوان مثال مکان نجس شده روی درـرا بر آن  یجار

که فرو  یآب کند دایو اگر آب بر نجاست و اوصاف آن غلبه پ ،پاک شود

پنجره که نجس  ای درموضعی روی پاک کردن در مورد اما  .ستپاک ا زدیریم

بریم تا پر از آب را در آب پاک فرو میابتدا اسفنجی  ،لیبا آب قلاست شده 

سپس  .کشیم تا عین نجاست رفع گرددسپس آن را روی موضع نجس می ،شود

کنیم و بار دیگر بر آن را پر از آب می ،بار دیگر اسفنج را با آب پاک شسته

کشیم که این مرتبه همان شستن تطهیر است و پس از انجام این روی موضع می

 .شده استآن موضع پاک  ،کار
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 :641پرسش 

 ؟نجاست به آن برسد چگونه است یوقت (مُهر)سجده پاک کردن تربت 

 :پاسخ

 .تر گفته شدپاسخ پیش

 :646پرسش 

 آن یآب روریختن و  ییشولباس نیماشعملکرد با شده تنها نجس  یهالباس ایآ

 ؟شودیبدون فشار دادن پاک م

 :پاسخ

 .ستیبه فشردن با دست ن یازینو  کندیم تیکفا ییشولباس نیماشعملکرد 

 :642پرسش 

 ماندیم یدر لباس باق ـمدفوع ایخون به عنوان مثال ـکه بعد از شستن  یحکم رنگ

 ؟ستیچ

 :پاسخ

 .پاک است

 :649پرسش 

تماس  یگریدچیز  اب زیآن چنجس شود و برسد و  یزیکه نجاست به چ یزمان

و به ـدوم با سوم شیء حکم تماس  ؟شودیدوم هم نجس مشیء  ایآ ،کند دایپ

 ؟ستیچ ـبیترت نیهم

 :پاسخ
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 زیچ ینجس است ول (نجاست به آن برخورد کرده نیکه ع یئیش) ستنجّمُ

شیء نجس شده آن  اوصاف نکهیمگر ا شودیبا برخورد با آن نجس نم یگرید

 داینجاست در آن پ ایکرده باشد  ریینجاست تغ نیاوصاف عتوسط  (متنجس)

 .باشدموجود جس متنّ یآن روخصوصیات از  یکی ایست نجا نیع ایباشد و 

 :644پرسش 

یا غذا  ،مثل لباسـاست  گرید یشخصمتعلق به که  ییزهایاز چبرخی  یاگر کس

 ؟به اطالع او برساندواجب است  ایرا نجس کند آ ـچیزهای دیگر

 :پاسخ

 .واجب است به اطالع او برساند

 :645پرسش 

طناب  ایآ .تا خشک شوند دنشویطناب پهن م یشسته شده رو یزهایمعموال چ

 (تابیدن)که هنگام نجس شدن با شود محسوب میثابت منزل اشیاء جزو 

 ؟با آب پاک شود دیحتما با ای ؟شودیپاک م دیخورش

 :پاسخ

 .دیآیثابت به حساب نماشیاء طناب جزو 

 :641پرسش 

آنچه  ایآ ،روندیراه م هافرش یو رو ندیآیم رونینجس بجاهای که از  یحشرات

 ؟شودینجس م روندیراه م شیبر رو

 :پاسخ
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آشکار و صورتی نجاست را به  (حشرات) نکهیمگر ا دنشوینجس نم زهایآن چ

 .منتقل کنندبه آن  دنیقابل د

 :641پرسش 

جدا زنده  یانسانجاهای دیگر  ایهای اطراف ناخناز که ای گوشت قطعهحکم 

 ؟ستیچ ـنجس بودننظر از ـشود 

 :پاسخ

 ،هاملدُ ،هازخمقطعات کوچک پوست در اثر و آنچه از سطح خارجی 

 شودیجدا م هالب ایاز اطراف انگشتان  ایو التهابات  هایکوفتگ ،هایسوختگ

 .پاک است

 :648پرسش 

در برنج  ـآن هیشب ایموش  ۀمثل فضلـکه خون جهنده دارند  یواناتیح یایاگر بقا

 ؟آن را  پاک کرد توانیچطور م ،ودش دایپ هایپختن گرید ای

 :پاسخ

بار  کیسپس برنج  ،نجاست برطرف شود نیع ـپذیر باشدامکاناگر ـ دیاول با

باید دوم  مرتبۀ یسپس برا ،نجاست برطرف شود نیع ۀماندیتا باقشود شسته می

 .گرددتا پاک شسته شود 

 :643پرسش 

واجب  ایآ ؟شود چطور دهیآن د مانندِ ایدر برنج  (نجاستی)اگر قبل از پخت و 

 ؟است پاک شود
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 :پاسخ

 .گرددپاک خوردنی از نجاست آن  دیبابیفتد حتما  یدر خوردن یاگر نجاست

 :651پرسش 

 ؟ستیچ ینیگوش و ب ،حکم خون داخل دهان

 :پاسخ

نجس  شودیخارج م یزیرخون ایدر اثر جراحت  یخون یهاکه از رگ یخون

جاری که در دهان  یخونبلعیدن و  ـباشد ینیب ایگوش  ،در دهانتی اگر حـ است

بیرون با )بدون آب  ایتوان دهان را با شستن با آب میو  ستیز نیجاشود می

در  ماندهباقی خون  هایاگر اثر ؛تطهیر نمود (که در دهان است یخونانداختن 

در مورد  .شودیحکم به طهارت آن م ،حل شده و از بین رفته باشدآب دهان 

 .نیز حکم به همین صورت است ینیب

 :656پرسش 

 تقریبا ایشود  اهیچه رنگش سشود لخته و خشک میها زخمروی که  یخون

 ؟پاک است ایپوست شود آ همرنگِ

 :پاسخ

و شود اما اگر استحاله  ،ماندیم ینجس باق شود اهیخون اگر خشک و رنگش س

 .ودشیحکم به طهارتش متغییر یابد رنگ پوست به  بایرنگش تقر

 :652پرسش 

 ؟کند چیستاهدا میبه مسلمان  یناصب ایکافر  ی کهحکم خون
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 :پاسخ

 .ندارد یاشکال

 :659پرسش 

 ؟ستیخون باشد چ یهاکه در آن قطره یمرغحکم تخم

 :پاسخ

 .که خون جهنده دارد نجس است یوانیتخم ح اخلِد خونِ

 :654پرسش 

ز یجا ـمعالجهبا هدف ـشده ذبح  یشرعی که به صورت وانیخون ح دنینوش ایآ

 ؟است

 :پاسخ

 .ستیز نیجا

 :655پرسش 

است متعارف  یاسالم یدر کشورها آن دنینوشامروزه که  ریحکم ماء الشع

 ؟ستیچ

 :پاسخ

ز یجا دنشینوش ،گرفته شود رشیاز تخمپیش و سپس آب آن  ساندهیاگر جو خ

در ل که تنها به این دلیو  ،ستیز نیآن جا دنیشود نوش ریاگر تخم یول ،است

 .شودیشود حکم به حالل بودنش نمیم دیتول یاسالم یکشورها

 :651پرسش 
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بخارش  ایآ ؟ستیدو سومش نرفته باشد چ یولکه بجوشد  یانگور ۀحکم عصار

 ؟نجس است

 :پاسخ

 .بخارش پاک است

 :651پرسش 

نجس به حساب  ایآچیزهای دیگر و  شیجامد مثل حش خدرِممُسکرات مواد 

 ؟ندیآیم

 :پاسخ

 .اگرچه حرام هستندشوند محسوب نمینجس 

 :658پرسش 

 ؟حرام و نجس است یهامست کننده وجز اکیتر ایآ

 :پاسخ

حرام است و مصرف آن در حالت  ـجامد ای عیماـ (یامست کننده)مُسکری هر 

 یاهداف پزشک یبرامسکرات  یریاما به کارگ ستیز نیجا یمستقصد به  اریاخت

به منظور این نوع ساخت آن  تیّنصورت پِیرو  نیا ز است و دریجا یصنعت ای

 .شودینجس محسوب نم ـحتی اگر مایع باشدـاستفاده 

 :653پرسش 

 ؟دندار یچه حکموجود دارد الکل از  یکه در آن درصد ییعطرها

 :پاسخ
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پاک  ،یمست یساخته شده باشد و نه برا یصنعت ۀاستفادبه قصد الکل اگر 

کردن  لیاستر ایها روغن ایآن در عطرها  یریو به کارگ شودیمحسوب م

 .ندارد یاشکال

 :611پرسش 

 ؟از آن واجب است زیپره ایآ میداشته باشو تردید شک اگر در این خصوص و 

 :پاسخ

و حکم به نجاستش  شودیپاک محسوب مو تردید شک در صورت وجود 

 .شودینم

 :616پرسش 

در از این ماده  ؟ستیچ (نوعی الکل)خارجی  ایعراقی  یرتوپحکم اس

 ؟ستیچ نجس بودن آن ایحکم طهارت  .شوداستفاده میچوب  یزیآمرنگ

 :پاسخ

 مست یگناهکاران براول توسط مآنکه به طور معها پاک هستند مگر تمام الکل

 .شدن استفاده شود

 :612پرسش 

 ؟ستیچدارند مخدر درصد باالیی که  ییداروهابرخی حکم 

 :پاسخ

دوز  ۀکند به انداز زیپزشک متخصص تجو یوقت و مصرف آن یریبه کارگ

 .ز استیجا ،کرده زیکه پزشک تجوزمانی  در بازۀو  یمصرف
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 :619پرسش 

 یااو نسخه یو پزشک براکند میاست و به پزشک مراجعه  ماریکه ب یکس

 ییدارو نینچنیمصرف ا ایآ ،وجود داردکل لااز  ینوشته که در آن دارو درصد

 ؟ز استیجا

 :پاسخ

مست شدن  یکه در آن به کار رفته برا ینباشد و الکل هامست کنندهاز دارو اگر 

 .است یزدارو جا نیمصرف ا ،ساخته نشده باشداهل فسق و فجور 

 :614پرسش 

 ،فیمثل کـ شودیساخته م گانهیب یدر کشورها واناتیکه از پوست ح ییزهایچ

مشخص  وانیت حپوسشدن  یدباغ یا یو ذبح شرع ـزهایچ گریکفش و د ،ساعت

 ؟چه حکمی دارند ،نباشد

 :پاسخ

 .شودینم وانیآن حبودن  یحکم به ذبح شرع

 :615پرسش 

که از آن  (مسلمانریغ) گانهیب یاز کشورها یواردات یهاپوستدر مورد 

مثل کفش و کمربند ساخته  زهایچ گرید ای (کاپشن) مثل ژاکت ییهالباس

علم به ذبح ما که چرا  ؟ستینماز چ ریدر نماز و غ هاآن دنیحکم پوش ،شودیم

 .میندار اشیو پاک وانیآن حشدن  یشرع

 :پاسخ
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علم  نکهیمگر ا شودینم وانیح (پوست)و پاک بودن  وانیآن ح تذکیۀحکم به 

 .حاصل شودبودنش  (ذبح شرعی)تذکیه به 

 :611پرسش 

که جنسش وجود دارد  ییهاپوستاز  یروکشبا مبلمان  ،هاخانهبرخی در 

لمس آن با رطوبت  ایآن و استفاده از آن روی حکم نشستن  .ستین مشخص

 ؟ستیچ

 :پاسخ

 شدنیآن و پوش یاما استفاده از آن و نشستن رو ،است نجس مردار وانیپوست ح

موضع لمس  ،آن با رطوبتکردن اما هنگام لمس  ،ندارد یز است و اشکالیجا

 .شودیس ممتنجّشده 

 :611پرسش 

دارای نجاست و ) نیالعنجس وانیح یته شده از موساخ مسواکِاز استفاده 

 ؟دارد یچه حکم (سگ و خوکناپاکی ذاتی مثل 

 :پاسخ

 یمسواک ساخته شده از آن اشکالاز استفاده  .نجس است ،نیالعنجس یمو

 .شودو تطهیر پاک دهان  ،بعد از استفاده از آن دیبا ندارد اما حتماً

 :618پرسش 

 میترمپُر کردن و که در موادی و  یمصنوع یاهدنداندر مورد استفاده از 

با وجود اینکه بیشتر آنها از کشورهای بیگانه وارد  ،رودیها به کار مدندان
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 ؟بیابیماطالع  هاواجب است از جنس آن ایآ ،شوندمی

 :پاسخ

آنها واجب  یریبه کار گجایز بودن و نجس نبودن از  نانیبه دست آوردن اطم

جهان به کار برده  یاز کشورها یاریدر بسامروزه که  یلیوسااما در مورد  .است

 .ها وجود ندارددر استفاده از آن یاشکال ،شودیم

 :613پرسش 

برخی  ای یسازصابونصنایع نجس در  ایحرام گوشت  واناتیح یچرب یگاه

حکم به  ایآ .شودیپوست و بدن و مو به کار گرفته م یهامرِو کِ یشیمواد آرا

و  شکدر صورت وجود  ای ؟شودیز بودن استفاده از آنها میپاک بودن و جا

 ؟هستندکه پاک  میاز استفاده مطمئن شوپیش  دیبا تردید

 :پاسخ

 .استحاله شده باشد بشیترک نکهیمگر ا ،شودیحکم به پاک بودنش نم

* * * 

 .امکرده گردآوری امام هایپاسخ از که است مطلبی آخرین این

  نالعاملی رب هلل واحلمد

 .کثیرا تسلیما سلم و املهدیین و االئمه حممد آل و حممد علی اهلل صلی و
 


