
 

 

 

 

 جزوه منوداری احکام مبتال به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محسن صبوری فیروزآبادی

 

 

 

 

 



 من الرحیمبسم هللا الرح

آله الطاهرین. واللعنة الدائمة علی  الحمد هلل رب العالمین. و صلی هللا علی سیدنا محمد و

 اعدائهم اجمعین من اآلن الی قیام یوم الدین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 تقلید
 

 

 

 

 تعریف تقلید 

 

 بهجت، مکارموحید، فاضل، رهبری، : امام، عمل مستند به فتوا                تقلید یعنی...

 : صافی، گلپایگنینمودن به قصد عمل یادگیری حد اقل یک مسأله                         

اراکی سیستانی، :ملتزم شدن به عمل طبق فتوای مجتهدی خاص          
1 

 

 

 

 شرائط کلی مرجعیت

 

 مرد باشد     ...       مرجع تقلید باید

 بالغ و عاقل باشد                                

 حالل زاده باشد                                

 شیعه دوازده امامی باشد                                

 2دنیا نباشدحریص به                                 

 3اعلم باشد                                

 

 

 

 

                                                           
/ 1، سیستانی: رساله سیزده مرجع:2/2، وحید: منهاج:7، رهبری: استفتائات جامعة الزهراء: جزوه تقلید ص 2م  1/6امام: تحریر الوسیلة: 1

 2م  1/11، بقیه: رساله سیزده مرجع:9حاشیه م  22
 راجع معظم شرط مذکور را ذکر ننموده اند.برخی از م 2
  2م  2/11ر.ک رساله سیزده مرجع: 3



 تشخیص اعلمیت 

 

 قائل به اعلمیت شخصی خاص باشند. -در مجامع علمی حوزه -را ه های شناختن اعلم:         شهرت: یعنی اکثریت افراد

 به شرط آنکه دو نفر عالم دیگر فرد  ی را اعالم کنند.اعلمیت شخصبینه: یعنی دو نفر عالم عادل                                    

 نند.دیگری را معرفی نک                                   

 تشخیص خود مکلف: یعنی مکلف به حدی از آگاهی در علوم حوزوی رسیده باشد که با                                    

 4اعلم را تشخیص دهد.و..  روج در مباحث، قوت استداللمانند: نحوه ورود و خی اموری بررس                                   

 

 در اعلمیت "ظن و احتمال"حجیت 

 

زیرا بسیاری از او در این حالت رجوع به ظن یا احتمال است. ه اگر هیچکدام از راههای فوق برای مکلف ممکن نشد، وظیف

و از آنجا که بر حسب فرض مکلف هنوز مقلد نیست و خود نیز  5احتمال می باشند. یاعمل به ظن لزوم در اینجا قائل به  ءفقها

حتمال عمل نموده و و از یعنی: باید بنا بر نظریه اعتبار ظن و ا .قوه اجتهاد ندارد، وظیفه او احتیاط در این مساله خواهد بود

، تنها مساله ءآنچه گفته شد معلوم می شود که فرض تساوی فقهابنا بر  که مظنون یا محتمل االعلمیة می باشد، تقلید نماید. مجتهدی

 .ای فرضی بوده و نوعا  در خارج محقق نمی شود

 چند نمونه برای حصول ظن یا احتمال اعلمیت:

ممکن است دو عالم عادل فردی را به عنوان اعلم معرفی نمایند و دو عالم دیگر شخص دیگری را اعلم بدانند. در اول:  مورد

اما اگر بدانیم که مثال دو عالم اول از حیث مرتبه علمی باالتر از  مفید اطمینان نیستیچکدام از دو اظهار نظر هر چند که ه ااینج

 احتمال به اعلمیت فرد مورد نظر آنها به وجود می آید.حد اقل  دو عالم دیگر هستند، در اینجا ظن یا 

ن نباشد اما به حدی برسد که برای انسان ع علمی در حد شهرت  و تعی  دوم: ممکن است اعلمیت یک فقیه خاص در مجام مورد

 ظن یا احتمال اعلمیت وی حاصل شود.

دو نفر خبره یافت نمی گردد. حال اگر در این حالت یک نفر  ،گاهی اوقات برای تعیین اعلمیت هیچکدام از فقهاءمورد سوم: 

خبره پیدا شده و اعلمیت شخص خاصی را اعالم نماید، الزم است که طبق نظر وی عمل گردد. زیرا درست است که برای تعیین 

 خواهد بود.  اقل مفید ظن یا احتمال اعلمیتدر این فرض حداعلمیت شهادت دو خبره الزم است اما شهادت یک نفر نیز 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 4م  1/16ر.ک توضیح المسائل  سزده مرجع: 4
 (  4م  1/16مانند: حضرات آیات امام، مکارم، نوری، فاضل، بهجت و ...  )ر.ک توضیح المسائل  سزده مرجع: 5



 

 بقاء بر میت

 

 تقلید نمود باشد           همه: باید از مرجع حی   حی  اگر اعلم...       مرجع 

 .تقلید از میت واجب استزنجانی: وحید، سیستانی، میت باشد          مرجع                    

 : بنا بر احتیاط واجب تقلید از میت الزم است.صافی                                                

 )یعنی بین تقلید از هر کدام مخیر است( د از میت جایز استتقلیرهبری، نوری:  

 6مکارم: مسائلی را که در حیات میت عمل نموده از میت، و بقیه را از حی تقلید نماید                                               

 

 ت.نظر مرجع زنده مالک اسآن کیفیت جواز بقاء بر میت و : در اول نکته

نکته دوم: همه مراجع معظم فعلی معتقدند که اگر تقلید در زمان قبل از بلوغ نیز واقع شده باشد، جهت بقاء کفایت می کند. به 

 7باشد.بوده شرط آنکه شخص در آن زمان نسبت به تقلید ممیز 

 

 

 منابع فتوایی مراجع عظام

 

 جاة، زبدة االحکام، نجاة العباد، کتاب استفتائات نامام: توضیح المسائل، تحریر الوسیله، حاشیه عروه، حاشیه وسیلة ال

تفاوت فتاوا، رساله آموزشی، و اگر مسأله ای خاص در این منابع ذکر نشده باشد؛ رهبری: اجوبة االستفتائات، راهنمای فتاوا، 

 .باید به نظر امام مراجعه نمود

 سیستانی: توضیح المسائل، منهاج الصالحین، المسائل المنتخبة

 مکارم: توضیح المسائل، احکام جوانان، کتاب استفتائات، احکام بانوان، احکام پزشکی، حاشیه عروه

 وحید: توضیح المسائل، منهاج الصالحین

 تفتائات پزشکیصافی: توضیح المسائل، جامع االحکام، هدایة العباد، احکام نوجوانان، اس

 حاشیه عروه نوری: توضیح المسائل،

 فاضل: توضیح المسائل، جامع االحکام، حاشیه عروه، اجوبة السائلین، االحکام الواضحة، احکام جوانان 

 بهجت: توضیح المسائل، وسیلة النجاة، جامع المسائل، کتاب استفتائات

 ن، صراة النجاة، احکام نوجوانانتائات، احکام بانواتبریزی: توضیح المسائل، منهاج الصالحین، کتاب استف

                                                           
  9م  21/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 9م  8، وحید: توضیح المسائل:/13س  7رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 6
در اینجا حضرت آیت هللا وحید معتقدند که حتی اگر انسان مقلد مرجع میت نبوده و تنها حیات وی را در سن تمییز درک کرده باشد، برای  7

، بهجت: 2م  2/6، وحید: منهاج الصالحین:28س  1/16، صافی: جامع المسائل:3م  1/9ست. ) سیستانی: منهاج:بقاء بر تقلید از وی کافی ا

 ( 14، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء: جزوه تقلید ص 98س  1/12استفائات:



 

 

 نجاسات
 

 بول و غائط حیوانات

 

 

 پاک است :همه بول و غائط حیوان

 حالل گوشت....

 

 8.: نجس استهمه بول و غائط حیوان

 حرام گوشتی که خون

  ...)مانند: گربه(  جهنده دارد.

 

 ، تبریزی، خوئیوحیدمکارم، پاک است: امام، رهبری،            

 سیستانی، صافیواجب نجس است: ن بنا براحتیاط آفقط بول            بول و غائط حیوان

 9بهجت:  بر احتیاط واجب نجس است: زنجانی،بنا بول و غائط این حیوانات           حرام گوشتی که خون 

 ، جهنده ندارد)مانند: مار

 (الکپشت و ماهی بدون فلس

 

 

 ، زنجانیوحید، صافی پرندگان حرام گوشت           پاک است: رهبری، سیستانی، مکارم، فاضل، تبریزی،فضله 

 10نجس است: امام، نوری، بهجت 

  

                                                           
  84م  2/68توضیح المسائل سیزده مرجع: 8
، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر ) نظر ایشان که در رساله توضیح  84م  21/ رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:  9

  84م  68/ 1المسائل سیزده مرجع است تغییر نموده است (، بقیه توضیح المسائل سیزده مرجع:
) نظر  86م  24له:/  ، زنجانی:  توضیح المسائل معظم86م  21، وحید: توضیح المسائل:/282و  279س  31رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 10

  83م  68/ 1ایشان که در توضیح المسائل سیزده مرجع وجود دارد تغییر نموده است (، بقیه توضیح المسائل سیزده مرجع: 



 

 

 

 خون در تخم مرغ 

 

 فاضلمکارم، پاک است: امام، رهبری، سیستانی،  خون در تخم مرغ          

 11یزی، نوری، بهجتتبروحید، صافی، بر احتیاط واجب نجس است:  بنا  

 

امام جواز خوردن را در صورتی می مرحوم . البته حضرات آیات امام و فاضل خوردن عین خون را هم جایز می دانندنکته: 

 12پذیرند که خون کم بوده و با هم زدن مستهلک شود.

 

 

 کشمش پخته شده 

 

 احتیاط واجب نجس است: اراکیخوردن آن حرام بوده و بنا بر کشمش پخته شده             

 بنا بر احتیاط واجب نجس و خوردن آن حرام است: بهجت                                

 : مکارماما نجس نیست اگر در غذای آب دار بجوشد خوردن آن حرام است                                

 13بقیه مراجع معظم مطلقا پاک و حالل است:                                

 

رت مالیم، اگر به جوش، حرارت دیده باشد. واال حرا است که کشمش به اندازه دمای حالتیدر نکته: در مساله فوق، محل نزاع 

 اندازه دمای جوش نباشد، مانعی ندارد.

 

 

 

 

 

 

                                                           
، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر ) نظر ایشان که در رساله 99م  21، وحید: توضیح المسائل:/269س  31رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 11

  98م  71/ 1المسائل سیزده مرجع است تغیر نموده است (، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: توضیح 
 98م  71/ 1ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:  12
، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، بقیه: توضیح المسائل 113م  23، وحید: توضیح المسائل:/29رهبری: جزوه مطهرات جامعة الزهراء ص  13

  114م  1/81مرجع:سیزده 



 

 نجاست کفار

 

 کافر غیر اهل کتاب           همه: نجس است 

 

 فاضل، نوری، تبریزیوحید، کافر اهل کتاب          پاک است: رهبری، سیستانی، 

 

 مکارم، بهجتنجس است:  

 

 14 ، زنجانینجس است: صافیواجب بنا بر احتیاط                           

 

 اهل کتاب 

 

 اهل کتاب                  یهودیان

 عبارتند از....             مسیحیان

 15زرتشتیان                             

 

 

 صابئین...         از اهل کتاب شمرده می شوند: رهبری، خوئی

 از اهل کتاب شمرده نمی شوند: وحید بنا بر احتیاط واجب                     

 ستانیاگر ثابت شود که قسمی از مسیحیت هستند، از اهل کتاب شمرده می شوند: سی                     

 16اهل کتاب بودن آنها ثابت نیست: مکارم، صافی                     

                      

 

 

 

                                                           
  126م  1/76، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 127م  24، وحید: توضیح المسائل:/114و  111س  62رهبری: اجوبة االستفتائات: 14
 61و اجوبة االستفتائات:/ 126م  1/76ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 15
،  صافی: جامع 1/68،سیستانی: منهاج:  122س  64ستفتائات:/و اجوبة اال126م  1/76رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 16

 ، 2/442، وحید: منهاج: 14س  2/19، مکارم: الفتاوی الجدیدة: 62م  1/191، منهاج الصالحین خوئی: 2/442و هدایة العباد:  2/94االحکام:



 یک استثناء در نحوه نجس شدن 

 

 بنا بر احتیاط واجب نجس می شود: بهجت، مکارم          است اس با میتی که سرد شده و خشکدست انسان با تم

 

 17: نجس نمی شودمراجع معظم بقیه                                         

 

 تعدد واسطه در نجاست

 

 واسطه اول، دوم و سوم نجس است و نجس کننده.اما واسطه چهارم تنها نجس است: امام  واسطه نجاست            

 ، گلپایگانی، صافیمطلقا نجس کننده است: بهجت                               

 س استبنا بر احتیاط واجب نج اسطه سوم؛و ، ولیو نجس کننده و دوم نجس استواسطه اول                                

 رهبرینجس کننده نیست: اما                                

 واسطه اول و دوم نجس است و نجس کننده. اما واسطه سوم تنها نجس است                                   

 و نجس کننده نیست: سیستانی                                     

 تنها واسطه اول و دوم نجس می شود: مکارم                                

 18تا سه واسطه نجس است و نجس کننده: فاضل                               

 

 

 

 

 خوراندن غذای نجس به اطفال 

 

 صافی، زنجانی، تبریزیوحید، جایز است: امام، بهجت، سیستانی،                   غذای نجس نخوراند

 به طفل....

 19ست خود طفل نجس شده باشد: مکارممگر چیزی که با دبنا بر احتیاط واجب حرام است.  

 

                                                           
  123م  1/88و بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 141م  42، مکارم: توضیح المسائل:/127م  11بهجت:توضیح المسائل:/ 17
، مکارم: استفتائات: 123م  1/88توضیح المسائل سیزده مرجع: ، رهبری: پایگاه اطالع رسانی معظم له، سیستانی:111/ 1امام: استفتائات:  18

، گلپایگانی:  19/ 1، صافی: پایگاه اطالع رسانی معظم له، فاضل: جامع المسائل فارسی:  281س  1/83ات:، بهجت: استفتائ31س  2/44

  47/ 1مجمع المسائل:
 141م  1/94، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:142م  12وحید: توضیح المسائل:/ 19



 

 میزان آب کر 

 

 رهبری کیلوگرم است: 184                آب کر          

 نوری: امام، است کیلوگرم 419/177                       حد اقل...

 : سیستانیاست لیتر 184                                  

 : بهجتاست کیلوگرم یا لیتر 742/176                                  

 20: مکارماست کیلوگرم یا لیتر 184                                   

 

 

 

 

    تطهیر متنجس به بول طفلی که غذا خور نشده است

                    

 نحوه تطهیر بول دختری که غذا خور نشده است مانند پسر...            است: مکارم، سیستانی، زنجانی

  21نیست: بقیه مراجع   

 

رتبه یک مریختن تنها توضیح: همه فقهاء عظام معتقدند که اگر چیزی بواسطه ادرار پسر بچه ای که غذا خور نشده نجس گردید، 

الزم  در این موارد اخراج غساله نیز و حتیکافی است.  به نحوی که تمام موضع متنجس را در بر بگیرد،  ب بر روی محلآ

لکن چنانکه در جدول فوق مشاهده می شود، در تعمیم حکم مذکور به بول دختری که غذاخور نشده است اختالف نظر  نمی باشد.

 22وجود دارد

 

 

 

 

 

 

                                                           
  61م  1/18، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:11رهبری: رهنمای فتاوا:/ 20
 161م  1/126، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:162م  14امام و رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 21
 161م  1/126ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 22



 نحوه تطهیر اشیاء 
 

 مرتبه 1غیر بول متنجس به مرتبه و  2بدن        با آب کر         سیستانی: متنجس به بول     

 مرتبه کافی است  1بقیه: مطلقا                                    

 مرتبه کافی است 1غیر بول متنجس به مرتبه و  2همه: متنجس به بول  با آب قلیل                         

 23مرتبه کافی است 1همه:  با آب جاری                       

 

 مرتبه کافی است 1همه:         و جاری  با آب کر مخرج بول          

 

 مرتبه کافی است 1: امام، سیستانی، بهجت با آب قلیل                                 

    مرتبه 2: ، مکارماراکی، فاضل                                              

 24مرتبه 2: بنا بر احتیاط واجب ، خوئی، تبریزیصافی، نوریوحید، رهبری،                                               

 25.مرتبه کافی است 1مخرج غائط           همه: مطلقا     

 

 مرتبه 1غیر بول متنجس به مرتبه و  2ظروف      با آب قلیل         بهجت: در متنجس به بول     

 مرتبه الزم است. 1بقیه: مطلقا                                       

 مرتبه 1با آب کر          سیستانی، زنجانی: بنابر احتیاط واجب مطلقا                   

 مرتبه کافی است. 1بقیه: مطلقا                                       

 26مرتبه کافی است 1با آب جاری       همه:                   

 مرتبه 1غیر بول متنجس به و در  2با آب قلیل        همه: در متنجس به بول    لباس          

 مرتبه 1غیر بول متنجس به در  و 2 بول : در متنجس به: احتیاط واجب(زنجانی)تبریزی، خوئی،با آب کر          سیستانی، و مانند آن       

 مرتبه کافی است. 1بقیه: مطلقا                                       

  27مرتبه کافی است 1با آب جاری      همه:                

 

 مرتبه کافی است 1همه: مطلقا          و جاری با آب کر  بقیه اشیاء            

 28مرتبه 1غیر بول متنجس به و  2با آب قلیل        همه: متنجس به بول                          

                                                           
 162م  1/123، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:161م  11وحید: توضیح المسائل:/ 23
 66م  1/39توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:66م  18، وحید: توضیح المسائل:/92س  189االستفتائات:/رهبری: اجوبه  24
 67م  1/62توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:67م  18، وحید: توضیح المسائل:/92س  189اجوبه االستفتائات:/ رهبری: 25
 132م  1/122، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:131م  12توضیح المسائل:/رهبری: استفتائات جامعة الزهراء: جزوه مطهرات، وحید:  26
و 139م  1/123، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:162و 139م  11، وحید: توضیح المسائل:/112س  61رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 27

162 
و  139م  1/123، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:162و  913م  11، وحید: توضیح المسائل:/112س  61رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 28

162  



 وضو
 

 

 

 مسح منکوس سر 

 

 اراکی ، نوری، گلپایگانی،وحید، صافی جایز است: امام، رهبری، سیستانی، مکارم،  مسح سر، از پایین به باال          

 29خوئیتبریزی، زنجانی، احتیاط  واجب: بهجت،     بدون عذر ...

 

 مسح سر با دست چپ 

 

 جایز است: امام، بهجت، سیستانی مسح سر با دست چپ

 30، گلپایگانی، زنجانیاحتیاط واجب: رهبری، مکارم، وحید، صافی، نوری، تبریزی، خوئی )بدون عذر(

 

 

 حد مسح سر

 

معظم مسح سر به هر اندازه که باشد کافی است.هر چند احتیاط مستحب در این است که حد اقل به اندازه سه از نظر همه مراجع 

 31انگشت بسته )عرضا( و یک انگشت )طوال( باشد.

 

 حد مسح پا  

 

 بهجت، فاضل، نوریمکارم، وحید، مسح نمود: امام،  برآمدگی روی پا           روی پا را باید از

 اراکی، خوئی، گلپایگانی زنجانی،بنا بر احتیاط واجب تا مفصل: صافی، تبریزی،سر انگشتها تا ...            

 32سیستانیرهبری، باید تا مفصل مسح کند:                                 

                                                           
 
، 1/28، خوئی: منهاج:63س  1/13، مکارم: استفائات:111س  21، رهبری: اجوبة االستفتائات:/244م  39امام: توضیح المسائل:/ 29

، بقیه: توضیح المسائل سیزده 471 س 1/141، بهجت: استفتائات:1/19، سیستانی:منهاج:2/21، وحید: منهاج:1/12تبریزی: منهاج: 

  249م  1/136مرجع:
/ 2، وحید: منهاج:1/12، تبریزی: منهاج: 87م  1/28، رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، خونی: منهاج:14م  1/21امام: تحریر الوسیلة: 30
  469س  1/141، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر،بهجت: استفتائات: 1/19، سیستانی: منهاج:21

 232م  137/ 1توضیح المسائل:  31
  232م  1/137، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:238م  49توضیح المسائل:/ ، وحید:126س  21رهبری: اجوبة االستفتائات:/  32



 

 مسح منکوس پا 

 

 وحیدسیستانی، جایز: امام،             مسح پا، از باال به سمت

  33مکارماحتیاط واجب:     ...انگشتانسر 

 

 

 

 مانعبت الک نسبت به غسل و وضو

 

 34کند پاکرا تمام انگشتهای پا  همه: باید             برای غسل خانمی که انگشتهای پا

 را الک زده.......

 ز انگشتها را پاک کند کافی است. لکن بنا بر مکارم: اگر یکی ا             برای وضو                                             

                          احتیاط واجب به انگشت کوچک اکتفا نکند.                                                 

 

 را برای مسح   -ولو انگشت کوچک -بقیه: اگر تنها یک انگشت                                                                     

     35پاک کند کافی است.                                                                          

                                                    

 مسح هر دو پا با یک دست

 

 بهجت، سیستانی جایز: امام، مسح هر دو پا با یک دست 

 36خوئیوحید، مکارم، رهبری،  احتیاط واجب: بدون عذر....

 

 

 

 

                                                           
   122م  2/23، وحید: منهاج:72س  1/16، سیستانی: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: استفتائات:317امام: کتاب الطهاره:/ 33
 174م  1/121، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:182م 74وحید: توضیح المسائل:/ 34
 231م  1/138، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:239م 32، وحید: توضیح المسائل:/111س  22رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 35
م  137، خوئی و تبریزی: توضیح المسائل سیزده مرجع:/، رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، سیستانی13م  1/24امام: تحریر الوسیله: 36

 ، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، 484س  146/ 1، بهجت: استفتائات:93م  2/24و منهاج:  238م  32، وحید: توضیح المسائل:/232



 مسح هم زمان پا

 

 سیستانی، بهجت  جایز است: مسح هم زمان دو پا

 جایز نیست: امام 

 37خوئیتبریزی، وحید، فاضل، مکارم، رهبری، احتیاط واجب:  

 

 

 تکلیف فاقد الطهورین

 

 مکارم واجب است:              38...نماز بر فاقد الطهورین

 ، فاضل، صافی، گلپایگانیبنا بر احتیاط واجب الزم است: رهبری         

 39تبریزی، زنجانیوحید، خوئی، سیستانی، بهجت، واجب نیست: امام،                                             

 

نایی بر وضو، غسل و یا تییم باید قضای نماز را بجا هنگام توا در هر صورت نکته: بسیاری از فقهاء معتقدند که فاقد الطهورین

  40.نماز را بدون طهورین خوانده باشد هر چندآورد 

 

 

 مس اسامی معصومین )ع(

 

 تبریزی ،زنجانیوحید، ت: خوئی، سیستانی، جایز اس مسح اسامی پیامبر )ص(

    ....و ائمه )ع( بدون وضو

 واجب در ترک این عمل است: امام، رهبری، بهجتاحتیاط  

 

 41 ، نوری، اراکیاگر موجب هتک باشد حرام است: مکارم                                              

                                  

                                                           
، 1/42، سیستانی: منهاج:1/29نهاج:، خوئی: م232م  137امام و رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، تبریزی: توضیح المسائل سیزده مرجع:/ 37

  491س  147/ 1،  مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، بهجت: استفتائات:47، فاضل: توضیح المسائل معظم له:/93م  2/24وحید: منهاج:
 رد.مقصود از طهورین آب و خاک و مقصود از فاقد الطهورین کسی است که توانایی بر هیچکدام ازغسل، و ضو و تییم را ندا 38
، 974م  1/168، صافی:هدایة العباد:119س  68، رهبری: اجوبة االستفتائات:/2م  71و زبدة االحکام:/ 1م  1/224امام: تحریرالوسلة: 39

، خوئی: صراة النجاة 122م  3/16، تبریزی: صراة النجاة:1922م  233، بهجت: وسیلة النجاة:/619م  124مکارم: توضیح المسائل:/

 686و  692م  1/182، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:699م  142، وحید: توضیح المسائل:/162س  1/61)المحشی للخوئی(:
 692م  1/128ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 40
 119م  1/187، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 123م  61، وحید: توضیح المسائل:/164س  11رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 41



 

 

 

          

 موارد لزوم تیمم در کنار وضوی جبیره ای

 

 

 ، مکارمو تیمم جمع نماید:سیستانی، وحیدبنا بر احتیاط واجب میان جبیره  جبیره معظم اعضاء را

 42تیمم کافی است: امام، فاضل در بر گرفته است

 

 مکارم، وحید، نوری، تبریزیبهجت، احتیاط واجب در جمع تیمم و وضوی جبیره:  جبیره تمام یک عضو را 

 43کافی است: امام، سیستانی، فاضلای  جبیرهوضوی                                 در بر گرفته است

 

 فاضل، بهجت، امام، : جمع نماید ی جبیره ایجبیره بیش از حد معمول                        بنا بر احتیاط واجب میان تیمم و وضو

 وحید، صافیاطراف زخم را گرفنه است                     

 وئیخو برداشتن آن ممکن نیست                      اگر جبیره در مواضع تیمم است باید جمع کند و اال باید تیمم نماید: سیستانی، 

 و اال باید تیمم نماید: تبریزی بیرهی جوضو؛ گر جبیره در مواضع تیمم استا                                                     

 44وضوی جبیره ای کافی است: مکارممطلقا                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  112م  191/ 1توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه: 66توضیح المسائل:/ وحید: 42
  112م  191/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:116م  66وحید: توضیح المسائل:/ 43
ائل سیزده ، بقیه: توضیح المس121م  69، بهجت: توضیح المسائل:/96م  33، صافی: احکام نوجوانان:/ 141م  67توضیح المسائل:/ وحید: 44

  113م  1/194مرجع:



 غسل
 

 

 

 غسلهای واجب 

 

 غسلهای واجب           جنابت

 حیض             عبارتند از...

 نفاس                            

 استحاضه                            

 مس میت                            

 میتغسل                             

    45 غسلی که بواسطه نذر، عهد و یا قسم واجب شده است.                            

                                 

 

 ل برای قضای نماز آیات غس

 

 زنجانی: واجب است هنگام خواندن قضای آن غسل نماید                  هر گاه انسان هنگام مشاهده

 کلی، تعمدایا کسوف  خسوف 

 سیستانی: بنا بر احتیاط واجب باید هنگام خواندن قضای آن غسل نماید                       نماز آیات را نخواند... 

 

 46بقیه مراجع معظم: هنگام خواندن قضای آن غسل واجب نیست                                                 

 

 47می دانند. استحبابی مستحب یا مطابق با احتیاط را این غسل  نیزمراجع معظم نکته: بقیه 

                                                           
 228/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:68وحید: توضیح المسائل:/ 45
 644م  1/139، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:111وحید: توضیح المسائل:/  46
 644م  1/139ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 47
 



 

 ترتیب در غسل 

 

 صافی امام، الزم است:در غسل ترتیب                سر و گردن و چپ و راست 

 زنجانی میان سرو گردن و طرفین: تنها میان.....

 ، وحید میان سرو گردن و طرفین واجب و میان طرفین احتیاط واجب: رهبری 

 میان سرو گردن و طرفین احتیاط واجب و میان طرفین الزم نیست: سیستانی                                 

 48مکارمقا ترتیب نیاز نیست: مطل 

 

 پس در طرف راست یا سر و گردن مانعی دیده شود. ،هنگامی ظاهر می شود که بعد از غسلکته: یکی از ثمرات اختالف فوق ن

اگر پس از غسل، مانعی در سر و گردن دیده شود؛ بنا به نظر مرحوم امام باید پس از رفع مانع ابتدا همان  –عنوان مثال -به 

م طرف راست و سپس تمام طرف چپ شسته شود. اما در همین فرض بنا بر نظر آیت هللا مکارم نقطه از سر وگردن و سپس تما

 تنها شستن همان نقطه خاص کفایت می نماید.

 

 غسلها از وضوانواع کفایت 

 

  غسل جنابت             همه: کفایت از وضو می کند.

 

  ، زنجانیسیستانی، مکارم، خوئی، نوری :)غیر از غسل استحاضه متوسطه( ی کندمکفایت مطلقا  غسلهای واجب

 وحید، تبریزی            دیگر و غسلهای

 صافی نمی کند: امام، رهبری، بهجت،کفایت مطلقا  ...مستحبی 

 

  49غسلهای واجب دیگر کفایت می کنند ولی غسلهای مستحب کفایت نمی کنند: فاضل                              

 

وضو می دانند، غسل استحاضه متوسطه را استثناء نموده و آن را کافی نمی کافی از : حتی کسانی که همه غسلها را اول نکته

 50دانند.

است که تنها آن دسته از غسلها  -ضو می کندکفایت از و فقهاء که از نظر برخی - نکته دوم: مقصود از غسلهای مستحبی

 51استحباب آن ثابت شده باشد و صرف ذکر آن در روایات کفایت نمی کند.

                                                           
  163م  217/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:167م  71یح المسائل:/، وحید: توض191س  16رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 48
  191م  1/227، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 197م  77، وحید: توضیح المسائل:/ 188س  13رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 49
 191م  1/27، توضیح المسائل سیزده مرجع: 197م  77ر.ک توضیح المسائل وحید:/ 50
 144م  1/139، توضیح المسائل سیزده مرجع: 632م  112ر.ک توضیح المسائل وحید:/ 51



 

 از یکدیگر  ی واجبکفایت غسلها

 

 

             ازغسل جنابت 

 واجب                       می کند: همه مراجع معظمغسلهای 

 ...کفایت دیگر

 

 ، خوئی، زنجانی، فاضل، تبریزیبهجت د: سیستانی، وحید، مکارم،می کن غسل واجب )غیر از

 جنابت( از غسل واجب

 نمی کند: رهبری  کفایت... دیگر 

 

 52احتیاط واجب: امام، صافی 

 

بعداً غسل جنابت کرده باشد؛ اما  ل مس میت یا نفاس را انجام ندادهغس -مثال  -اگر کسی  نکته: نتیجه جدول فوق این است که

اگر در همین فرض، شخص غسل واجب دیگری مانند: همچنین خواهد بود. نماز های او از زمانی که غسل جنابت کرده صحیح 

غسل حیض نموده و مقلد مجتهدی باشد که غسل واجب غیر جنابت را از غسلهای واجب دیگر کافی بداند، نمازهای وی از زمان 

 حیض صحیح خواهد بود.انجام غسل 

 

 

 غسل جنابت در حال حیض 

 

 بنا بر احتیاط واجب باطل است: امام، رهبری    غسل جنابت در       

 حال حیض...

 53صحیح است: بقیه مراجع معظم                             

 

 

                                                           
و استفتاء شفاهی، سیستانی و تبریزی، نوری: توضیح المسائل  187س  13، رهبری: اجوبة االستفتائات:/22م  1/44امام: تحریر الوسیلة: 52

 19، مکارم: رساله احکام جوانان:/193م  77، وحید: توضیح المسائل:/136س  1/38، فاضل: جامع المسائل: 189م  1/226سیزده مرجع:
  63، بهجت: وسیلة النجاة:/212م  1/16العباد: ، صافی: هدایة112س 

، بقیه: 812س  1/226، بهجت: استفتائات:161س  1/62، فاضل: جامع المسائل:173س  229/ 1رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 53

 27استفتائات جامعة الزهراء: جزوه غسل ص 



 

 

 حدث اصغر در بین غسل 

 

 ، صافی، نوری، ، فاضلیرد: امام، رهبری، سیستانیبرای نماز وضو بگحدث اصغر در میان              نمی شود اما باید 

 زنجانی، گلپایگانی             غسل موجب بطالن...

 باید به قصد تمام یا اتمام غسل را از سر گرفته و بنا بر احتیاط واجب وضو هم بگیرد: بهجت                                     

  

 ئی: خوباره غسل نمایدغسل را رها نموده و دو 

 

 ، مکارم54سر گرفته و برای نماز وضو بگیرد: تبریزی از بنا بر احتیاط واجب غسل را                                     

                                      

 55و برای نماز وضو بگیرد: وحید همجددا غسل نمودبنا بر احتیاط واجب غسل را تمام و                                     

 

 

 

 

 شستن موهای یلند 

  

 ، خوئی، گلپایگانیتبریزی، صافی، زنجانی وحید، نیست: سیستانی، بهجت، شستن موهای

 بلند در غسل

 56احتیاط واجب: امام، رهبری، مکارم، نوری، فاضل الزم......

 

 

 

 

                                                           
ه حاضر به نحو فتوایی مطرح شده است نه احتیاط واجب.)ر.ک استفتائات تبریزی: غسل به نیت ما فی الذمه باشد. همچنین در منهاج مسال 54

 و منهاج الصالحین( 22جامعة الزهراء: جزوه غسل ص 
 186م  1/223، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:192م  76، وحید: توضیح المسائل:/  183س  13رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 55
  179م  1/222، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:183م  73، وحید: توضیح المسائل:/  191س  16رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 56



 

 تجاوز در غسل فراغ و قاعده جریان 

 

 

 همه: باید آن مقدار را بشویدطرف چپ شک کند                                

  

 طرف راست شک کند       و در حال شستن طرف راست باشد       همه: باید آن نقطه را بشوید                      

 اگر در 

 فاضل، نوری: اعتنا نکند رهبری، امام،  پ باشد      و در حال شستن طرف چ                                             بین غسل

 را بشوید : باید آن نقطهیصافی، سیستان                                                                                          در شستن

 ید: احتیاط واجب در شستن آن استوح                                                                                       مقداری از..

                            

 : اعتنا نکندید، وحنوریرهبری، امام،  سر و گردن         و در حال شستن طرف راست یا چپ باشد                             

 صافی: باید آن نقطه را بشوید                                                                                                     

 ریزی، زنجانی: بنا بر سیستانی، تب                                                                                                     

 احتیاط واجب باید آن نقطه را بشوید                                                                                                     

                                                      

  57و در حال شستن سر و گردن باشد         همه: شستن آن نقطه الزم است                                              

 

 

 59.: اعتنا نکند58اگر پس از اتمام غسل در شستن نقطه ای شک کند        همه

 

 

 

                                                           
  166م  1/217، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:172م  71رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 57
صحت غسل را مشروط به آن دانسته اند که شخص حد  –وحید مانند: حضرات آیات: خوئی، تبریزی، زنجانی و  –برخی از مراجع معظم  58

و توضیح المسائل سیزده  191م  76اقل احتمال بدهد که هنگام غسل ملتفت شرائط صحت آن بوده باشد.)ر.ک  توضیح المسائل وحید:/

 (183م  1/223مرجع:
 183م  1/223، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:191م  76وحید: توضیح المسائل:/ 59



 عادت ماهانه
 

 

 چند قائده کلی در حیض 

 

 60روز نیست. 1حیض کمتر  خوند کلی             یکم. قواع

 61روز بیشتر نمی شود. 12خون حیض از  حیض                 دوم.

 62روز می باشد. 12دوره قبل، حد اقل سوم. فاصله یک دوره حیض از                         

 ) حتی در کسانی .مطلقا حیض استتمام آن مدت باشد،  12تا کمتر از  1چهارم. اگر مدت خون دیدن بین                         

 63که عادت معین داشته و عدد آن مخالف با خونریزی حاضر باشد(                         

 64، قطع شدن مخل  نیست.و در باقی ایام عادت شرط استخون دیدن اتصال  ،پنجم. در سه روز اول حیض                        

 

زنجانی در قاعده پنجم با بقیه فقهاء عظام متفاوت است. زیرا ایشان معتقدند که همین اندازه نکته: نظر مبارک حضرت آیت هللا 

 65که سه روز اول حیض در ضمن ده روز متوالی باشد کفایت می کند.

 

 

 لزوم جاری شدن خون

 

 ، صافیتبریزی، زنجانی، فاضلوحید، اما در ادامه الزم نیست: سیستانی،  است برای صدق حیض              در ابتدا الزم

 بنا بر احتیاط واجب در ابتدا شرط است ) ولو بواسطه دستمال خارج شود( اما در ادامه الزم            بیرون آمدن خون ...

 نیست: رهبری                                     

 66: امام، نوری، مکارم)حتی در ابتدا( می کندمطلقا وجود خون در داخل کفایت                                    

 

                                                           
ر.ک  روز خون ببیند قطعا حیض نیست و اگر یقین به جراحت و زخم نداشته باشد، در حکم استحاضه خواهد بود.) 1پس اگر کمتر از  60

 (419م  1/234توضیح المسائل سیزده مرجع:
 (419م  1/234ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: بگذرد، دیگر حکم حیض را ندارد.) 12یعنی: اگر از  61
  481م  1/276توضیح المسائل سیزده مرجع:ر.ک  62
 (481م  1/274نیست. )ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:  -حتی عددیه  –نکته: در این حکم فرقی میان اقسام حائض  63
در ابتداء نکته: البته اگر تنها در داخل فرج هم خون باشد، در حکم اتصال می باشد. هر چند برخی از فقهاء خارج شدن خون را حد اقل  64

 (442م  1/233حیض الزم می دانند.)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:
 442م  1/233ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 65
توضیح المسائل سیزده  ، بقیه:411م  81، مکارم: توضیح المسائل:/448م  86توضیح المسائل:/ رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: 66

  442م  1/233مرجع:



 

 

 

 

 حکم طهر متخلل 

 

 پاکی است: مکارم، زنجانی          67طهر متخلل 

 در حکم...

 ماید: سیستانی، صافی، گلپایگانیبنا بر احتیاط واجب باید میان تروک حائض و واجبات زن پاک جمع ن                           

 

 68می باشد.حائض بقیه: در حکم زنان                            

 

 

 سن یائسگی

 

 سال قمری است: امام، زنجانی، بهجت، فاضل 32و برای زنهای غیر سیده اتمام  62زنهای سیده اتمام                           

 

  تانیسال قمری است: سیس 62برای همه زنها اتمام سن                      

 یائسگی

 سال به بعد عده ندارند: مکارم 32همه زنها از تا هر سنی که عالئم حیض باشد، حکم حیض را دارد. اما  برای ...               

 

 سالگی میان 62و  32سال قمری است. اما بنا بر احتیاط واجب باید در ما بین  62برای همه زنها اتمام                            

 ه جمع نماید: رهبری، وحیدتروک حائض و اعمال مستحاض                           

 

 69باید احتیاط نمایند: تبریزیسالگی  62تا  32در فاصله  سالگی و سادات 32غیر سیده پس از زنهای                            

                                                           
 ر گاه زن حد اقل سه روز خون ببیند، سپس خون تا مدتی قطع شده و بعدا دوباره ادامه پیدا کند، اگر از ابتدا تا آخرین روز خون دیدن ازه 67

روز دیگر نیز خون می بیند.  1روز پاک شده و در ادامه  2روز خون دیده، سپس  4ده روز نگذرد؛ همه آن ایام حکم حیض را دارد. ) مثال: 

 ینجا به آن روزهایی که در وسط پاک بوده است، طهر متخلل گفته می شود.( در ا
  444م  1/236، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:432م  86رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 68
م  2/324و  413م  1/232سیزده مرجع: ، مکارم: توضیح المسائل441م  83رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 69

  413م  1/232توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:2312



 

 روز شمسی 179سال و  48سال قمری = تقریباً  32

 70ساعت شمسی 12روز و  77سال و  38سال قمری =  62

 

 خواندن سوره هایی که سجده واجب دارند 

  

 خواندن...              تمام آیات سوره سجده دار بر حائض حرام است: امام، بهجت، فاضل

 ، گلپایگانیحرام است: رهبری، مکارم، سیستانی، صافی، تبریزی تنها آیه سجده                         

 71تمام آیات این سوره ها بنا بر احتیاط واجب بر حائض حرام است: وحید                         

 

 (17)آیه  ، فصلت(13)آیه  ، سجده(19)آیه  ، علق(62)آیه  نجم    سوره هایی که سجده واجب دارند           

 

 

 کفاره جماع در حال حیض 

 

 بنا بر احتیاط واجب الزم است: امام، رهبری، بهجت، فاضل دادن کفاره توسط کسی                        

 که درایام حیض با همسرش               

 72جماع نموده است....                           الزم نیست: مکارم، سیستانی، وحید، نوری، صافی، تبریزی

 

 

 نخود طال 18      در یک سوم اول ایام حیض                    کفاره جماع در    

 نخود طال 9               در یک سوم دوم ایام حیض   حال حیض...              

 73نخود طال. 3/4             در یک سوم دوم ایام حیض                                  

 

                                                           
  47، احکام بانوان مکارم: /1/61، جامع المسائل فاضل: 1/284ر.ک استفتائات بهجت: 70
 133م  1/212توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:161م  72توضیح المسائل: /  رهبری: سایت دفتر معظم له، وحید: 71
  432م  1/261توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:438م  88توضیح المسائل: /  رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: 72
در واقع کفاره عمل مذکور در ثلث اول حیض؛ یک دینار، در ثلث دوم؛ نیم دینار و در ثلث سوم؛ ربع دینار است. البته الزم به تذکر است  73

دینار بر اوزان رایج میان فقهاء عظام اختالف نظر وجود دارد. لکن عموم مراجع معظم آن را بر اساس جدول ترسیم شده در  که در تطبیق
نخود و ربع  11نخود، نیم دینار را معادل  22متن فوق، ترسیم  نموده اند. البته تنها در این میان حضرت آیت هللا زنجانی یک دینار را معادل 

 (432م  1/261نخود تطبیق فرموده اند. ) ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 3/3دینار را بر 



 

 

 زنی که رحم او را خارج نموده اند

 

 خونهایی که می بیند حکم حیض یا استحاضه را ندارد: اراکی، مکارمزنی که رحم او                  هیچگاه 

 را برداشته اند ...                با وجود شرائط، دیدن حیض و استحاضه برای او ممکن است: رهبری، صافی، نوری، تبریزی

 74حکم حیض یا استحاضه را دارد: فاضل ؛بنا بر احتیاط واجب با وجود شرائط                                    

 

اشد که یقین داشته بانسان نکته: بحث فوق در جایی است که یقین به استناد خون به زخم و جراحت در بین نباشد و اال هنگامی که 

 خون، بر اثر جراحت خارج می شود؛ از نظر همه فقهاء حکم حیض یا استحاضه را نخواهد داشت. 

 

 عادت  نحوه محاسبه روزهای

 

 نحوه محاسبه ده روز:            اگر ما بین غروب آفتاب تا اذان صبح حیض شود      از صبح تا غروب پیش رو را یک روز 

 حساب می کند. و به همین ترتیب روزهای                                                                                                   

  75.دیگر را نیز محاسبه می نماید                                                                                                 

 

 را بر اساس ساعت محاسبه  هر روزشد        باید حیض اگر ما بین اذان صبح تا غروب آفتاب                                      

 ساعت را یک روز  24هر نماید. یعنی                                                                                                   

 76محاسبه نماید.                                                                                                  

 

حضرات آیات خوئی و تبریزی حد فاصل اذان صبح تا طلوع آفتاب را ملحق به شب )یعنی قسم مراجع معظم تنها در میان نکته: 

حال آنکه در نظر بقیه مراجع معظم این زمان ملحق به روز بوده و در قسم دوم جدول فوق قرار اول در جدول فوق( می دانند. 

 می گیرد.

 

                                                           
س  12/162و صراة النجاة  262س  1/38، تبریزی:استفتائات:1414س  2/47، صافی: جامع االحکام:212س  74مکارم: احکام بانوان:/ 74

  24اء:/ ، بقیه: جزوه حیض جامعة الزهر 134س  42، فاضل: جامع المسائل )عربی(: /1211
در واقع می توان گفت که در این فرض هر مقدار را که از شب خون دیده شده باشد مورد محاسبه قرار نمی گیرد و مالک شروع از اول  75

اذان صبح تا غروب آفتاب است. لذا اگر در فاصله غروب آفتاب تا اذان صبح در هر ساعتی وارد شود مالک شروع اول اذان صبح و پایان 

شب روز شنبه خونریزی او آغاز شده است تا غروب روز سه شنبه  8تا غروب خواهد بود. پس به عنوان نمونه خانمی که در ساعت آن روز 

 روزخون دیده است و... 12روز و تا غروب روز سه شنبه بعد  7روز خونریزی داشته است، تا غروب روز شنبه بعد  1
ساعت بعد  48ساعت دیگر را یک روز و تا  24در این فرض در هر ساعتی از حد فاصل اذان صبح تا غروب که شخص حائض شود تا  76

صبح یکشنبه  9صبح روز شنبه آغاز شود؛ تا  9را دو روز و به همین نحو تا آخر محاسبه می نماید. به عنوان نمونه اگر خونریزی از ساعت 

 روز خونریزی داشته است. 12صبح روز سه شنبه بعد  9روز و تا  7صبح روز شنبه بعد  9روز، تا  1سه شنبه  صبح روز 9یک روز و تا 



 استحاضه
 

 

 اقسام استحاضه

 

 استحاضه تنها دو قسم دارد:         قلیله: خون تنها اطراف پنبه را آغشته نموده یا حد اکثر مقداری در آن نفوذ می کند.مکارم: 

 کثیره: خون از یک سوی پنبه به سوی دیگر می رسد.                                                  

 

 قلیله: خون تنها اطراف پنبه را آغشته نموده و در آن نفوذ نمی کند. بقیه: استحاضه سه قسم دارد:                

 متوسطه: خون مقداری در پنبه نفوذ نموده اما به طرف دیگر نمی رسد.                                                  

 77سوی دیگر می رسد. خون از یک سوی پنبه به کثیره:                                                  

 

آن ه پس از چند دقیقرحم قرار داده و ابتداء مستحاضه باید برای تشخیص نوع استحاضه خود مقداری پنبه را در شخص توضیح: 

 78.نوع استحاضه را تشخیص دهدجدول فوق  بر اساسرا خارج نموده و 

 

 

 

 تا زمان پاکی  تاخیر نمازلزوم 

 

 ، نوریتبریزی، صافیوحید، ، 79باید نماز را تا آن زمان تاخیر بیاندازد: امام، فاضلد که                     اگر مستحاضه بدان

 نماز برای او                               وقت تا آخر 

 80، زنجانیسیستانی، مکارمباید نماز را تا آن زمان تاخیر بیاندازد:  بنا بر احتیاط واجبی شود...                طهارت حاصل م

 

 

 

 

                                                           
  191م  1/211، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:199م  77رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 77
 191م  1/211ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 78
ر.ک  رحوم آیت هللا فاضل حتی اگر شخص احتمال پاکی را در طول وقت بدهد صبر نمودن بنا بر احتیاط واجب الزم است.)ازنظر م 79

 ( 412م  1/242توضیح المسائل سیزده مرجع:
 412م  1/242توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:416م  81رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 80



 روزه زن مستحاضه

 

 فاضل، نوری رهبری، بنا بر احتیاط واجب باید از خروج خون جلوگیری کند: امام،                         زن مستحاضه

 در هنگام روزه ....                               

 81، زنجانیکه از خروج خون جلوگیری کند: سیستانی، وحید، صافی، تبریزی الزم نیست                                          

 

نکته: حضرات آیات رهبری، نوری و فاضل تصریح نموده اند که هر چند تحفظ از خروج خون الزم است اما عدم تحفظ مبطل 

 82روزه نیست.

 

 

 جماع با مستحاضه

 

 صافی، نوریاو، می باشد: غسل نمودن  متوقف برمطلقا جواز جماع با              

 زن مستحاضه....          

 سیستانیرهبری، می باشد: امام،  مطلقا متوقف برغسلبنا بر احتیاط واجب                               

 

 : فاضل، وحید، تبریزیغسل نیستمتوقف بر مطلقا                               

                             

 83تنها در استحاضه کثیره غسل شرط است: زنجانی                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
توضیح المسائل سیزده  ، بقیه:421م  82و استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 94ری: جزوه روزه جامعة الزهراء ص رهب 81

 417م  1/244مرجع:
  94ر.ک جزوه روزه جامعة الزهراء ص  82
  428م  1/249مرجع: توضیح المسائل سیزده ، بقیه:413م  84رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 83



 ورود مستحاضه به مسجد

 

 ، زنجانیاین است که غسل واجب خود را انجام داده باشد: مکارم متوقف بر               کثیره به مسجد          جواز ورود

  ..مستحاضه

               ، وحیدنوریتوقف بر غسل نمودن نمی باشد: امام، رهبری، سیستانی، فاضل ، م                                                       

 خوئی صافی، تبریزی،                                                         

 

 مکارم بر غسل می باشد: متوسطه به مسجد           متوقف                       

 ، وحیدمتوقف بر غسل نیست: امام، رهبری، سیستانی، فاضل، زنجانی، نوری                                                      

 تبریزی، خوئی صافی، زنجانی،                                                        

 

 84 متوقف بر عمل خاصی نمی باشد.همه: قلیله به مسجد                                     

 

 

 خواندن نماز قضا در زمان استحاضه 

 

 سیستانی، مکارم رهبری، جایز است: امام،                عموس  خواندن نماز قضاء 

 زنجانیوحید، جایز نیست:                      در زمان استحاضه...

 85بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست: صافی، گلپایگانی                                              

 

ع در مقابل قضاء مضی ق قرار دارد و مقصود از نماز قضاء مضی ق، آن مقدار از نماز قضاء می باشد که اول نکته : قضاء موس 

 آن نکند دیگر فرصت خواندن تمام یا بعض آن را پیدا نخواهد کرد. شخص یقین دارد که اگر اکنون اقدام به خواندن

زن مستحاضه باید برای هر نماز قضاء اعمال  -بنا بر جواز خواندن نماز قضا  –برخی از فقهاء معتقدند که  نکته دوم: 

 86استحاضه را به صورت جداگانه به جا آورد.

 

 

 

                                                           
م  1/234، بهجت: استفتائات:249س  82، مکارم: احکام بانوان:/414م  84رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 84

  428م  1/249توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:291م  1/49، صافی: هدایة العباد:923
 412م  1/231توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:418م  84توضیح المسائل:/رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید:  85
 412م  1/231ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 86



 

 نفاس
 

 

 حکم خونهای پس از زایمان

 

 .همه: تمام آن روزها نفاس محسوب می شودروز تمام شود        12قبل از                 نزخونی که 

 پس از زایمان

 روز طول بکشد       این فرض شقوق مختلف و متفاوتی دارد که برای اطالع 12از بیشتر                می بیند اگر...

 87د.رساله مراجعه شو 322تا  313سائل از آن باید به م                                                                        

 

 

 حکم خونی که پس از سقط دیده می شود

 

 بنا بر احتیاط واجب )که حد اقل خون بسته باشد(  و در ما قبل آن .زنی که دچار سقط می شود               خلقت طفل تمام باشد

 جمع نماید: مکارم میان احکام نفاس و زن پاک،                 در حکم نفساء می باشد به

 شرط آنکه...              

 حکم بنا بر احتیاط واجب ما قبل آن)که حد اقل خون بسته باشد( قت طفل تمام باشد. و خل                                               

 نفاس را دارد: بهجت                                               

 

 اگر حتی خون بسته ای باشد که بدانیم قابلیت تبدیل به انسان را داشته است، حکم نفاس                                               

 رهبری، فاضل، نوریرا دارد: امام،                                                

 

 تبریزی، زنجانیوحید، : نفاس است یا خلقت تمام باشد و یا زائیدن صدق کندچنانچه                                               

 

 89محسوب می شود: سیستانینفاس رسیده باشد، 88«مضغه»مرحله به جنین اگر                                              

                                                           
 322م  1/124تا  313م  1/122توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه: 326م  127تا /  321م  126وحید: توضیح المسائل:/  87
 مضغه: قطعه گوشت 88
  312م  1/299توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:316م  123فاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/رهبری: استفتاء ش 89



                                              

 

 

 حکم خونهایی که پس از عمل سزارین دیده می شود

 

  

 فاضل، بهجت، مکارم، گلپایگانیامام، رهبری، : اشته باشدحکم نفاس را دمی تواند    خونی که زن پس از              

 عمل سزارین می بیند...

 تبریزیسیستانی، : نمی تواند حکم نفاس را داشته باشد                                        

                                

 90بنا بر احتیاط واجب باید میان اعمال مستحاضه و محرمات نفاس جمع نماید: وحید                                        

                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1121س  1/129، بهجت: استفتائات:11س  2/926توضیح المسائل سیزده مرجع: امام و رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: 90

، مکارم: توضیح  61س  1/81، گلپایگانی:مجمع المسائل:172س  1/61ی(:، فاضل:جامع المسائل )فارس267س  1/39تبریزی: استفتائات:

 ، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، 11س  2/926المسائل سیزده مرجع:



 تیمم
 

 چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است

 

 

 خاک          همه: صحیح 

 

 .رداگر حد اقل مختصر غباری بر آن باشد مانعی ندامکارم:                    سنگ ، ریگ

 نیست.زنجانی: مطلقا در حال اختیار جایز                          و کلوخ 

  91: مطلقا جایز است.مراجع معظم بقیه                                  

 

 ، زنجانیسیستانی، وحید، فاضلامام، رهبری، : صحیح          و سفال  آجر 

 صافی نوری،: صحیح نیستمطلقا  

 : بهجتو در حال اضطرار میان تیمم به آن و مانند غبار جمع کند در حال اختیار صحیح نیست                        

 : مکارمنیست صحیحمطلقا  احتیاط واجببنا بر  

 92تبریزیخوئی،  :اط واجب در صورت اختیار صحیح نیستبنا بر احتی                         

 

 تبریزیرهبری، سیستانی، بهجت، امام، صحیح:             سیمان و موزائیک    

 93باطل: مکارم، صافی ...                   )بدون لعاب(

  

 : رهبری، سیستانی، وحیداست صحیحمطلقا       گچ پخته شده  

 بنا بر احتیاط واجب جایز نیست: مکارم، فاضل       ..()مانند دیوارهای داخل منزل

 94 صافی : امام،واجب در صورت اختیار جایز نیست بنا بر احتیاط      

                                                           
، بقیه: توضیح 1/121، تبریزی:منهاج:1/126، سیستانی: منهاج: 691م  119، وحید: توضیح المسائل:/11رهبری: راهنمای فتاوا: /  91

  684م  1/178رجع:المسائل سیزده م
، 618م  124، مکارم: توضیح المسائل:/212س  42، رهبری: اجوبة االستفتائات:/684م  179/ 1امام: توضیح المسائل سیزده مرجع: 92

و  137م   2/129، وحید: منهاج:137م  1/127، سیستانی: منهاج:136م  91، فاضل: احکام نوجوانان:/137م  1/121تبریزی: منهاج:

   494م  1/83، صافی: هدایة العباد:1112س  1/113، بهجت: استفتائات: 119سائل:/توضیح الم
، بهجت: 111س   2/72، مکارم: استفتائات:489س  99اجوبة االستفتائات:/ ، رهبری:489س  612امام: توضیح المسائل:/ 93

   278س  1/61، تبریزی:استفتائات: 1/74، صافی: جامع االحکام:1111س  1/116استفتائات:
،  494م  1/83، صافی: هدایة العباد:212س  42، رهبری: اجوبة االستفتائات:/683م  179/ 1امام و فاضل: توضیح المسائل سیزده مرجع: 94

 618م  124، مکارم: توضیح المسائل:/1112س  1/113، بهجت: استفتائات: 137م  2/129، وحید: منهاج:137م  1/127سیستانی: منهاج:



 تیممانجام نحوه 

 

-ابتدا كف هر دو دست را بر چیزى كه تیمم بر آن صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانى و دو طرف آن رهبری: مقام معظم 
بكشد، و سپس كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و كف دست  -روید تا ابروها و باالى بینىاز جائى كه موى سر مى

و سپس  بار دیگر دستها را به زمین زدهبعد از این مراحل یک ه راست را بر تمام دست چپ، بكشد و احتیاط واجب این است ك
 وضو و بدل كف دست چپ را بر پشت دست راست و كف دست راست را بر پشت دست چپ بكشد. این ترتیب در تیمم بدل از

 .از غسل یكسان است

 

ابتدا كف هر دو دست را بر چیزى كه تیمم بر آن صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانى و دو طرف آن از بقیه مراجع معظم: 
، و سپس كف دست چپ را بر تمام پشت ]برخی مراجع: روی ابروها [ و باالى بینى بكشد روید تا ابروها جائى كه موى سر مى

است که پیش از مسح پشت دستها، کف  اینرا بر تمام دست چپ، بكشد. )البته احتیاط مستحب دست راست و كف دست راست 
                 95  دل از وضو و بدل از غسل یكسان است.این ترتیب در تیمم بدست را مرتبه دیگر به زمین بزند.( 

 

 

 مسح روی ابروها 

 

  ، زنجانی، بهجتمسح روی ابرو             بنا بر احتیاط واجب الزم است: امام، مکارم، وحید، صافی، تبریزی

 در تیمم....

 96سیستانی، نوریرهبری، الزم نیست:                                

 

 پاک بودن اعضاء تیمم 

 

 فاضل، نوریبهجت، پاک بودن صورت                 واجب است: امام، 

                       دستهاپشت و کف  و 

 بنا بر احتیاط واجب الزم است: صافی، مکارم هنگام تیمم در                       

 امکان....صورت 

 97، خوئییستانی، وحید، تبریزی، زنجانیسرهبری، واجب نیست:                                        

 

                                                           
 
 722م  1/183، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:727م  141، وحید: توضیح المسائل: /229س  19اجوبة االستفتائات:/رهبری:  95
 
 722م  1/183، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:727م  141، وحید: توضیح المسائل: /229س  19رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 96
  726م  1/188، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:711م  142ضیح المسائل: /، وحید: تو11رهبری: راهنمای فتاوا:/ 97

 



 احکام اموات
 

 

 

 

 به سمت قبله محتضر و میت برگرداندن 

 

 

تا وقتی که او را از : برگرداندن پای میت به سمت قبله در حال احتضار واجب می باشد. و احتیاط واجب آن است که ، نوریامام

 قل ننموده اند به سمت قبله باشد.محل احتضار منت

وحید: برگرداندن پای میت به سمت قبله در زمان احتضار تا وقتی که او را از محل احتضار منتقل ننموده اند بنا بر احتیاط 

 واجب الزم است.

 رهبری: اساساً برگرداندن پای میت به سمت قبله در حال احتضار واجب نبوده و مستحب می باشد.

 

رداندن پای میت به سمت قبله تنها تا زمانی که در حال احتضار است بنا بر احتیاط : برگ، مکارم، بهجت، تبریزی، خوئیسیستانی

 واجب الزم می باشد.

 

 صافی: بنا بر احتیاط واجب برگرداندن پای میت به سمت قبله از ابتدای زمان احتضار تا پایان غسل الزم می باشد.

 

احتضار واجب می باشد. و احتیاط واجب آن است که تا پایان غسل  فاضل، گلپایگانی: برگرداندن پای میت به سمت قبله در حال

 98 رو به قبله باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 319و  342م  112و استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 13رهبری: راهنمای فتاوا: /  98

 314م  111/ 1مرجع:



 

 

 ن وجوب غسل، حنوط، کفن و نماز بر طفلس

 

 

 )در طفل چهار ماه تنها اگر : ، زنجانی، تبریزی، خوئیضلنوری، فا مکارم، وحید، رهبری،امام،            غسل، کفن و حنوط  

  99رحم( تمام شده باشد واجب است.                                    

 100.تمام شده و یا خلقتش کامل گردیده باشدی، گلپایگانی: یا چهار ماه طفل )در رحم( صاف                                   

 

 چهار ماه؛ اگر خلقت طفل کامل شده باشد. و در کمتر از تمام   )در رحم( : چهار ماه طفلسیستانی                                   

 101.شده باشد احتیاط واجب در غسل دادن است                                   

 

 102نکته: در مواردی که تجهیز واجب شمرده نشده است، باید طفل را در پارچه ای پیچیده و دفن نمایند.     

                    

 .: شش سال طفل تمام شده باشد، صافی، خوئیتبریزی، زنجانی فاضل، وحید، نوری،رهبری، امام،               میتنماز 

 

 بخوانند.بر او نماز بر احتیاط واجب  مکارم: بالغ باشد و در حد فاصل شش سال و بلوغ بنا                         

 

 باشد احتیاط اگر طفل عارف به نماز  ؛ل به باال واجب و در کمتر از آنبهجت و سیستانی: شش سا                          

 103.واجب در خواندن نماز است                            

 

 نماز میت بر دیوانه

 

 104همه مراجع معظم: خواندن نماز میت بر دیوانه ای که حداقل یکی از والدین او مسلمان باشد، واجب است.

                                                           
 نکته: ولوج روح نیز در چهار ماهگی اتفاق می افتند. 99

 بنا بر شهادت برخی از اهل اطالع معموالً خلقت طفل در حدود سه ماهگی کامل می گردد. 100
  338م  119/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:364م  111رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 101
  338م  119/ 1ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 102
و مسأله  394م  1/111، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:399م  118توضیح المسائل:/ هی از دفتر، وحید:رهبری: استفتاء شفا 103

 آیت هللا سیستانی 384اختصاصی 
م اختصاصی بهجت، البته کالم بقیه فقهاء نیز عمومیت  1/111، توضیح المسائل سیزده مرجع:44س 1/94ر.ک مجمع المسائل گلپایگانی: 104

 را شامل می شود. داشته و مجنون



 

 

 

 

 غسل دادن جنس مخالف 

 

 .حتی در غیر موارد ضرورت جایز است    کمتر از سه سال دارد                   غسل دادن جنس         

 مخالف که ...

 105بیش از سه سال دارد        و همسر انسان است            مطلقا جایز است.                                      

                                         

 دیگر محارم است         اگر همجنس میت یا همسر او یافت نشود                                                                       

 106 جایز خواهد بود.                                                                                                     

                                                                                          

 

 

 نحوه تیمم دادن میت

 

 .و اگر ممکن نبود تیمم دهنده با دست خود، میت را تیمم دهد میت، او را تیمم دهندخود : باید با دست ، رهبریامام

 را تیمم دهد. میت ش،اراکی، زنجانی: باید تییم دهنده با دست خودسیستانی، 

ین ا، میت را تیمم دهد. اما احتیاط واجب ش: باید تییم دهنده با دست خود، خوئی، گلپایگانی، تبریزیفاضل نوری، صافی، وحید،

 107نیز او را تیمم دهند.خود میت، با دست است که 

 

 . ی مرجع خود عمل نماید نه مرجعی که میت از او تقلید می نموده استباید به فتوا نکته: در این موارد تیمم دهنده میت

 

 

 

                                                           
هیچکدام از مراجع معظم غسل دادن از زیر لباس را برای همسر واجب ندانسته اند و تنها برخی آن را مستحب و یا مطابق با احتیاط  105

 (339م  1/119استحبابی شمرده اند.)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:
ز روی لباس و رعایت نگاه انجام شود. هرچند عده ای دیگر از مراجع برخی از فقهاء تصریح نموده اند که در این حالت غسل باید ا 106

 (361م  1/122معظم تنها پوشیده بودن عورت را کافی می دانند.)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:
  936م  124/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:373م  113رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/  107



 ، پس از دفنبرخی از واجبات میتطالع از باطل بودن ا

 

 

 و هتک میت متعفن نشده، اگر بدن : خوئی ،تبریزیوحید، فاضل، ، 108سیستانی، امام   شده باشد      غسل ل            اگر اخال

  .است الزموظیفه میت و انجام نباشد؛ نبش                                               به....

 

 مکارم: اگر هتک نباشد می توانند او را خارج نموده و عمل را                                                   

   109نمایند ولی این کار واجب نیست.تصحیح                                                        

 

 و اال  نمازمیت، شده باشد             بهجت: اگر نبش ممکن بوده و موجب هتک نباشد، باید خارج شود.                         

 نماز را بر قبر بخوانند.                                                            

 

 مطلقا نبش  و بخوانندنماز قبر  بر110 تا زمانی که متالشی نشدهباید بقیه:                                                             

 111نیست.جایز                                                             

 

یح مجددا به صورت صحباید قبل از انجام تدفین عمل را شویم میت تجهیز به یکی از امور نکته: اگر پیش از دفن، متوجه اخالل 

در صحت انجام وظیفه از سوی  چنانچه بوده و البته معلوم است که حکم یاد شده تنها در صورت علم به اخالل  .انجام دهیم

 112 ، باید حمل بر صحت نمود.شک کنیم دیگران

 

 

 

 

 

 

                                                           
سیستانی: مگر آنکه اموری مانند: بوی بد میت، انسان را اذیت کند که در این صورت نبش واجب نیست مگر بر کسی که عمدا اخالل به  108

 غسل نموده باشد.
، 1/81منهاج:و  1/66، تبریزی: استفتائات:76/ 1، خوئی:منهاج:2/122، فاضل:جامع المسائل:2/1، وحید: منهاج:1/83امام:استفتائات: 109

 (1/122، سیستانی: منهاج:92س  1/47، مکارم:استفتائات :1/422بهجت:استفتائات:
 حضرت آیت هللا سیستانی معتقدند که در این حالت نماز باید با قصد رجاء خوانده شود. 110
م  1/116المسائل سیزده مرجع: ، بقیه: توضیح611م  122توضیح المسائل:/ ، وحید:49رهبری: استفتائات جامعة الزهراء جزوه نذر ص  111

627  
  343م  1/114ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 112



 نمازشرائط و واجبات 
 

 

 از ظهر و عصرانتهاء وقت نم

 

 بهجت وحید، : رهبری، مکارم،است  قرص خورشید پنهان شدن                         انتهای وقت نماز 

 ظهر و عصر....

 قرص خورشید است: سیستانی  پنهان شدنبنا بر احتیاط واجب                                              

 

 مشرقیه،  خورشید و ذهاب حمره پنهان شدناما ما بین  .قرص خورشید است پنهان شدن                                             

 تبریزی :نمایدنیت ما فی الذمه                                               

 

 113: فاضلباشد هنگام ذهاب حمره مشرقیه می                                             

 

انتهاء وقت باقی مانده باشد، نماز ظهر قضا شده و باید نماز عصر را به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی به نکته: اگر تنها 

  114بخواند.

 

 

 غرب و عشاءابتدا وقت نماز م

 

 هنگام مخفی شدن قرص خورشید: مکارم، بهجت ابتدای وقت نماز مغرب

 

 تبریزی، خوئی: سیستانی، وحید، ذهاب حمره مشرقیه می باشد بنا بر احتیاط واجب                                              

 

 115: بقیه مراجع معظمهنگام ذهاب حمره مشرقیه می باشد 

 

                                                           
، بهجت:  1/117و منهاج: 241س  2/36، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، تبریزی: استفتائات:146س  72رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 113

 ، 261س  72، فاضل: جامع المسائل:/189م  114المسائل المنتخبة:/، سیستانی: 114س  2/71، مکارم: استفتائات:1481س  2/12استفتائات:
 711م  1/421توضیح المسائل سیزده مرجع: 114
 713م  1/427، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 741م  131توضیح المسائل:/ رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: 115



می شود و مخفی شدن قرص خورشید  پخش )حمره مشرقیه( اذان متعارف در همان لحظه زوال سرخی طرف مشرقنکته: 

 13دقایقی قبل از آن اتفاق می افتد. البته فاصله میان این دو زمان در فصول مختلف سال متفاوت بوده و در برخی اوقات حدود 

 دقیقه نیز برسد. 22دقیقیه و در اوقات دیگر ممکن است تا نزدیک 

 

 

 

 انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء 

 

 

انتهاء وقت عشائین در حالت اختیار تا نصف شب است اما اگر عمداً یا از روی عذر تا آن زمان به جا نیاورده امام، رهبری: 

 را بخواند.  است بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از طلوع فجر به نیت ما فی الذمه آن

 

و برای شخص مضطر تا طلوع فجر می : انتهاء وقت عشائین در حالت اختیار تا نصف شب ، فاضل وحید، تبریزیسیستانی، 

جا نیاورده است بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از طلوع فجر به نیت ما فی الذمه تا نیمه شب بعمداً نماز را باشد. اما اگر کسی 

 آنرا بخواند.

 

 و اگر کسی باشد.: انتهاء وقت عشائین در حالت اختیار تا نصف شب و برای شخص مضطر تا طلوع فجر می ، زنجانیمکارم

 جا نیاورده است نماز او قضا شده است و الزم نیست حتما آن را قبل از طلوع فجر بخواند.نماز را تا نیمه شب بعمداً 

 

تاخیر آن تا نیمه شب جایز نیست لکن  ؛تا طلوع فجر می باشد. اما در حال اختیار صافی: انتهاء وقت عشائین در حالت اضطرار

 اگر عمدا نماز را تا نیمه شب به تاخیر انداخت؛ باید آن را تا قبل از طلوع فجر به نیت ما فی الذمه بخواند.

 

 

نکته اول: اگر تنها به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی به انتهاء وقت باقی مانده باشد، نماز مغرب قضا شده و باید نماز 

   116شاء را بخواند.ع

نکته دوم: مقصود از شخص مضطر در جدول فوق کسی است که مثالً بواسطه خواب ماندن، فراموشی و یا مانعی همچون 

 117حیض شدن نماز او به تاخیر افتاده باشد.

 

 

 

                                                           
  716م  1/427توضیح المسائل سیزده مرجع: 116
 حاشیه آیت هللا زنجانی 742م  1/412توضیح المسائل سیزده مرجع:ر.ک  117



 ترتیب در نماز قضا

 

 الزم استهمه:          از یک روزیان ظهرین و عشائین در نماز قضا ترتیب          م

 

  مکارم، وحید، صافی امام، رهبری، سیستانی، مطلقا الزم نیست:یک روز          نماز قضای میان                                  

 ، گلپایگانی، خوئینوری، تبریزیزنجانی،  و نماز قضای روز دیگر..                                            

 

 .در صورت علم  یا گمان به ترتیب، باید رعایت کندبهجت:                                                                          

   

 

 رعایت در صورت علم به ترتیب،احتیاط واجب درفاضل:                                                                          

  118است                                                                           

   

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 جهل به قبله

 

 ، نوری، صافی، گلپایگانیفاضلامام،  بخواند:نماز به چهار جهت  باید                           اگر هیچ راهی برای 

 .....تشخیص قبله نباشد 

 رهبریبخواند:  نماز بنا بر احتیاط واجب باید به چهار جهت                                                   

 

 وحید، مکارم، تبریزی، بهجت، انی، : سیستمی تواند به یک طرف تخیرا بخواند                                                   

 119زنجانی، خوئی                                                    

اکثر مراجع عظام ظن اضعف را کافی ، نکته: برای تشخیص قبله ظن کافی است. البته اگر تحصیل ظن قوی تر ممکن باشد

 120و تحصیل ظن اقوی را الزم می دانند.نشمرده 

                                                           
م  1/732، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1181م  271، وحید: توضیح المسائل:/311و  311س  127رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 118

 1177و  1173
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 792م  161مسائل:/، وحید: توضیح ال1/196، بهجت: جامع المسائل:17رهبری: راهنمای فتاوا:/ 119

  784م  1/414مرجع:
  781م  414/ 1ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 120



 

 121جواز نماز معذور در اول وقت

 

 

 امام، مکارم،  یا احتمال بدهد بقاء عذر را تا آخر وقت: داشته باشداطمینان  کسی که معذور از غسل و

 فاضل، بهجت، گلپایگانی                         است در همان اول وقتوضو 

 بخواند اگر...با تیمم می تواند نماز را 

 سیستانی، وحید، زنجانیباشد به بقاء عذر :  اطمینان داشتهتنها اگر                                                            

                                

 اگراطمینان داشته باشد به بقاء عذر می تواند تیمم کند اما اگر احتمال برطرف                                                                        

  شدن عذر را بدهد بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند: تبریزی، نوری،                                                            

 122صافی، خوئی                                                            

                                                             

 

 اما اگر در اثناء وقت عذرش  اند در اول وقت نماز بخواندمی تومطلقا  غیر وضو و غسل   کسی که در

 خوئی، تبریزیوحید، برطرف شد باید اعاده کند: سیستانی،  )مثال: بدن یا لباس  معذور است

                          در اول وقت......او نجس است( 

 دارد،  در صورت احتمال رفع عذر باید صبر کند اما اگر یقین بقاء عذر 

 انتظار الزم نیست: صافی                                                                

  

 اما اگر یقین به  در صورت احتمال رفع عذر بنا بر احتیاط واجب صبر کند                                                              

 123مکارمبقاء عذر دارد، انتظار الزم نیست: امام،                                                               

 

 

 

 

                                                           
 گفته می شود.« بدار»در اصطالح فقه به مبادرت نمودن به نماز یا تیمم و امثال آن، در اول وقت  121
، بقیه: توضیح 738م  134، وحید: توضیح المسائل معظم له:/732م  1/841توضیح المسائل سیزده مرجع: و 1/111امام: تحریرالوسیله: 122

  713م  1/191المسائل سیزده مرجع:
  732م  1/418، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:738م  134وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 123



 

 نماز نیابتی 

 

 مطلقا جایز نیست: امام، زنجانی، مکارم)مانند:              خواندن نماز مستحبی

 نماز زیارت( به نیابت از 

 مطلقا جایز است: بهجت، صافی                          شخص  زنده.....

 

 خواند جایز است: وحید، خوئیرجاًء باگر                                                

 

 خواندن دیگری به جا آورده باشد، از تنها در صورتی که زیارت یا طواف  را به نیابت                                                

 124نماز آن نیز نیابتاً جایز خواهد بود: رهبری                                              

 

از نظر همه مراجع در ثواب آن شریک کند، دیگری را شخص یا اشخاص نکته: البته اگر انسان نماز را برای خود بخواند و 

 125.جایز می باشدمعظم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 32همه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه نماز ص  124
  32زوه نماز ص ر.ک استفتائات جامعة الزهراء ج 125



 

 نجسنماز با لباس 

 

 

 126.همه: صحیح است         تاس سنجاست که لباس نمی دانسته گر ا     بعد از نماز              یااگر با لباس 

 متوجه شد..بدن نجس نماز          

 علتسیستانی: اگر فراموشی به س نجس است ولی فراموش کرد       اگر می دانست لبا                               خوانده و بداند

  اهمال نبوده؛ اعاده ندارد.                                                                                               که قبل از نماز

 نجاست وجود

 127بقیه مراجع: مطلقا باطل است.                                                                                              داشته است...

                                                                                                               

 

 ( سیستانی: باید مانند فرض حدوث نجاست در بین نمازعمل کند )مورد پاییندر بین نماز                                    

 128 .بقیه مراجع معظم: نماز مطلقا باطل است             متوجه شد                         

 

 

 اگر بداند یا احتمال بدهد                همه: اگر تطهیر یا تعویض و یا خارج نمودن لباس ممکن بوده و مضر به حالت نماز 

 و مقدار پوشش واجب نباشد ، باید یکی از این کارها را انجام دهد و در این حالت نماز  که بدن یا لباس او در بین              

 129صحیح خواهد بود. و در صورت عدم امکان هیچکدام از این راهها  نماز باطل می باشد.        نماز نجس شده نه قبل از آن..

 

 

 

 

 

 

                                                           
  822م  1/448، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:828م  164وحید: توضیح المسائل :/ 126
  821م  1/448، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:829م   164وحید: توضیح المسائل :/ 127
  821و  822م  1/448، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:829و  828م  164وحید: توضیح المسائل :/ 128
 824م  1/448، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:829و  828م  164وحید: توضیح المسائل :/ 129



 نماز با لباس غصبی 

 

  

 همه: صحیح است          که لباس غصبی است ه استنمی دانستاگر        نمازاگر با لباس           بعد از 

 غصبی نماز          متوجه شود...

 بهجت، زنجانی:         هو خودش غاصب بوده و فراموش کرد همی دانستاگر                    بخواند و ...

 صحیح است                                                                                                                            

 بنا بر احتیاط  بقیه:                                                                                                                           

 .واجب باطل است                                                                                                                           

 

 130مه: صحیح است.دیگری غاصب بوده         هاما  و فراموش کرده همی دانست                    

 

 و اگراگر می تواند با حفظ شرائط نماز لباس غصبی را خارج کند باید چنین کند            در بین نماز                       

 سیستانینتوانست نماز را با لباس غصبی ادامه می دهد و صحیح است: متوجه شود                                   

 

  نماز ظ شرائط نماز لباس غصبی را خارج کند باید چنین کند واگر می تواند با حف                                               

 نتوانست و وقت نماز وسعت داشت باید آن را بشکند: امام، صحیح است . اما اگر                                                

 ی، فاضل، خوئیمکارم، تبریز نوری،زنجانی، وحید،                                                

 

 اگر می تواند با حفظ شرائط نماز لباس غصبی را خارج کند باید چنین کند و نماز                                                

 صحیح است. ) اال اینکه خود غاصب بوده و فراموش کرده باشد؛ که بنا بر احتیاط                                                

 واجب باید نماز را اعاده کند( اما اگر نتوانست با حفظ شرائط لباس را خارج کند در                                                

 131صورت وسعت وقت باید نماز را بشکند: صافی، گلپایگانی                                               

 

 

 

 

                                                           
  817م 1/436، توضیح المسائل سیزده مرجع:821م  167وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 130
 818م 1/436، توضیح المسائل سیزده مرجع:824م  168ید: توضیح المسائل معظم له:/وح 131



 

 عدول از نماز واجب به نافله 

 

 132رکعت آخر هم نمی رسد(حتی به رکوع ) اگر احتمال بدهد که  برای رسیدن به جماعت اول:واجب           عدول از نماز 

                                                                    مورد  نافله در سه به

 134است. 133دوم: اگر در نماز ظهر جمعه سوره جمعه را فراموش کرده                     جایز است  

                                    

 135سوم: اگر سهواٌ پیش از امام جماعت تکبیرة االحرام بگوید.                                   

 

 عدول از نماز جماعت

                                                                                      

 فاضل، بهجت، زنجانی، نوری ست: امام، رهبری، جایز امطلقا عدول از نماز جماعت به فرادا                

 

 بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر در دو مورد: اول: در صورت عذر مطلقا و                                                     

 ابتدا قصد عدول نداشته باشد: وحیددوم: در حال تشهد آخر به شرط آنکه از                                                      

 

 مگر درصورت عذر: مکارم جایز نیستمطلقا                                                    

 

 اگر از اول قصد عدول داشته است بنا بر احتیاط واجب جایز نیست اما اگر از ابتدا                                                            

 136چنین تصمیمی نداشته است؛ اشکال ندارد: خوئی، تبریزی                                                     

وده و با سرعت نماز را تمام کند تا بتواند نماز دیگری نکته: بنا بر مطلب فوق اگر فرد بخواهد در بین نماز جماعت نیت فرادا نم

  را هم اقتدا کند، از نظر برخی مراجع معظم اشکال خواهد داشت.

                                                           
 1432م  1/789، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1438م  283وحید: توضیح المسائل معظم له:/  132
ند که فرد از نیمه سوره ای که نکته: حضرات آیات صافی، خوئی و تبریزی عدول از نماز ظهر جمعه به نافله را تنها وقتی جایز می دان 133

،  صافی: هدایة 379م  1/137و منهاج الصالحین للخوئی:  1/161ر.ک منهاج الصالحین للتبریزی: شروع کرده است عبور نموده باشد.)

 (1/123العباد:
،  142س  68و اجوبة االستفتائات:/142س  1/416، رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع:8م  34امام: زبدة االحکام:/ 134

،  389م  142، فاضل: االحکام الواضحه:/379م  2/174، وحید: منهاج:379م  1/199، سیستانی: منهاج: 1819س  2/129بهجت:اسفتائات:

 379م  1/137، خوئی: منهاج:  1/123،  صافی: هدایة العباد:379م  1/161تبریزی: منهاج:
 فقهاء عظام معتقدند که در این حالت نماز شخص فرادا شده و او می تواند نیت خود را به نافله برگردانده و نماز نافله را با هدف رسیدن 135

معتقدند که در این فرض باید نافله را تا آخر تمام  -مانند حضرات آیات خوئی و بهجت  –به جماعت قطع نماید. البته برخی از مراجع معظم 

، حاشیه آیت هللا فاضل بر 291، وسیلة النجاة آیت هللا بهجت: /17/236، موسوعة االمام الخوئی: 12م  1/272د.) ر.ک تحریر الوسیلة:نمای

 و...( 1/392عروه:
  1421م  1/777، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1411م  281رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل معظم له:/  136



 تساوی یا جلوتر بودن زن از مرد

 

                    137مطلقا جایز است: امام، صافی، زنجانی، گلپایگانی    نماز خواندن زن و مرد             

            زن جلوتر  ه یاک به صورتی

 فاصله اقل ده ذراع و چیزی          اگر جای سجده زن مساوی یا عقب تر از جای زانوی مرد باشد یا حد  باشد یا مساوی باشند

 حائل نباشد.....                           باشد جایز است: سیستانی

 

 ذراع فاصله باشد 12جای سجده زن کمی عقبتر از جای سجده مرد باشد یا حد اقل  اگر                                           

 جایز است: مکارم                                            

 

138اگر در عرض حد اقل یک وجب فاصله باشد جایز است: رهبری، وحید، تبریزی، خوئی                                          

  

 غیر عربی دعا به

 

 : مکارم، فاضلجایز نیست احتیاط واجببنا بر  دعا کردن در نماز 

 140: بقیه مراجع معظم139است صحیح به غیر عربی...

 

 ارکان نماز 

 

 نیت      ارکان نماز عبارت          

 تکبرة االحرام      است از ...                   

 قیام در حال تکبیرة االحرام و قیام متصل به رکوع                                      

 رکوع                                      

  141دو سجده روی هم                                      

 142نکته: حضرت آیت هللا زنجانی اساسا تکبیرة االحرام را رکن نمی دانند.

                                                           
 ( 886م  1/493البته این بزرگان تساوی و تقدم زن را مکروه یا خالف احتیاط استحبابی شمرده اند.)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 137
، بقیه: توضیح المسائل 179، وحید: توضیح المسائل معظم له:/343م 1/182، سیستانی: منهاج:173س  73رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 138

 886م  1/493سیزده مرجع:
 (1113م  1/621البته این بزرگان نوعا دعاء به غیر عربی را خالف احتیاط استحبابی شمرده اند.)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 139
، 1/621، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع:1144م  226، وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 488س  99رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 140

 1113م  1/621یح المسائل سیزده مرجع:توض بقیه:
  942م  1/311توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:331م  189 وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 141
 942م  1/311ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 142



 کم یا زیاد نمودن واجبات نماز

 

 )غیر از  زیاد کردن عمدا یا جهال و کم نمودن سهوی       همه کم یاکم یا زیاد کردن      ارکان نماز      تکبیرة االحرام       

  طل استزنجانی(: مب                                                                                                                           

 زنجانی تبریزی،وحید،  ، سیستانی،مکارم   زیاد کردن سهوی                                                                        

 ، خوئی: مبطل نیست.                                                                                                  

 و  صافی: بنا بر احتیاط واجب مبطل است.                                                                                               

 اعاده آن است.اتمام نماز و در احتیاط                                                                                                  

 : مبطل است.راجع معظممبقیه                                                                                                

 نمودن  و در زیادقا مبطل : در کم کردن مطل، تبریزی، خوئیوحیدبقیه ارکان                                                        

 تنها در رکوع و سجده  سهویاما زیاد نمودن عمدی مطلقا مبطل                                                                     

 مبطل است.                                                                      

 اما زیاد طلقا مبمطلو زیاد نمودن عمدی  مطلقا: کم کردن سیستانی                                                                    

 سجده بنا بر احتیاط واجب مبطل استدر رکوع و تنها  سهوینمودن                                                                     

                                                                     

 :  ، گلپایگانیبهجت، مکارم، صافی، نوری، فاضلرهبری، امام،                                                                     

 143است مطلقا مبطل                                                                       

 144نکته: تقریبا همه مراجع معظم تصریح نموده اند که اخالل در ارکان از روی جهل مطلقا مبطل است                             

 

 .همه: باطل استاز روی عمد                  غیر ارکان                              

 همه: صحیح است.    از روی سهو                                                        

 جاهل مقصر     همه: باطل ) یا به احتیاط واجب یا به فتوا(   از روی جهل                                                     

 جاهل قاصر      فاضل، صافی، گلپایگانی: باطل                                                                        

 145 بقیه مراجع معظم: صحیح است.                                                                                            

                                                                                  

                                                           
م  1/311توضیح المسائل سیزده مرجع: ، رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر معظم له، بقیه:331م  189 وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 143

942 
  1264م  1/682ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 144
توضیح المسائل سیزده  ، بقیه:1271و  1272م  232 رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر معظم له، وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 145

 1264و  1261م  682/ 1مرجع:



                                                                                  

 

 در نماز   کامل لزوم خواندن سوره

 

 

 ، وحیدفاضل، نوری رهبری،  واجب است: امام،    در نمازهای یومیه         خواندن یک سوره              

 کامل عاله بر حمد..        

 صافی، بهجتبنا بر احتیاط واجب الزم است: سیستانی، مکارم،                                                                     

 

         146: زنجانیبلکه مستحب مؤکد است خواندن سوره کامل واجب نیست                                                                   

                                

 

 به نیست مگر در نمازهایی که  : خواندن سوره الزممراجع معظم در نمازهای مستحب           همه                                

 147خواندن سوره خاصی در آن امر شده باشد ) مانند: نماز وحشت (                                                                  

 

 

 

 سوره هایی که با هم خوانده می شوند

 

 ضحی + انشراح هایی که                  سوره 

                 یک سورهبا هم 

 148حساب می شوند..              فیل + قریش

 

 

                                                           
م  1/341توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:987م  193توضیح المسائل معظم له:/ ، وحید:473س  97رهبری: اجویة االستفتائات:/ 146

978 

 
  986م  347/ 1توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:993م  196توضیح المسائل معظم له:/  وحید: 147
 987 م 193و توضیح المسائل آیت هللا وحید:/ 978م  1/341ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 148

 



 تعداد تسبیحات اربعه

 

 سه مرتبه باشد: فاضلباید بنا بر احتیاط واجب  ذکر تسبیحات اربعه...

 149یک بار کافی است: بقیه مراجع معظم 

 

 

 تعداد ذکر در رکوع و سجده 

 

 کافی است: بهجت همرتبیک                   اگر در رکوع و سجده 

 هللا می گوید....  ذکر سبحان 

 ، زنجانیفاضلوحید، صافی، باید سه مرتبه بگوید:                                            

       

 150، سیستانیمکارم : امام،احتیاط واجب در سه مرتبه است                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م  1/333توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1214م  222توضیح المسائل معظم له:/ ، وحید:483س  98رهبری: اجویة االستفتائات:/ 149

1223  
م  1/362توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:226س  1/71، صافی: جامع االحکام:1217م  221توضیح المسائل معظم له:/  وحید: 150

  1249م  1/372و  1228

 



 

 برخی از شکهای مبتال به و حکم آنها 

 

 

 151همه: مطلقا مبطل است         2و  1اول: شک بین 

 

 152رکعتی        همه: مطلقا مبطل است 1یا  2در نماز       1و  2دوم: شک بین 

 

 همه: باطل است      153 رکعتی        پیش از تمام شدن سجده دوم 4در نماز                               

 نهاده و یک رکعت  1همه: بنا را بر      154پس از بلند شدن از سجده دوم                                                           

 س از نماز یک رکعت بخواند و پدیگر                                                                                                      

 155احتیاط ایستاده بخواند.نماز                                                                                                      

 

 از احتیاط نهاده و نماز را تمام می کند و پس از نماز یا یک رکعت نم 4همه: مطلقا بنا را بر           4و  1سوم: شک بین 

 156ایستاده و یا دو رکعت نماز احتیاط  نشسته بجا می آورد.                                   

 

 همه: باطل است         157پیش از تمام شدن سجده دوم     4و  2چهارم: شک بین 

 نهاده و نماز را تمام می کند و پس از نماز  4بر همه: بنا را        158پس از بلند شدن از سجده دوم                                

 رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا می آورد.دو                                                                              

 

                                                           
 1163م  1/613، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1171م  212توضیح المسائل معظم له:/ وحید: 151
 1163م  1/613، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1171م  212توضیح المسائل معظم له:/ وحید: 152
در سجده دوم، خوئی و وحید: پیش از تمام شدن ذکر سجده دوم، تبریزی: پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده سیستانی: پیش از داخل شدن  153

 (  1163م  1/613و توضیح المسائل سیزده مرجع: 1171م  212دوم ) ر.ک توضیح المسائل وحید:/
تمام شدن ذکر سجده دوم، سیستانی: بعد از داخل  صافی، گلپایگانی و وحید: پس از اتمام ذکر واجب سجده دوم، خوئی و تبریزی: بعد از 154

 شدن در سجده دوم
حضرات آیات امام، فاضل و..معتقدند که در این حالت شخص می تواند به جای یک رکعت نماز نشسته دو رکعت نماز احتیاط نشسته نیز  155

تانی، بهجت، تبریزی و.. به احتیاط واجب خواندن بخواند اما حضرات آیات مکارم، وحید، صافی و گلپایگانی به فتوا و حضرات آیات سیس

 ( 632/ 1و توضیح المسائل سیزده مرجع: 242یک رکعت ایستاده را متعین دانسته اند.) ر. ک توضیح المسائل وحید:/ 
د. رکعت نشسته باش در میان مراجع معظم تنها حضرات آیات وحید و زنجانی معتقدند که بنا بر احتیاط واجب باید نماز احتیاط به نحو دو 156

 ( 242مورد پنجم  و توضیح المسائل آیت هللا وحید:/ 1/632)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:
سیستانی: پیش از داخل شدن در سجده دوم، وحید و خوئی: پیش از تمام شدن ذکر سجده دوم، تبریزی: پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده  157

 ( 613/ 1و توضیح المسائل سیزده مرجع: 212دوم.) ر. ک توضیح المسائل وحید:/ 
 

سیستانی: ... بعد از داخل شدن در سجده دوم، خوئی و تبریزی: ... بعد از تمام شدن ذکر سجده دوم، وحید، صافی و گلپایگانی : ... بعد  158

 ( 1/632و توضیح المسائل سیزده مرجع: 242از اتمام ذکر واجب سجده دوم )ر.ک توضیح المسائل وحید:/



 موارد لزوم سجده سهو

 

 

 بعد از سجده دوم؛ واجب و در  4و  3تکلم سهوی، نسیان سجده واحده و شک بین  : درو رهبری امام                             

 فراموش شده و سالم بیجا بنا بر احتیاط واجب الزم است تشهد                              

 

 بعد از ورود به سجده دوم؛  6و  4شک بین و  4و  3سیستانی: در تشهد فراموش شده و شک بین                              

 در موردی که تکلم سهوی، سالم بیجا و سه مورد احتیاط واجب در سجده سهو است: و در واجب                              

  چیزی را اشتباها کم یا زیاد نموده و نماز محکوم به صحت باشد.اجماال بداند                              

 

 مکارم: احتیاط واجب این است که در چند مورد سجده سهو انجام شود: درتکلم سهوی، نسیان سجده                              

 بعد از سجده دوم 4و  3واحده، سالم بیجا، تشهد فراموش شده، قیام یا قعود بیجا و شک بین                              

 موارد وجوب

 در  6و  3بعد از سجده دوم و شک بین  4و  3 تشهد فراموش شده و شک بینوحید: درتکلم سهوی،                سجده سهو..

 و نسیان سجده واحده حال ایستادن؛ واجب و در دو مورد احتیاط واجب در سجده سهو است: سالم بیجا،                              

 . ) اما برای قیام وقعود بیجا سجده سهو واجب نیست(نماز اشتباها کم یا زیاد شود هر چیزی که در                             

 

 بعد از  4و  3تشهد فراموش شده، نسیان سجده واحده و شک بین  سالم بیجا، صافی: درتکلم سهوی،                             

 بیجا احتیاط واجب در سجده سهو است. سجده دوم؛ واجب و در قیام یا قعود                             

 

  در  6و  3، شک بین  بعد از سجده دوم 4و  3 بهجت: درتکلم سهوی، نسیان سجده واحده، شک بین                            

 در بجا آوردن  سالم بیجا؛ واجب و در سه مورد احتیاط واجب و در به علت ایستادن بیجا ایستادهحال                             

 در حال ایستاده  6و  3قبل از تمام شدن سجده دوم و در شک بین  4و  3شک بین  :می باشدسهو سجده                             

 159باشد. زیاد شدهشک پیش آمده و هر چیز غیر رکن که در نماز اشتباها کم یا  به علت                           

 

 

                                                           
 1216م  669/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:248رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 159



 نماز جماعت
 

 

 

 

 امامت زن برای زنها

 

 ، وحیدمکروه است: صافی امامت زن برای زن

 بنا بر احتیاط واجب جایز نیست: امام، فاضل، گلپایگانی 

 160: بقیه مراجع معظمجایز است و حتی کراهت نیز ندارد 

 

 

 نحوه قرار گرفتن امام و ماموم زن 

 

 ، نوریکمی جلوتر بایستد: امامدر صورت امامت             بنا بر احتیاط واجب امام 

 زن برای زن....                                                 

 باشند ولی امام کمی جلوتر باشد: مکارمصف باید امام و ماموم در یک                                  

 

 ، خوئیوحید ر یک ردیف مساوی باشند: سیستانی،اموم دباید بنا بر احتیاط واجب امام و م                                 

 

 باید امام و ماموم در یک ردیف مساوی باشند: بهجت                                 

                              

 161بهتر است در یک ردیف باشند و امام جلوتر نباشد: صافی، زنجانی                                 

 

 

 

                                                           
،  1461م  286، وحید: توضیح المسائل: /426م  1/113، فاضل: جامع المسائل )فارسی(: 396س  122رهبری: اجویة االستفتائات:/ 160

  1431م  792/ 1جع:توضیح المسائل سیزده مر بقیه:
 1481م  822/ 1توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1489م  292وحید: توضیح المسائل: / 161

 



 معنای عدالت امام

 

 ر و اصرار بر صغائر باز می دارد:مکارم، بهجت، فاضل،زنجانیشخص را از ارتکاب کبائ معتبر در امام              عدالت 

 جماعت عبارت است                

 از یک ملکه نفسانی که ...            

 رهبری، سیستانی، امام، شخص را از ارتکاب کبائر و مطلق ارتکاب صغائر باز می دارد:                                       

 162صافی، خوئی وحید،                                        

 

 

 کاشفیت حسن ظاهر از عدالت 

 

 بهجت باشد:قل موجب ظن به عدالت تنها در صورتی جهت اثبات عدالت کافی است که حد ا          ...حسن ظاهر 

 

    وحید، صافی، سیستانی، رهبری، مطلقا برای اثبات عدالت امام کافی است. )ولو مفید ظن نباشد(: امام،                           

 163فاضل، تبریزی،  خوئی، گلپایگانی                            

 

 

 

 حائل شدن شیشه

 

 جماعت است: سیستانیحائل شدن شیشه                  موجب بطالن 

 موجب بطالن نیست: امام، بهجت، وحید، خوئی ..             میان مامومین مرد

 164احتیاط واجب در این است که شیشه حائل نشود: مکارم، صافی، فاضل                                    

 

                                                           
، زنجانی، مکارم، صافی، فاضل: 362م  111القول فی شرائط امام الجماعه، رهبری: اجوبه االستفتائات:/  274/ 1امام: تحریرالوسیله:  162

م اختصاصی،  791/ 1، بهجت، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع: 16/ 1، سیستانی: منهاج:  2م  11/ 1توضیح المسائل سیزده مرجع:

  1/9، تبریزی: منهاج:29م  1/11، تبریزی:1/9،  خوئی: منهاج: 2/3و منهاج: 2م  6وحید: توضیح المسائل: /
/ 1، گلپایگانی: هدایه العباد:1/8، خوئی: منهاج:111ت:/ ، رهبری: اجوبه االستفتائا1/289و استفتائات:  27م  1/9امام: تحریر الوسیله:  163

، بهجت: وسیله 791/ 1توضیح المسائل سیزده مرجع: و 174، سیستانی: المسائل المنتخبه: /22م  2/1، وحید: منهاج:1248م  232

م اختصاصی و  791/ 1م اختصاصی ، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع: 14/ 1، فاضل: توضیح المسائل سیزده مرجع:291النجاه:/

  1/9، صافی: هدایه العباد: 1674س  276/ 1، ، تبریزی: استفتائات: 224/ 2استفتائات: 
 1411م  772/ 1توضیح المسائل سیزده مرجع: بقیه: ، 2/221وحید: منهاج: 164



 

 حکم نرسیدن به رکوع امام 

 

 

 صبر کند و با امام در رکعت بعد فرادی کند یامی تواند   اگر به امام اقتدا کند  

 بهجت: امام، قرار دهدرکعت اول خود برخیزد وآنرا    ....نرسدامام  ولی به رکوع 

  

 بنا بر احتیاط واجب فقط فرادی کند: تبریزی،  

 خوئی، زنجانی  

 

 باید بایستد تا در رکعت فقط بنا بر احتیاط واجب  

 بعد ملحق شود: صافی، گلپایگانی برای رکوع خم نشده استمأموم گرا                                                         

 

 .باید نیت فرادی کندتنها مکارم:  

 

 سیستانی: یا )فرادی کند( یا ) به قصد قربت مطلقه با 

امام ادامه داده و در رکعت بعد تکبیر را به قصد اعم                                                                                                                        

  )نماز ام و ذکر مطلق تجدید کند( یااز تکبیره االحر 

 165قطع کند(رکعت بعد برای رسیدن به را  

 

 

 

 اراکی، خوئی، تبریزی، زنجانیوحید، باطل می شود:  برای رکوع خم شده بود... مأموماگر                                                                 

 

 صافی صحیح است و فرادا: امام، رهبری، سیستانی،                                                                                                                   

  نوری گلپایگانی،بهجت، فاضل،                                                                                                       

    

 واجب دوباره  بنا بر احتیاط البته صحیح است و فرادا                                                                                                                    

 166کند: مکارمنیز آنرا اعاده                                                                                                                     

                                                           
 1429م  1/779توضیح المسائل سیزده مرجع: همه: 165
 1427م  1/779توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1413م  281توضیح المسائل: / وحید: 166



 

 سیدن به رکوع شک در ر

 

 صافی، گلپایگانیفاضل، صحیح است: امام، بهجت، اگر ماموم به اندازه                       نماز به فرادی 

 رکوع خم شده و شک

 تبریزی، خوئی، اراکیوحید، باطل است: نماز مطلقا  رسیده...کند که به رکوع 

                                             

 167باید نماز را به فرادی تمام نموده و بنا بر احتیاط واجب بعدا اعاده نماید: مکارم                                            

 

 

 

 

 اقتدا به امام معذور 

 

 168.همه: اقتدا به او جایز است            تیمم یا وضوی جبیره ای نماز بخواندبا  اگر امام به واسطه

 ..... یعذر

 اقتدا جایز است: سیستانی، نوری، زنجانی لباس نجس نماز بخواندبا  

 ، وحیدخوئی، تبریزی 

 

 ، صافی، مکارم،  احتیاط واجب: امام، بهجت 

 169فاضل، گلپایگانی، اراکی                                                                                            

 170نشسته نماز می خواند          همه: کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به او اقتدا کند.                                   

 

 

 

                                                           
توضیح المسائل سیزده  بقیه:، 1416م  281توضیح المسائل: / ، وحید:1427م  1/779مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع: 167

 1428م  1/779مرجع:
 1437م  1/792توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1463م  286وحید: توضیح المسائل: / 168
 1437م  1/792توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1463م  286وحید: توضیح المسائل: / 169
 

  1433م  1/792سائل سیزده مرجع:توضیح الم ، بقیه:1461م  286وحید: توضیح المسائل: / 170



 

 نماز صف قبل فرادی شدن

 

 

 فاصله بیش از یک قدم باشد           همه: فرادی می شود         چنانچه نماز تمام افرادی                  اگر فورا آن افراد 

 شودوحید، سیستانی: فرادی می دوباره اقتدا نکنند        فاصله بیش از                                  که واسطه در اتصال

 بقیه: جماعت صحیح است     یک قدم نباشد                                                  هستند در بین نمازتمام شود

                                                                                                       

 تبریزی، خوئی مطلقا فرادی نمی شود: مکارم،     اگر فورا دوباره اقتدا کنند                                                .

 

 فرادی می شود: صافی، گلپایگانیمطلقا                                                                                     

 

 عد نهایتا به اندازه یک قدم باشداگر فاصله تا نفر ب                                                                                    

 جماعت صحیح است و اال به احتیاط واجب فرادی                                                                                     

 شود: امام، رهبریمی                                                                                       

 

                                                                                     

 نهایتا به اندازه یک قدم بلند   شخص دیگراگر فاصله تا                                                                                    

 جماعت صحیح است اما اگر فاصله بیش از این  باشد                                                                                   

 مقدار باشد؛ چنانچه با شخص مورد اتصال در یک صف                                                                                    

 باشیم به احتیاط واجب و اگر در دو صف باشیم به فتوا،                                                                                    

 نماز فرادی می شود: وحید                                                                                   

 

 اگر فاصله تا شخص دیگر نهایتا به اندازه یک قدم بلند                                                                                   

 جماعت صحیح است و اگر فاصله بیش از این  باشد                                                                                   

 171سیستانیفرادی می شود: مقدار باشد به احتیاط واجب                                                                                    

 

                                                           
به ضمیمه استفتاء شفاهی از دفتر، خوئی، وحید، تبریزی  377س  113و اجوبه االستفتائات: / 7م  1/272امام و رهبری: تحریرالوسیله:  171

 1418م  783/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:799و سیستانی: منهاج م 



 نماز آیات
 

 

 

 تاخیر انداختن نماز آیات در کسوفین

 

 ر نماز آیات را تا زمان آغاز باز                   باید آن را به قصد ما فی الذمه بخواند: امام، رهبریاگ

 ...بیاندازدبه تاخیر شدن ماه یا خورشید 

 بنا بر احتیاط واجب باید آن را به قصد ما فی الذمه بخواند: بهجت، نوری                                                          

 

 172زنجانیمی تواند اداًء بخواند: سیستانی، مکارم، وحید، صافی، تبریزی،                                                           

 

 173نکته: پس از باز شدن کامل ماه و خورشید، قطعا باید نیت قضا نماید.

 

 

 نحوه تقسیم آیات سوره در نماز آیات 

 

 نمی شود بنا بر احتیاط واجب: رهبری، سیستانی، تبریزی      )بسم هللا( در تقسیم 

  مجزا محسوب ... آیهسوره 

 174می شود: بقیه مراجع معظم      

 

سم ب»پس از  است که در قسمت اول  را جزء سوره نمی دانند، الزم « بسم هللا»توضیح: بنا بر نظر آن دسته از مراجع معظم که 

سم ب» مثال: اگر بخواهد سوره توحید را بخواند می تواند به این نحو عمل نماید: قسمت اول:  حد اقل یک آیه اضافه گردد.« هللا

مل شود یک آیه را دو و در اینجا برای آنکه پنج قسمت کا -، «هللا الصمد» ، قسمت دوم: «هللا احد هللا الرحمن الرحیم. قل هو

 «.و لم یکن له کفواً احد» ، قسمت پنجم: «و لم یولد»، قسمت چهارم: «لم یلد» قسمت سوم:  -قسمت می کند 

 

 

                                                           
  1496م  1/813،  بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1324م  292وحید: توضیح المسائل: / 172
 1496م  1/813ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 173
، تبریزی: رساله احکام 132م  141، فاضل: احکام نوجوانان:1316م  294توضیح المسائل: / رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: 174

  1328م  1/819، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:446 م 128بانوان:/ 



 نشده استوقوع زلزله حکم کسی که متوجه 

 

 باید بخواندهمه:       شد وقوع آن  کوتاه متوجه...                 اگر هنگام زلزله ملتفت نشد

 اما بعد از یک مدت......

 سیستانیرهبری، واجب نیست: امام،  د  ساعت( متوجه ش 12طوالنی)مثال:...                                                 

 فاضلوحید،  احتیاط واجب: تبریزی، 

 175واجب است: بهجت، صافی                                                                                                

  نشده است کسوفینحکم کسی که متوجه 

 

 .همه: قضا الزم نیست    اگر گرفتگی کلی نبوده است                            اگر تا پایان خسوف 

 ...هیچ متوجه نشود و کسوف

 176 همه: قضا الزم است.اگر گرفتگی کلی بوده است                                                    

                                  

 ترک عمدی نماز آیات

 

           178ت قضا بخواند.همه: باید تا آخر عمر آنرا به نی        177کسی که عمدا           را در کسوفین ترک نماید

 نماز آیات...

 واجب آنراو بنا بر احتیاط  خر عمر بخواند.: تا آزنجانیوحید، خوئی، را در زلزله و مانند                                         

 الذمه بجا آورد.نیت ما فی به آن ترک نماید....                                             

 

 مکارم: دیگر قضا نمودن آن واجب نیست.سیستانی،                                                                 

 

 : باید تا آخر عمر امام، بهجت، فاضل، نوری، صافی، گلپایگانی، اراکی                                                                

 179آنرا به نیت ادا بخواند.                                                                 

                                                           
،سیستانی: منهاج 1/481، بهجت: جامع المسائل: 716س  148، رهبری: اجوبة االستفتائات:/7م  1/149امام: ترجمه تحریر:  175

، 733م  192الواضحة:/ ، فاضل: االحکام724م  1/222، تبریزی: منهاج: 868م  1/132، صافی: هدایة العباد:724م  1/242الصالحین:

  724م  2/218وحید: منهاج:
 1499م  1/816توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1327م  291توضیح المسائل: / وحید: 176
این مساله ناظر به زمانی است که نماز را بخواهد بعد از باز شدن کامل بخواند. و اال حکم خواندن آن قبل از باز شدن کامل پیش از این  177

 گفته شد.
  1496م  1/813توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1324م  291توضیح المسائل: / وحید: 178
 1498م   1/8816توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:291م  292توضیح المسائل: / وحید: 179



 نماز جمعه 
 

 

 حکم نماز جمعه در زمان غیبت

 

بنا بر احتیاط واجب  نماز جمعه به . لکن (نه وجوب ) نماز جمعه را می توان به امید مطلوب بودن خواندصافی، گلپایگانی: 

  .تنهایی مجزی نیست

یست . همچنین بنا بر احتیاط واجب خواندن نماز ظهر در ساعتی که به تنهایی کافی نبنا بر احتیاط واجب نماز جمعه زنجانی: 

 نماز جمعه در حال برگزاری است اشکال دارد.

ساعتی خواندن نماز ظهر در تبریزی: در صورت امکان، احتیاط واجب در شرکت در نماز جمعه است. و بنا بر احتیاط واجب 

  که نماز جمعه در حال برگزاری است اشکال دارد.

در صورت امکان، احتیاط واجب در شرکت در نماز جمعه است. اما اگر در همان ساعت هم نماز ظهر را بخواند صحیح خوئی: 

 است.

ب تعیینی نبوده و هر واجنماز جمعه و ظهر هیچکدام از : ، تبریزیفاضل، نوریبهجت، امام، رهبری، مکارم، سیستانی، وحید، 

        180به تنهایی مجزی است.کدام از آنها 

   

 

 تقدیم خطبه ها بر اذان 

 

 ، اراکیصافی، نوری، گلپایگانی خواندن خطبه ها               جایز است: امام، رهبری، فاضل،

 پیش از اذان ظهر...           جایز نیست: بهجت، خوئی

 181تبریزیوحید،  : سیستانی، مکارم،اشکال دارد احتیاط واجببنا بر                                   

 

 

                                                           
 1/876توضیح المسائل سیزده مرجع: و 621س  126، رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 461س  1/274و  182س  627/ 1امام: استفتائات: 180

سطر هشتم . البته نظر ایشان در منهاج بر وجوب  1/862سطر پنجم و  1/861، خوئی: توضیح المسائل سیزده مرجع: 627و  626س 

حضرات ، 2468م 2/236، بهجت: استفتائات:1/839تخییری بوده و ظاهر بعدا تغییر یافته است. ، سیستانی: توضیح المسائل سیزده مرجع:

، ، صافی و گلپایگانی: توضیح المسائل  1/242، بهجت: جامع المسائل:1/842آیات فاضل، مکارم، نوری، : توضیح المسائل سیزده مرجع:

و استفتاء   742م  162، زنجانی: توضیح المسائل:/742م  131و توضیح المسائل:/ 2/143، وحید: منهاج: 1و  2م  1/862سیزده مرجع:

، ) تبریزی: اصل 1/861، سیستانی: توضیح المسائل سیزده مرجع:1/862و  1/861خوئی: توضیح المسائل سیزده مرجع: شفاهی از دفتر،

، مساله اشکال در 314و  324س  2/11، استفتائات: 241س  172و، رساله احکام بانوان /  12س  128لزوم نماز جمعه: رساله جوانان:/

البته ظاهرا قبل از این نظر ایشان بر وجوب تخییری  194م  61جمعه: رساله احکام جوانان:/ خواندن نماز ظهر در ساعت برگزاری نماز

 ( 1/189و منهاج:  324س  2/112بوده و بعدا تغییر یافته است ر.ک  استفتائات: 
م  1/849زده مرجع:، حضرات آیات امام، فاضل، تبریزی، نوری، مکارم: توضیح المسائل سی628س  126رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 181

، خوئی و سیستانی: 11م  1/864، صافی و گلپایگانی: توضیح المسائل سیزده مرجع:1/871، بهجت: توضیح المسائل سیزده مرجع: 27

  2/227، وحید: منهاج:1/862توضیح المسائل سیزده مرجع:



 

 امامت مسافر در نماز جمعه 

 

 ام جمعه شود: بهجت، سیستانی می تواند ام مسافر 

 فاضل، بنا بر احتیاط واجب نمی تواند امام جمعه شود: صافی                               

  182تبریزی رهبری، مکارم، نوری، امام،امام جمعه شود:  نمی تواند 

 

 

 

 حکم سخن گفتن میان خطبه ها    

              

دن ی که مانع از شنیسخن گفتن. همچنین بنا بر احتیاط واجب الزم استفاضل، تبریزی و نوری: گوش سپردن به خطبه ها  مام،ا

 باشد بنا بر احتیاط واجب اشکال دارد. خطبه ها و از بین رفتن فائده آن

 سیستانی: سخن گفتن به صورت عادی مکروه است اما اگر مانع شنیدن خطبه ها شود احتیاط واجب در ترک آن است. 

 

 بهجت: گوش سپردن به خطبه ها  واجب  است. و سخن گفتنی که مانع شنیدن خطبه ها باشد حرام است

 

لکن سخن گفتن موجب بطالن نماز  باید از سخن گفتن پرهیز نموده و به خطبه ها گوش فرا دهند.مکارم: بنابر احتیاط واجب 

 183 جمعه شخص نمی شود.

 

صرفاً تکلیفی بوده و موجب جمعه، این حرمت  سخن گفتن و گوش نسپردن به خطبه های نمازدر صورت ثبوت حرمت نکته: 

 184بطالن نماز جمعه نمی گردد.

 

 

                                                           
ضیح المسائل ایشان احتیاط واجب نموده اند )ر.ک البته در تو 328س  111/ 2، تبریزی: استفتائات:442س  1/269امام: استفتائات:  182

،  137س  1/121، صافی: جامع االحکام:1/483توضیح المسائل سیزده مرجع: ( ، بهجت:12م   1/483توضیح المسائل سیزده مرجع:

 294، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص  414س  1/122فاضل: جامع المسائل )فارسی(:
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 16م  218، بهجت: توضیح المسائل:/ 1/862تانی: توضیح المسائل سیزده مرجع:خوئی و سیس 183

 18م  1/832مرجع:
  1/832و  18م  1/832، توضیح المسائل سیزده مرجع:16م  218ر.ک توضیح المسائل آیت هللا بهجت:/  184
 



 نماز مسافر
 

 

 معتبر در شکسته شدن نماز شرائط

 

 

 185اول: طی مسافت شرعی )هشت فرسخ( 

 186.بیش از مسافت را داشته باشدبه قصد رفتن  دوم: از ابتدا سفر، 

 187.مردد نشود دادن سوم: قبل از رسیدن به مسافت نسبت به ادامه 

 188 .چهارم: قبل از رسیدن به مسافت از قواطع سفر عبور نکند شرائط وجوب قصر:       

 189.پنجم: سفر حرام نباشد 

 190.ششم: خانه به دوش نباشد 

 191.هفتم: کثیر السفر نباشد 

 192)یعنی تا قبل از آن هنوز نماز تمام است( هشتم: از حد ترخص بگذرد 

 

 مسافت شرعی

 

 بهجت، فاضل کیلومتر: امام، 3/22 فرسخ( 4مسافت شرعی )

 کیلومتر: رهبری 3/21 برابر است با....

 کیلومتر: سیستانی، وحید، صافی، نوری، تبریزی، خوئی، گلپایگانی 22 

 کیلومتر: مکارم  3/21 

                     193کیلومتر: زنجانی  22                                            

                                                           
 1/681ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 185
کیلومتر برود اما در میانه راه تصمیم  13تنها  –مثال  –. لذا اگر در ابتدا قصد داشته باشد که  1/688سائل سیزده مرجع:ر.ک توضیح الم 186

فرسخ نرسد نماز شکسته نمی شود. حتی اگر مجمع مسافت گذشته و  8بگیرد که مسافت بیشتری را طی کند؛ اگر مسافت باقیمانده به حد 

 (1281م  1/688ود. )ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:فرسخ بش 8باقیمانده روی هم 
  1/691ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 187
 روز در آنجا بماند. 12. نکته: مقصود از قواطع سفر در اینجا وطن یا محلی است که بنا دارد  1/694ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 188
  1/693ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 189
  1/722ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 190
  1/721ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 191
  1/727ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 192
،  وحید: توضیح 2981س  196/ 2، رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر معظم له، بهجت: استففتائات:  218س  1/194امام: استفتائات: 193

  1/681، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:234المسائل: /



 

 

 که رفت و برگشت آن متفاوت است مسیری

 

 : امام، رهبری، فاضل  رسخ باشدف 4رفتن نباید کمتر از  ع رفتوعالوه بر اینکه مجم

 فرسخ است..... 8و برگشت 

 خوئی فرسخ نباشد: وحید، نوری، صافی، 4هر کدام از رفت و برگشت کمتر از  

 

 : سیستانی، مکارم، چهار فرسخ باشدبه تنهایی الزم نیست  از رفت یا برگشت  هیچ کدام 

 194تبریزی، زنجانی                                                

 

 

 

 

 ابتدای آن آخر شهر مبدا و انتها اول شهر  ابتدا و انتهای مسافت...

 تبریزی ، فاضل مقصد است: رهبری، مکارم، وحید،                                               

 

 ) مگر در شهرهای یزرگ است هر مبداسیستانی: ابتدای مسافت آخر ش 

 که ابتدا محله است( و انتهای مسافت مطالقا آخرین مقصد انسان در شهر مقصد است. 

 

 امام: ابتدای مسافت آخر شهر مبدا و انتهای آن اول شهر مقصد است) مگر در  

 انتها  محله است( هم مالک در مالک در ابتدا و هم شهر های بزرگ که 

 

 ابتدای مسافت مطلقا آخر شهر مبدا و انتهای آن ابتدای شهر مبدا است )مگربهجت:  

 ینکه مقصد و مطلوب او تنها نقطه خاصی از شهر باشد که در این صورت مالکا 

 195در انتها مطلقا همان نقطه است( 

                                                           
  1272م  1/684سائل سیزده مرجع:،  توضیح المسائل:/ بقیه: توضیح الم1281م  233، وحید:/642س  128رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 194
س  1/76، مکارم: استفتائات: 484س  1/121، تبریزی: استفتائات:1/431و ترجمه تحریر الوسیله: 281س  1/282امام: استفتائات: 195

 ، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی باب مسافت  229



 

 مسأله بالد کبیره

 

گاه فرد از محله خود به نقطه دیگری از شهر برود در شهرهایی که فاصله برخی محله های آن با یکدیگر بسیار زیاد است، هر 

به فتوا و آیت هللا گلپایگانی به از میان مراجع تنها مرحوم امام )ره(  فرسخ( باشد؛ 8ش از مسافت )که فاصله آن با محل خودش بی

  196.می باشدبرای خود در حکم شهری جداگانه معتقدند که فرد مذکور حکم مسافر را داشته و هر محله احتیاط واجب 

 

 

 سفر فرزند بدون رضایت پدر

 

 مطلقا کامل است: بهجت، نوری، صافی     نماز فرزند درسفر)غیر واجب(  

 بدون رضایت پدر....

 حید، فاضل: امام، رهبری، وکامل است در صورت ایذاء                                                 

 

 197موجب ایذاء شود و اذیت شدن هم از روی شفقت باشد، کامل است: سیستانیاگر                                                 

 

 

 

 سفر زن بدون رضایت شوهر

 

 مطلقا کامل است: امام، بهجت، سیستانی، نوری، صافی، تبریزی، فاضل نماز زن در سفر )غیر واجب(

 بنا بر احتیاط واجب مطلقا کامل است: مکارم بدون رضایت شوهر....

 198کامل است: خوئی ،در صورت صدق نشوز 

 

 

 

 

                                                           
  1/748ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 196
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 1124م  239ذیل شرط پنجم، وحید: توضیح المسائل: / 693/ 1المسائل سیزده مرجع:توضیح  مکارم: 197

  1293م  1/696مرجع:
 در ضمن شرط پنجم  1/693توضیح المسائل سیزده مرجع: همه: 198



 

 اقسام کثیر السفر

 

 کثیر السفر             شغلی              شغله السفر: کسی که شغل او با سفر تالزم دارد. مانند: راننده خارج شهر

 

 شغله فی السفر: کسی که شغل او با سفر تالزم ندارد. اما اکنون وی برای شغل خود سفر                                              

 و ... می کند: مانند: معلم، فروشنده دورگرد                                             

 

 دریافت نمی شود. مانند: سفر زیارتی، تفریحی و درسی مزد امری که در مقابل آن  غیر شغلی: سفر برای                         

 

 

نکته: سفر دانشجویی که بورسیه است و سربازی که دوره آموزشی را طی نموده است و حقوق می گیرد، شغلی محسوب می 

همچنین مقام معظم رهبری در اصل اینکه آیا دانشجو و محصل مطلقا حکم کثیر السفر را دارد یا خیر احتیاط واجب دارند  شود.

می توانند در اصل مساله مذکور به مرجع بعدی رجوع نموده و  -چنانچه بقیه شرائط کثیر السفر را دارا باشد  -و مقلدین ایشان 

 نماز خود را کامل بخواند.

 

 السفری که نماز او کامل استکثیر 

 

 است: امامتنها شغله السفر                                         

 مقصود از کثیر السفر

 تنها شغلی)اعم از شغله السفر وشغله فی السفر( و در تحصیلی احتیاط واجب درجمع: رهبریکه نماز او کامل است...             

 

 تنها شغلی )اعم از شغله السفر وشغله فی السفر(  و تحصیلی: صافی                                         

 

 وحید زنجانی، فاضل،بهجت، مکارم، شغلی و غیر شغلی(:سیستانی، اعم از):مطلقا                                         

 

 199تنها شغلی )اعم از شغله السفر وشغله فی السفر( است: نوری، تبریزی، خوئی                                        

 

                                                           
/ 2، مکارم: استفتائات: 1281س  427/ 2ذیل شرط هفتم، بهجت: استفتائات:  721/ 1تبریزی و زنجانی: توضیح المسائل سیزده مرجع: 199

، صافی: استفتاء 916م  271/ 2، وحید: منهاج: 916م  1/246، خوئی: منهاج:  916م  1/296، سیستانی: منهاج: 281و  282س  212

 163شفاهی از دفتر، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 



 میزان در صدق کثیر السفر

 

 

 .برود به سفر ده روز یک باردر طول حد اقل دوماه، هر کمتر از : امام، رهبری 

  

 در سفر باشددر ماه  متوالی روز 12) در ماه، هر روز یک سفر دارد( یاروز  12اگر کثیر السفر )حد اقل سیستانی:  

  ماه( ادامه 1چند سال؛ هر سال  ماه(و یا ) در 6سفر یا بیشتر( به شرط اینکه سفرها )در یک سال؛  2ولی در ضمن   

 ؛ احتیاط واجب در جمع روز باشد 9یا  8در هر ماه داشته باشد نماز تمام است. اما اگر در صورتهای فوق تعداد سفر  

  مگر در راننده که اگر هفته ای دو سفر هم داشته  ماه باشد نماز قصر است. روز در 8اما اگر تعداد روزها زیر است.  

 باشد و عرف او را کثیرالسفر بداند نماز او تمام است. 

                                            

 و          .در طول یک ماه هر روز یا در طول حد اقل دوماه، هر کمتر از ده روز یک بار و یا بهجت:                  میزان در تحقق

 کسی که می خواهد تنها در طول بیست روزهر روز یک سفر کند باید عمل به جمع کند.                        کثرت سفر

 

 )هر چند جمعه ها نرود( هر روز برود ؛در طول یک ماهاول:   مکارم: 

 حتی اگر پنجشنبه و جمعه ها نرود(روز؛ هر روز برود ) 43در طول دوم:  

 برود. روز در ماه 12یا  روز 1در طول حد اقل دو ماه؛ هفته ای حد اقل سوم:  

  

 

  کافی است. -روز 12با فاصله کمتر از  -سفر 4فاضل: در طول حد اقل یک ماه؛  

 

 روز یک بار 12تا  7مرتبه یا بیشتر برود. اما اگر  1تبریزی: حد اقل در طول دو ماه؛ هفته ای  

 ) البته اگر روزه گرفت قضا ندارد( در جمع است؛می رود احتیاط واجب  

 

 200سفر کند.صافی: حد اقل در طول چهار ماه؛ هفته ای یک مرتبه یا بیشتر      

 

 

                                                           
 163همه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص  200

 



 

 زمان فعلیت یافتن کثرت سفر 

 

 

 

 ، بهجتفاضل، نوری امام،می شود:  دوم نمازش تمام                              

 

 سوم نمازش تمام می شود: رهبری                              

 

 : وحیداگر صدق کثیرالسفر کند اول نمازش تمام است                               

                               کثیر السفر 

 از وقتی کثیر السفر صدق کند: زنجانی، )تبریزی: ولو سفر اول باشد( از سفر...                   

 

 201.کامل: سیستانی آنبنا بر احتیاط واجب در دو هفته اول جمع و بعد از                                 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،صافی: استفتاء شفاهی از دفتر، بقیه: کتاب احکام مسافر  328س  1/118فاضل: جامع المسائل: ،1294س  2/429بهجت: استفتائات: 201

 163مرکز ملی پاسخگویی ص 



 

 

 

 

 اقامت ده روزه در بین سفرهای کثیر 

 

 در اولین سفر پیش رو شکسته است امام، رهبری، مکارم: 12هر گاه کثیر السفر 

   روز سفر نکند، نماز او...

 

 سفر اول مطلقا کامل استازهمان سیستانی:                                                

 

 

 در غیر وطن بدون قصد  اولین سفر پیش رو شکسته است. مگر اینکهصافی: در   

 در این حالت در سفر اول احتیاط واجب در جمع است. مانده باشد که                                                 

 

 

 قصر مطلقا سفر اول؛در وطن مانده  اگر        :       شغله السفر           وحید 

   

 مانده؛ اگر با قصد مانده سفر اول                           غیر وطندر                                              

 است اما اگر بدون قصد مانده تمام است. قصر                                                                                             

                                       

  در جمعمطلقا سفر اول احتیاط واجب در         شغله فی السفر و غیر شغلی                                                          

 202است. 

 

 

 

 

                                                           
 178و کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص  1111م  723/ 1همه: توضیح المسائل سیزده مرجع:202



 مالک حد ترخص 

   

 نوری، فاضل، امام، بهجت نبیند: اذان را نشنیده و دیوارهای شهر را 

 میزان در تحقق

 زنجانی، خوئی، تبریزینبینند:  نشنیده و اهل شهر او را اذان را حد ترخص....

 

 سیستانی نبینند: او را و کسانی که در توابع شهر هستند اهل شهر 

 

 : رهبریشنیده نشدن اذان کافی است                              

 

 مکارم: یا اذان شهر را نشنود و یا مردم شهر او را نبینند. به شرط اینکه با حصول یکی از دو عالمت                              

 203علم به عدم عالمت دیگر نداشته باشد که در این صورت وظیفه جمع است                             

 

 رها و اذان محله می دانند نه شهرگفته شد مرحوم امام مالک در ترخص را دیوا -بیرهدر بحث بالد ک -نکته: چنانکه پیش از این 

 

 

 قواطع سفر
 

مکانهایی است که وقتی مسافر در آنجا قرار بگیرد، سفر او قطع گردیده و نمازش کامل خواهد بود. این مقصود از قواطع سفر 

 مکانها عبارتند از:

 وطن  قواطع سفر

  روز در آنجا بماند.    12محلی که بنا دارد حد اقل   

 روزه در آنجا تردید داشته است. 12نسبت به اقامت  روز 12محلی که تا  

 

 

 

 

                                                           
 ضمن شرط هشتم 1/727، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:261، وحید: توضیح المسائل:/677س  119ئات:/رهبری: اجوبة االستفتا 203



 وطناقسام 
 

 اصلی وطن     

 )مستجد( اتخاذیوطن     اقسام وطن 

 حکمی وطن     

 شرعیوطن     

 

 وطن اصی 

 

 زنجانی، خوئی : امام، فاضل، صافی،است پیدا کرده آن رشددر          اصلی: جایی تعریف وطن

  متولد آندر انسان که است 

 : بهجتاست زندگی کرده در آنجا بلوغزمان تا   گردیده و...

  

 است: رهبری زندگی کرده در آنجا سال 6الی  3تا حد اقل                                              

 

 204 : سیستانیصرف تولد در آن کافی استاگر وطن والدین باشد  

 

 

 وطن اتخاذی

 

 ، بهجت، وحید، تبریزیامام، رهبری، سیستانی، فاضل بماند: اآنجبرای همیشه در                 تعریف وطن اتخاذی: جایی

 رده: صافی، نوری، زنجانیاست که انسان تصمیم                      قصد دوام ننموده ولی ماندن  را نیز مقید به مدتی خاص نک

                     205گرفته است که......                         قصد دوام ننموده ولی بنا دارد مدتی طوالنی بماند: مکارم

 

 

                                                           
، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی 693س  141، رهبری: اجوبة االستفتائات:/693س  1/743امام: توضیح المسائل سیزده مرجع: 204

 217پاسخگویی ص 
، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی 693س  743/ 1، رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع:199س  1/231امام: استفتائات: 205

  219ص 



 زمان فعلیت یافتن وطن اتخاذی 

 

 ، بهجتصافیسیستانی، مکارم، شود: امام، تا وقتی که صدق عرفی وطن حاصل  

  نماز انسان  در وطن 

 ماه: رهبری 1، 2تا  اتخاذی  شکسته است....

  

 206: فاضل(مگر اینکه قبل از آن صدق وطنیت حادث شود)ماه  6تا  

 

 نکته: مکلف می تواند در این مدت نماز راشکسته خوانده یا قصد ده روز نموده و کامل بخواند.

 

 

 تعدد وطن 

 

 و در بیش از آن احتیاط واجب در جمع است: امام، فاضل وطن داشته باشد 2تنها      با احراز انسان می تواند

 شرائط .....

 : مکارموطن داشته باشد 1تنها      

 

 محدودیت ندارد) البته با احراز شرائط وطن(: سیستانی، صافی، بهجت، وحید، تبریزی      

      

 رهبری: انسان می تواند بیش از دو وطن فعلی جدید داشته باشد) به این معنا که یکی از آنها  

 ن دو زندگی کند( و اگر بخواهد وطن سومی یا هر دو اتخاذی باشد که فقط در آوطن اصلی و  

 اختیار کند به نحوی که در هر کدام چهار ماه از سال زندگی کند، در صورتی که عرفا آنجا را  

 نسبت به وطن سوم احتیاط در صورت عدم صدق عرفی اما  مانعی ندارد  وطن او بدانند 

 واجب در جمع است.                                        

 

 207زنجانی: تنها دو وطن و باید در هر کدام شش ماه زندگی کند                                        

                                                           
  242، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 181س  1/126، صافی: جامع االحکام:1221س  2/421بهجت: استفتائات: 206
،  بقیه: کتاب 182س  1/126، صافی: جامع االحکام:1162م  219، مکارم: توضیح المسائل:/ 1141م  284ئل : / زنجانی: توضیح المسا 207

  219احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 

 



 

 اعراض از وطن 

 

 

   حد اقل سال؛ هر سال 3. به این معنا که حد اقل در طول کند مکارم: ترک  عملی وطن اعراض از وطن

 به آنجا نرود. ) یا می داند از اآلن چنین خواهد بود( -ورت پراکندهص بهولو  -روز92 ....به این است 

 

 صمیم داشته فاضل، خوئی: قصدی است )یعنی: باید ت بهجت، نوری، امام، رهبری، سیستانی، 

 برای زندگی دائم به آنجا نرود.(باشد که دیگر                                      

 

 صافی، تبریزی، گلپایگانی: قهری است )یعنی: همین که بداند که دیگر برای زندگی دائم به آنجا                                     

 ر نمی گردد کافی است و نیازی به قصد عدم بازگشت ندارد(ب                                     

 

 208وحید: قصدی است. لکن این قصد می تواند به تبع قصد دیگری ]مانند:شوهر[ محقق شود.                                     

 

                                  

روز به  92سال مجموعا  3اگر برای یکی از مقلدین حضرت آیت هللا مکارم اتفاق بیافتد که در طول  آنچه گفته شد.نکته: بنا بر 

روز به وطن برود، دیگر آنجا وطن او نخواهد  92سال نخواهد توانست سالی  3وطن خود نرود یا از اکنون بداند که طی حد اقل 

 به آنجا برود. بود هر چند بنا داشته باشد که در آینده برای زندگی دائم

 

 وطن حکمی  

 

 ، وحیدهستند: رهبری، سیستانی، مکارم، تبریزی کسانی که معتقد

 به وطن حکمی...

 209نیستند: امام، بهجت، فاضل، نوری، صافی 

 

                                                           
، 468س  1/129، فاضل: جامع االحکام: 197س  2/88، تبریزی: استفتائات: 694س  743/ 1رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 208

  242، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 188س  1/121، صافی: جامع االحکام: 1212س  424/ 2تفتائات: بهجت: اس

 
، سیستانی، تبریزی و خوئی: توضیح المسائل 714/ 1، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع:1119م  263وحید: توضیح المسائل: /  209

 231مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص  ، بقیه: کتاب احکام713/ 1سیزده مرجع:

 



 

 

 معیار تحقق وطن حکمی 

 

 سال 8 الی 7رهبری:  مقدار الزم برای

 صدق وطن حکمی

 سال 8تبریزی:  

 

 روز بماند) ولو پراکنده( 92سالیسال؛  2حد اقل یا در طول               مکارم: 

 اینکه بخواهد تنها یک سال کامل در آنجا بماند. یا                                                               

 

  ساعت 24روز و هر روز  22سال؛ هر ماه  3/1یا در طول   سیستانی:        

 ساعت 22روز و هر روز  13سال؛ هر ماه  1در طول  یا  

 ساعت 24روز هر روز  8یا 7سال؛ هر ماه  4یا در طول  

 ساعت 12روز هر روز  22سال؛ هر ماه  1یا در طول  

 ساعت 12روز و هر روز  13سال؛ هر ماه  3یا در طول  

 ساعت 8روز هر روز  22سال؛ هر ماه  4یا در طول  

 ساعت 6روز هر روز  22هر ماه سال،  4یا در طول  

 ساعت )احتیاط واجب درجمع(24روزهر روز 6سال؛هر ماه 3یا در طول  

 210ساعت)احتیاط واجب درجمع(12روز هرروز 6سال هرماه7یا در طول 

 

 وطن شرعی 

 

 وطن شرعی در          می باشد: خوئی، صافی

 حکم وطن      

 211نمی باشد: بقیه مراجع معظم                            

                                                           
م  222، فاضل: توضیح المسائل:/ 713/ 1، سیستانی: توضیح المسائل سیزده مرجع:1/468و ترجمه تحریر: 16س  1/17امام: استفتائات: 210

  231، بقیه: کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 714/ 1، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع:688

 
 24احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص ر.ک کتاب  211



 

 خروج از محل اقامت ده روزه  

 

 به کمتر از مسافت تصمیم بگیرد که  ، رکعتی 4اگر بعد از خواندن یک نماز که در محلی اگر انسان بنا داشته باشد

 تا کمتر از مسافت روز 12یا تصمیم داشته باشد که بعد از گذشتن  برود و یا اما تصمیم داشته روز کند 12قصد 

 مقدار کمتر از مسافت شرعی از محل خارج شود       همه: به هر اندازه که به           باشد که در این مدت به کمتر از مسافت

 212برود، دیگر مخل به اقامه نیست                                                                                  برود.....

 

 ساعت از هر روز 2فقط تا  مکارم:                 دن     اگر پیش از خوان 

 رکعتی   4یک نماز                                                      

 امام، نوری: فقط تا دو ساعت در مجموع  چنین تصمیمی 

 داشته باشد.....                             ده روز.                                                       

 در مجموع ساعت  7الی 6فقط تا رهبری:                                              

 ده روز.                                               

 سیستانی: تا نصف روز مخل نیست ولی  

 تکرار نکند که گفته شود این کار را آنقدر  

 مکان اقامت نموده است.در هر دو  

 بهجت: اگر تصمیم داشته باشد که عمده                                                                                                     

 باشد کافی استروز را در محل اقامت                                                                                                     

 

 کافیست. نجا باشدآزنجانی: محل خواب  

 صافی، گلپایگانی: در این فرض که از  

 ابتدا قصد خروج دارد مطلقا نمی تواند  

 213)حتی کمتر از ترخص(قصد اقامه کند. 

 

                                                           
 

 267کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص  212
و کتاب  1118م  718/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:481س  1/112، فاضل: جامع المسائل:111س  1/227امام: استفتائات: 213

 267احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 

 



 

شود واال بدیهی است که فرسخ( خارج  8نچه گفته شد مربوط به زمانی است که فرد بنا دارد به اندازه کمتر از مسافت )آنکته: 

بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی  از ابتدا چنین قصدی نداشته و خروج به اندازه مسافت مطلقا مخل به اقامت است. البته اگر

 بگیرد؛ تا وقتی در آنجا است نماز کامل است. بیش از مسافت تصمیم به خروج

 

 

 روز شرعی  01نحوه محاسبه 

 

 :            اگر ما بین غروب آفتاب تا اذان صبح وارد شود      از صبح تا غروب پیش رو را یک روز نحوه محاسبه ده روز

 حساب می کند. لذا مدت ده روز در غروب                                                                                                   

 روز دهم به اتمام می رسد.                                                                                                  

 

 ید ده روز را بر اساس ساعت محاسبه باتا غروب آفتاب وارد شد       اگر ما بین اذان صبح                                      

 214ساعت 242نماید. یعنی از ساعت ورود تا                                                                                                

 

حضرات آیات خوئی و تبریزی حد فاصل اذان صبح تا طلوع آفتاب را ملحق به شب )یعنی قسم در میان مراجع معظم تنها نکته: 

 اول در جدول فوق( می دانند. 

 

 

 

 حاالت مسافر نسبت به قصد ده روز 

 

 نماز کامل ده روز می ماند              حد اقل یا مطمئن است که  وقتی مسافر وارد محلی می شود..

 نماز شکسته       ده روز نمی ماندحد اقل ه یا مطمئن است ک 

 215نماز شکسته      ده روز داردحد اقل یا شک در ماندن  

 

 

 

                                                           
 و... 441م  1/236و  1116م  717/ 1مرجع: ر.ک توضیح المسائل سیزده 214
  1141الی  1119م  722/ 1ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 215



 اشتباه در شکسته و تمام خواندن نمازوقوع حاالت 

 

 

 احتیاطبنا بر جاهل به حکم قصد عشره در مورد  تمام بوده ولی شکسته خوانده کسی که وظیفه اش 

 وحیدواجب و غیر آن به فتوا باطل است: مکارم،                                                                                         

 سیستانی                                                                                          

 : 216کم قصد عشره در جاهل به حباطل است مگر  

 تبریزی، خوئی، زنجانی   

 217مطلقا باطل است: امام                                                                                       

 

 وقت  درتنها اگر  همه:      فراموش کرده مسافر است      شکسته بوده ولی تمام خوانده 

 218.اعاده الزم است متوجه شود                 اگر...                                                                

     نماز مسافر قصر استسا نمی دانست اسا                                                                                       

 219صحیح همه: مطلقا     

 حکم مسافر را می دانست اما این مساله خاص را بلد      

         220نبود     

 مطلقا باطل: امام، رهبری، فاضل، نوری                                                                                                    

                                                                                                     

 تنها اگر در وقت فهمید اعاده کند: صافی 

 تبریزی، گلپایگانیوحید،  

 تنها اگر در وقت فهمید احتیاط واجب در 

 221، مکارم، بهجتاعاده است: سیستانی 

 

                                                           
 یعنی: اگر مسافر بنا داشته است که بیشتر از ده روز در جایی بماند و در عین حال نماز را جهال شکسته خوانده باشد، اعاده الزم نیست.216
  1161م  711/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1171م  271وحید: توضیح المسائل:/  217
) البته این حکم فراموش نمودن مسافر بودن 1162م  711/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1172م  272وحید: توضیح المسائل:/  218

 است نه فراموش نمودن حکم مسافر( 
  1139م  1/712ه مرجع:ر.ک توضیح المسائل سیزد 219
 در فقه به چنین کسی جاهل به خصوصیات گفته می شود. 220
و کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی  1162م  712/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1168م  271وحید: توضیح المسائل: /  221

 283ص 

 



 

 

 مواضع تخییر

 

 

 .حسینی و مسجد و رواق متصل به حائر حرم، و مسجد کوفه)حتی بخش های جدید( امام: مسجد الحرام و مسجد النبی 

 بنا بر احتیاط واجب تنها حائر. حرم حسینیو در رهبری: شهر مکه و مدینه فعلی، مسجد کوفه، 

 مطهر. متری قبر 3/11تا حرم حسینی  فه،سیستانی: تمام شهر مکه و مدینه و کو

 رواق و صحن قصر است(وفه با اضافات جدید، روضه حسینی ) البته در مکارم: شهر مکه و مدینه، مسجد ک

 وحید: مکه قدیم)ازعقبه مدنیین تا ذی طوی(،مدینه زمان پیامبر)ص(،شهرکوفه،روضه حسینی)در رواق وصحن قصر(

 در قصر( و حرم  در اضافات این مساجد احتیاط واجب)مسجد النبی قدیم،قدیم، مسجد کوفهقدیم،  بهجت: مسجد الحرام

 حسینی)تنها حائر(

 222(در قصر دورتر از اطراف ضریح احتیاط واجب) صافی،نوری: تمام مکه و مدینه،مسجد کوفه قدیم، حائر حسینی

 

 دارد. لکن جواز تمام خواندن بستگی به جدول فوق نکته: نماز مسافر به صورت قصر در تمام نقاط فوق مجزی است

 

 

 

 

 حکم نماز قضای مسافر 

 

 سفر قضا شده                            باید شکسته بخواند )حتی در وطن( نمازی را که در 

 

 وطن و مانند آن قضا شده              باید کامل بخواند )حتی در سفر( 

 

 

 

                                                           
 287مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص و کتاب احکام  1136م  1/728همه: توضیح المسائل سیزده مرجع:  222

 



 

 

 خواندن نوافل در سفر

 

 

عشاء و خواندن نافله  نباید خوانده شود. نماز شب جایز است اما نافله ظهر و عصرنوافل صبح، مغرب، و : و مکارم  رهبری

 .نیز بنا بر احتیاط واجب جایز نیست

 

 .جایز استانده شود. و خواندن نافله عشاء نوافل صبح، مغرب، و نماز شب جایز است اما نافله ظهر و عصر نباید خوبهجت: 

 )نه با قصد استحباب(بخواند. امید ثواببه البته احتیاط مستحب این است که 

 

نوافل صبح، مغرب، و نماز شب جایز است اما نافله ظهر و عصر نباید خوانده شود. و خواندن نافله عشاء به بقیه مراجع معظم: 

 224.جایز است 223قصد رجاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 برخی از مراجع معظم نسبت به لزوم نیت رجاء در نافله عشاء فتوا و برخی احتیاط واجب دارند. 223
و کتاب احکام مسافر مرکز ملی  767م  1/426، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 771م  138وحید: توضیح المسائل معظم له:/ 224

  291پاسخگویی ص 



 

 روزه
 

 

 وقت نیت روزه 

 

 225.اذان صبح وقت داردقبل از تا )اال زنجانی(: همه    معین(نذر رمضان و )مثل: واجب معین             برای نیت نمودن

 نسبت به روزه....

 226..(: تا اذان ظهرزنجانیهمه )اال           ()مثل:قضای رمضان، نذر غیر معین ینواجب غیر مع                                

 

 227غروب آفتابقبل ازهمه: تا               مستحبی                                      

 

نیابی،  نذر، در روزه های واجب دیگر )مانند: رمضان، کفاره، تا غروب آفتاب اما قضای رمضاندر آیت هللا زنجانی          

 228فقط تا قبل از اذان صبح فرصت برای نیت باقی است. بدل از قربانی حج و...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
توضیح المسائل  ، فاضل:1272م  1/881، بهجت: توضیح المسائل سیزده مرجع:1372م  123و / 1362م  121توضیح المسائل :/ وحید: 225

  36، بقیه: کتاب احکام روزه آستان قدس رضوی/ 1331م  1/881سیزده مرجع:
 1363م  1/887، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1371م  123توضیح المسائل :/ وحید: 226
 1331م  1/881، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1361م  121وحید: توضیح المسائل :/ 227
  1374و  1361م  123ر.ک توضیح المسائل معظم له:/ 228



 

 روزه واجب معیندر اخالل به نیت 

 

 نکند باطل  روزه اگر دوباره نیت چه در صورت تصمیم و چه در صورت تردید سیستانی:قطع روزه                           نیت 

 کند. روز را امساک و بعدا نیز قضاآن  باید بنا بر احتیاط واجب اگر دوباره نیت کندو                                              

 داشته نیت دوباره فایده ندارد اما اگر مردد بوده است باید بنا  قطعیرهبری: اگر تصمیم                                             

 احتیاط واجب آن روز را امساک و بعدا نیز قضا کند.                                              

 229: مطلقا باطل است.خوئی، فاضل، تبریزی وحید،بهجت،  مکارم، نوری، صافی،امام،                                             

 

 خوئی، تبریزی، نوری مطلقا مبطل است: وحید،   قاطع روزه 

 

 مبطل نیست: امام، فاضلمطلقا  

 

 احتیاط واجب آن روز را امساک و بعدا نیز قضا کند: رهبریبنابر مطلقا                                                

                                                 

 ن روز را  آ باید بنا بر احتیاط واجب اگر دوباره نیت نکند باطل و اگر دوباره نیت کند                                               

 230: سیستانیامساک و بعدا نیز قضا کند                                                 

 

: مقصود از نیت قطع این است که روزه دار از روزه دار بودن خود منصرف شود )مثال بگوید: من دیگر نمی خواهم اول نکته

مثال:  بگیرد. -بخصوصه  –طالت م بر ارتکاب یکی از مبتصمی شخص روزه باشم(. اما مقصود از نیت قاطع این است که

 تصمیم قاطع می گیرد که چیزی بخورد.

نکته دوم: در روزه واجب غیر معین و روزه مستحبی می تواند دوباره نیت روزه نماید. البته به شرط آنکه اوال مرتکب مفطر 

 231 نگذشته باشد. -که در مساله قبل گفته شد  -نشده باشد و ثانیا وقت نیت آن 

 

 

                                                           
 یعنی: تفاوتی میان تصمیم قطعی و تردید وجود ندارد. 229
و  1378م  126، وحید: توضیح المسائل :/738س  1/974، رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع:8م  1/282امام: تحریر الوسیله: 230

، بقیه: 81281م 121، بهجت: وسیله النجاه:/982م 1/119، سیستانی: منهاج:1219م  232،فاضل: االحکام الواضحه:/982م  2/291منهاج:

  1372م  1/892توضیح المسائل سیزده مرجع:
 (1371م  1/892)ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 231



 تزریق آمپول و سرم 

 

 ، تبریزی، گلپایگانی،خوئی: سیستانی، وحید، صافی، نوریاست مطلقا جایز مپول و سرمآتزریق 

 برای روزه دار...

 زنجانی، نها که غذایی باشد مبطل است: امامآبنا بر احتیاط واجب فقط  

 

 مبطل است: مکارمباشد،  232ا که وریدینهآفقط  

 

 بنا بر احتیاط واجب فقط غذایی و وریدی مبطل است: رهبری                                  

 

 233: بهجت، فاضلتتنها انواع غذایی تزریق مبطل اس                                            

 تزریق خون به روزه دار

 

 جایز است: سیستانی، نوری، صافی تزریق خون

 . به روزه دار...

  زنجانیمبطل است: بهجت،  

 

 234فاضلاحتیاط واجب: رهبری،   

 فرو بردن خلط، در حال روزه 

 

 : سیستانی، زنجانیو غیر مبطل جایز است خوردن خلطی که به محفظه

                    دهان رسیده، در حال روزه...

 ، وحید، بهجتبنا بر احتیاط واجب حرام است و مبطل: امام، رهبری، مکارم،    

 235فاضل، نوری، صافی، گلپایگانی                                                       

                                                           
 مقصود از وریدی مواردی است که در رگ تزریق می گردد. لذا سرمها همگی وریدی بوده و آمپولها از این حیث مختلف می باشند. 232
تفتاء شفاهی از دفتر ) نظر ایشان که در ، مکارم: اس1384م  127، وحید: توضیح المسائل :/ 767س  162رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 233

 1376م  1/892رساله است تغییر نموده است( ، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:
، بقیه: 2871س  2/161، بهجت: استفتائات:9س  2/179، فاضل: جامع المسائل )فارسی(: 767س  162رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 234

  61استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه ص 
  1382م  1/894، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1388م  128، وحید: توضیح المسائل :/799س  166رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 235



 

همه مراجع معظم: اگر خلط وارد محفظه دهان نشده باشد، خوردن آن قطعاً جایز است. همچنین ابتدای محفظه دهان از سمت گلو 

 جایی است که حرف خاء از آن محل تولید می شود.

 

 یختن قطره در چشمر

 

 236کراهت دارد.فقط  :همه          به حلق می رسدن آ اگر تنها طعم و بوی   قطره ای که در چشم می ریزند

 

 می دانست به حلق می رسد قطعا از ابتدا اگر     اگر عین آن وارد حلق شود                                                       

 و اگر نمی دانست و اتفاقا به حلق مبطل است                                                                                            

 237: بهجتمبطل استاحتیاط واجب بنا بر  رسید                                                                                           

 

 مبطل است: مکارم مطلقا بنا بر احتیاط واجب                                                                                          

 

 وحید، سیستانی، فاضل،  امام،مبطل نیست: مطلقا                                                                                           

 238خوئی، تبریزی، گلپایگانی                                                                                           

 فرو بردن سر در آب

 

 سیستانی :اما کراهت شدیده دارد نه مبطلو نه حرام است  بآفرو بردن سر در

 

 زنجانیحرام است اما مبطل نیست:  

 

 و هم مبطل است: وحید، بهجت، خوئی هم حرام 

 

 239بنا بر احتیاط واجب حرام است و مبطل: امام، مکارم، صافی،فاضل، تبریزی                                             

                                                           
  71و جزوه روزه جامعه الزهراء ص  1637م  1/923توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:119وحید: توضیح المسائل: /  236
 نکته: مرحوم آیت هللا بهجت صور فوق را تنها برای کسی ذکر نموده اند که ریختن قطره برای او ضرورت نداشته باشد. 237
، صافی: 1/121، سیستانی: منهاج:1147م  261، بهجت: توضیح المسائل:/ 1/267، خوئی: منهاج: 1م  288/ 1امام: تحریر الوسیله: 238

،  وحید: منهاج: 142،فاضل: تفصیل الشریعه:/1113م  1/262،گلپایگانی: هدایه العباد:271/ 1، تبریزی: منهاج: 1114م 1/221هدایه العباد: 

 1198م  11، مکارم: پیک احکام:/298/ 2
  1628م  1/924، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 1616م  112، وحید: توضیح المسائل :/ 797س  163ی: اجوبة االستفتائات:/رهبر 239



 

سمتی از سر مطلقا نکته: در هنگام قرار گرفتن در زیر دوش و مانند آن فرو بردن سر صادق نمی باشد. همچنین فرو بردن ق

 مبطل نیست.

 

 شنا با کاله غواصی

 

 نوری: روزه باطل می شودفرو بردن سر در آب                   

 غواصی..با وجود کاله 

 .بنا بر احتیاط واجب روزه باطل می شود رهبری، صافی، گلپایگانی:                                           

 

 240روزه باطل نمی شود. :، فاضلسیستانی، زنجانی، بهجت                                           

 

 

 

 

 وقت افطار روزه 

 

 وقت شرعی                  بهجت، مکارم : وقت پنهان شدن قرص خورشید

 افطار روزه...

 )وقت اذان متعارف( : بنا بر احتیاط واجب هنگام زوال حمره مشرقیهسیستانی                               

 

 241بقیه مراجع معظم: هنگام زوال حمره مشرقیه )وقت اذان متعارف(                               

 

 

 

 

                                                           
و کتاب روزه آستان  74، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه ص 464م  4/161، گلپایگانی:468م  1/114صافی: جامع االحکام: 240

   111قدس:/ 
، سیستانی: سایت فارسی معظم له، خوئی و 113س  2/71، مکارم استفتائات:2/16، بهجت: جامع المسائل:13س  1/113تفتائات: امام: اس 241

 33، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه ص 129س  1/112تبریزی: صراة النجاه )المحشی(:



 روزه رمضاندر  بقاء بر جنابت

 

 

  

 رمضان متوجه  ماه زنجانی: اگر در طول   در صورت فراموش کردن جنب بودن    در روزه رمضان

 و اال دارد. ندارد قضا دیگرشد         

 

 بنابر احتیاط واجب مطلقا باطل است مکارم:                                                                                                 

 

 242بقیه مراجع معظم: مطلقا باطل است.  

 

 است.وحید: مطلقا باطل خوئی،  ،رهبری   جهل          در صورت  

          ..غسلاصل وجوب به                                              

 امام، نوری، گلپایگانی: در جاهل مقصر قطعا و در جاهل                                                                                                                     

 قاصر بنا بر احتیاط واجب باطل است                                                                                                

                                                                                                 

 به  و یابوده  243اگر شخص جاهل قاصر غیر متردد سیستانی:                                                                           

 244 است. صحیح و اال باطلنموده؛ حجت شرعی عمل یک                                                                            

                                                                                                

 سیستانی: باید آن روز را روزه باشد و بعدا قضا نیز            در صورت عمد                                              

 بنماید. )هر دو روز به نیت ما فی الذمه(                                                                             

                                                                                     

 مکارم: بنا بر احتیاط واجب باطل است.                                                                             

 

 245 بقیه مراجع معظم: روزه باطل است.                                                                             

                                                           
  1622م  1/912زده مرجع:، توضیح المسائل: /بقیه: توضیح المسائل سی1612م  114وحید: / 242
مقصود از جاهل قاصر غیر متردد کسی است که اصل مساله وجوب غسل برای روزه را نمی دانسته و حتی در ذهن او شک و تردیدی  243

 نیز در این مورد وجود نداشته است. 
 ، 126/ 1، منهاج:2/122منهاج: ، وحید: 1/271، تبریزی: منهاج: 1/269، خوئی: منهاج:771س  161رهبری: اجوبه االستفتائات:/ 244
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 1627م  111، وحید: توضیح المسائل: /772س  1/976رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 245

  1619م  1/928مرجع:



 ترک عمدی غسل تا تنگ شدن وقت در رمضان

 

 : بنا بر احتیاط واجب باید هم با تییم روزه بگیرد و هم بعداً قضا کندکسی که عمدا غسل                      وحید، صافی

 نکند تا وقت تنگ شود...

 امام، مکارم، سیستانی، فاضل، بهجت، نوری، زنجانی، تبریزی، خوئی، گلپایگانی: روزه                                             

 246او با تیمم صحیح است.                                             

 

 247نکته: در رابطه با مساله فوق در قضای رمضان نیز اختالف نظر وجود دارد.

 

 بقاء بر جنابت در قضای رمضان

 

 

 248.: مطلقا باطل استبهجتفاضل، وحید،مکارم،یستانی، امام، س        در قضای رمضان           در صورت عمد   

                                                              

 نمانده بنا بر احتیاط واجب آن     ی، صافی: اگر تا رمضان بعد وقتگلپایگانی                                                             

 روز را روزه گرفته و بعد از رمضان قضا هم بکند. اما اگر تا رمضان                                                               

 آینده وقت باشد روزه باطل است                                                              

 

 صحیح است.سیستانی:  در صورت غیر عمد                                         

 )سهو، فراموشی، جهل(                              

 نمانده بنا بر احتیاط واجب یگلپایگانی، صافی: اگر تا رمضان بعد وقت                                                                 

 آن روز را روزه گرفته و بعد از رمضان قضا هم بکند. اما اگر تا                                                                  

 رمضان آینده وقت باشد روزه باطل است.                                                                  

    

 249باطل است:  خوئیفاضل، نوری، وحید،  امام،                                                                  

                                                           
 

 1621م  1/929، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1627م   111وحید: توضیح المسائل: /  246
 1621م  1/929ل سیزده مرجع:ر.ک توضیح المسائ 247
، مکارم: بقیه: توضیح المسائل سیزده 1624م  113، وحید: توضیح المسائل: /772س  1/976رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 248

  1614م  1/913، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:2/24و جامع المسائل:  1289م  121، بهجت: وسیله النجاه:1616م  1/916مرجع:
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 1624م  113، وحید: توضیح المسائل: /2/24و جامع المسائل:  1289م  121، بهجت: وسیله النجاه: 249

 1616م  1/916و  1614م  1/913مرجع:



 

 بقاء بر جنابت در بقیه روزه ها

 

                       معینواجب  روزه  در 

 مطلقا روزه صحیح است : امام، رهبری، زنجانی، مکارم، سیستانی، تبریزی، صافی، وحید،             ...نذر معین( )مانند:

 250نوری، خوئی،گلپایگانی                                      

                               251اوت دارد.حضرت آیت هللا بهجت با بقیه مراجع معظم تفنکته: نظر 

 

                                  غیر معین  واجب روزهدر 

 )مانند: روزه کفاره و 

 252امام، مکارم، سیستانی، وحید، نوری، زنجانی، خوئی، فاضل: مطلقا روزه صحیح است.             ( نذر غیر معین

 

        253نکته: نظر حضرت آیت هللا بهجت با بقیه مراجع معظم تفاوت دارد.  

 

 254همه مراجع معظم: مطلقا روزه صحیح است.            روزه مستحبی.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1628م  111، وحید: توضیح المسائل: /772س  1/976رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 250

  1616م  916
   2/24و جامع المسائل آیت هللا بهجت:  1289م  121ر.ک وسیله النجاه آیت هللا بهجت: 251
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 1644م  116د: توضیح المسائل: /، وحی772س  1/976رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 252

  16146م  1/916مرجع:
   2/24و جامع المسائل آیت هللا بهجت:  1289م  121ر.ک وسیله النجاه آیت هللا بهجت: 253
ئل سیزده بقیه: توضیح المسا ،1628م  111، وحید: توضیح المسائل: /772س  1/976رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 254

 1621و  1622و  1619م  1/928مرجع:



 

 

 

 

 بقاء بر حیض و نفاس 

 

  به نیت را بنماید. )هر دو روز سیستانی: باید آن روز را روزه باشد و بعدا قضا نیز   در رمضان                   بر عمدی بقاء 

 فی الذمه بجا آورد(ما                                    و نفاس...حیض 

 مکارم: بنا بر احتیاط واجب باطل است.                                                    

 بقیه مراجع معظم: باطل است.                                                    

 

 وحید، تبریزی، خوئی، زنجانی: صحیح است           در قضای                             

 امام، مکارم، سیستانی، نوری: بنا بر احتیاط واجب باطل است   رمضان..                                      

 255فاضل: باطل است.                                                    

 

   256وحید، فاضل، تبریزیه روزه ها         مطلقا صحیح است: امام، مکارم، سیستانی، نوری، بقی                            

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، بهجت: 1643، وحید: توضیح المسائل معظم له م 1628، سیستانی: توضیح المسائل معظم له: م 422س  118مکارم: احکام بانوان: / 255

  1622م  1/929و  1611م  1/913و  1618م  1/917، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1292وسیله النجاه م 

 
، بقیه: توضیح المسائل 1643و  1644م  116و / 1628و  1627م  111،وحید: توضیح المسائل: / 422س  118مکارم: احکام بانوان: / 256

  1622م  1/929و  1611م  1/913و  1618م  1/917سیزده مرجع:



 شرط صحت روزه مستحاضه 

 

 ر غسل روزانه است و بنا بر احتیاط واجب غسل نماز مغرب و عشاء شب قبل صحت روزه             متوسطه           متوقف ب

 نیز نیز شرط است: امام ، فاضل، نوری    مستحاضه...                                

 

 وحید، 257نیست: تبریزی، سیستانی، زنجانی، مکارممتوقف بر هیچ غسلی                                                 

 

 

  بر احتیاط واجب متوقف بر غسل مغرب و عشاء شبی که  بنا روزانهعالوه بر غسلهای کثیره                                         

 ، فاضل، خوئیوحید، نوری تبریزی،می باشد: امام، فردای آن را روزه می گیرد نیز                                                 

 

 بنا بر احتیاط واجب هم متوقف بر غسلهای روزانه و هم غسل مغرب و عشاء شبی که                                                 

 وزه می گیرد می باشد: مکارمفردای آن را ر                                               

 

  متوقف بر هیچ غسلی نیست: سیستانی، زنجانی                                                

 

 

 258 قلیله           همه مراجع معظم: نیاز به وضو یا غسل ندارد.                          

 

 لزوم تحفظ مستحاضه از خروج خون

 

 یاط واجب باید از خروج خون جلوگیری کند: امام، رهبری، فاضل، نوریزن مستحاضه                         بنا بر احت

 در هنگام روزه ....                               

 که از خروج خون جلوگیری کند: سیستانی، وحید، صافی، احتیاط مستجب در این است                                           

 259تبریزی، زنجانی                                            

 

                                                           
 آیت هللا مکارم اساسا استحاضه متوسطه را داخل در قلیله می دانند. 257
و جزوه  418م  1/244، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1287م  219/ 1، صافی: هدایة العباد:422م  82ل:/توضیح المسائ وحید: 258

  96روزه جامعة الزهراء ص 
 417م  1/244توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:421م  82رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: توضیح المسائل:/ 259



 

 

 

 

 

 کفاره جمع موارد 

 

 خدا و پیامبر به احتیاط واجب و در بقیه مفطرات، به فتوا در کذب بر کفاره جمع صافی: اگر روزه دار روزه خود را             

 الزم است.                   با کار حرامی ) مانند زنا، 

 : بنا بر احتیاط واجب کفاره جمع مطلقا الزم می شود.، نوری، وحید، تبریزی، خوئیامام                     و..( ، استمناءشراب

 باطل کند......

 در کذب بر خدا و بنا بر احتیاط واجب مطلقا الزم است اال کفاره جمع : ، فاضلمکارم                                             

 است. 260کفاره تخییریپیامبر که                                               

 

 زنجانی: در جماع حرام و خوردن و آشامیدن حرام؛ بنا بر احتیاط واجب کفاره جمع و                                               

 تخییری است. در بقیه مفطرات حرام؛ کفاره                                                

 

 261رهبری، سیستانی: کفاره جمع مطلقا واجب نیست.                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

                                                           
 یز در کذب بر خدا و پیامبر بنا بر احتیاط واجب است.فاضل: البته کفاره تخییری ن 260
 1663م  1/911، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1671م  122توضیح المسائل: / ، وحید:783س  161رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 261

  182و کتاب روزه آستان قدس:/



 خوردن روزه قضا

 

دیگر وجود دارد، می توان تا روزه قضایی را که وقت برای گرفتن آن در روزهای : غیر از آیت هللا زنجانی ظمهمه مراجع مع

روز پی در پی روزه  1مد طعام است و اگر نتوانست  12کفاره آن  قبل از اذان ظهر افطار نمود. اما اگر بعد از ظهر بخورد

 262بگیرد.

 263 آیت هللا زنجانی: اگر شخص از شب نیت روزه قضا داشته است؛ حتی پیش از ظهر هم نمی تواند افطار کند.

 

 

 

 مستحبی با وجود روزه واجب گرفتن روزه 

 

 

  .گرفتن روزه مستحبی                 روزه قضا دارد          همه: جایز نیست

                   برای کسی که .....   

      صافی، تبریزیمکارم، مطلقا جایز نیست: امام، ذر یا  کفاره دارد          نروزه                                           

 جایز نیست مگر در نذر معینی که وقت آن نرسیده:                                                                                

 رهبری، صافی                                                                                     

 وحید جایز نیست:مطلقا بنابر احتیاط واجب                                                                                 

 جایز است: بهجت، سیستانیمطلقا                                                                                 

 

 264روزه استیجاری دارد          همه: جایز است.                                         

 

 

 

 

                                           

                                                           
  23و جزوه روزه جامعة الزهراء ص  1687م  1/918مرجع: ، بقیه: توضیح المسائل سیزده1728م  127توضیح المسائل: / وحید: 262
 1663م  1/911توضیح المسائل سیزده مرجع: 263
توضیح المسائل سیزده  ، بقیه:1371، وحید: توضیح المسائل معظم له م 1149، بهجت: وسیله النجاة: م 471سیستانی: المسائل المنتخبه م  264

  61و کتاب روزه آستان قدس:/ 17و  استفتائات جامعه الزهراء جزوه روزه ص  1361م  883/ 1مرجع:



 نذر نمودن روزه مستحبی با وجود داشتن قضا

 

 امام: نذر صحیح است اما احتیاط واجب آن است که روزه قضا را             چنانچه روز خاصی را برای ادای نذر معین ننموده 

 جلو بیاندازد مگر در صورت مضیق بودن روزه نذری           و یا اگر روز خاصی را معین کرده است قبل از آن 

   ..فرصت برای ادای روزه قضای رمضان گذشته دارد

 قضا را جلو بیاندازد سیستانی: نذر صحیح است اما باید روزه                                                                      

 

 مکارم: نذر صحیح است اما احتیاط واجب آن است که روزه قضا را                                                                      

 جلو بیاندازد                                                                      

 

 فاضل، خوئی: نذر منعقد و جلو انداختن روزه نذری جایز است.                                                                       

 

 صافی، گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب نذر منعقد نمی شود                                                                       

 

 

 نذر باطل است: امام، سیستانی، فاضل                    ه و فرصت برای روز خاصی را معین نمود

 ...ادای روزه های قضای رمضان قبل ندارد

 بنا بر احتیاط واجب نذر باطل است: مکارم، گلپایگانی                                                                       

 

  265نذر صحیح است: خوئی، اراکی                                                                       

 

 پرداخت کفاره روزه به سادات

 

  ، گلپایگانیبنا بر احتیاط واجب نمی تواند به سید بدهد: مکارم، صافی غیر سید کفاره خود را... 

 

 266معظممی تواند به سید بدهد: بقیه مراجع  

                                                           
 63همه: کتاب روزه آستان قدس:/ 265
، بقیه: استفتائات جامعه الزهراء جزوه روزه ص  626و  623س  2/112، تبریزی: استفتائات:622س  1/137فاضل: جامع المسائل: 266

  194و کتاب روزه آستان قدس:/ 121



 مصارف فطریه

 

 ، گلپایگانی: سیستانی، وحید، مکارم، صافیتنها می توان به فقیر دادبنا بر احتیاط واجب را..                فطریه 

  

                    267بقیه مراجع معظم می توان صرف نمود:مصرف زکات  8 در هر کدام از                            

 

 زن باردار و شیردهپرداخت مّد طعام توسط  

 

 

زن باردار یا شیرده؛ اگر روزه برای فرزند ضرر داشته باشد پرداخت یک مد طعام بر او الزم است و اگر ضرر به حال :  امام

 .مادر باشد احتیاط واجب در پرداخت است

 

همچنین اگر  باشد پرداخت یک مد طعام بر او الزم است. : زن باردار یا شیرده؛ تنها اگر روزه برای فرزند ضرر داشتهرهبری

 روزه برای خودش ضرر داشته و تا سال بعد ادامه پیدا کند؛ حکم مریض را پیدا کرده و مد طعام بر وی الزم می شود.

 

است. اما اگر  همچنین است زن بارداری که زاییدن او نزدیک شیرده؛ مطلقا باید یک مد طعام را پرداخت نماید.زن سیستانی: 

 زاییدن او نزدیک نباشد مطلقا فدیه الزم نیست.

 

  الزم است.اشته باشد مطلقا پرداخت فدیه بر او مکارم: زن باردار و شیرده؛ تنها در صورتی که روزه برای بچه ضرر دوحید، 

 

 بهجت: پرداخت فدیه مطلقا بر زن باردار و شیرده الزم است.

 

 268 پرداخت یک مد طعام بر او الزم است.مطلقا تنها اگر روزه برای خودش ضرر داشته باشد  ؛فاضل: زن باردار یا شیرده

 

بسیاری از فقهاء عظام معتقدند که اگر کسی پیدا شود که بچه را شیر دهد یا تغذیه کمکی ممکن باشد، گرفتن روزه واجب : نکته

 269خواهد بود.

 

                                                           
  2214م  176/ 2توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:2211م  188توضیح المسائل: / وحید: 267
توضیح  و 2/161، بهجت: استفتائات: 416م  122و استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: احکام بانوان:/ 331رهبری: اجوبة االستفتائات: / 268

و استفتاء شفاهی از دفتر، بقیه:  1717و  1716م  111، وحید: توضیح المسائل معظم له:/  1729و  1728م  1/937المسائل سیزده مرجع:

  43و و کتاب روزه آستان قدس:/ 1729و  1728م  1/937توضیح المسائل سیزده مرجع:
  1729م  938/ 1ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:  269



 

 

 کفاره تاخیر برای زن باردار و شیرده 

 

 عذر زن باردار و شیرده              کفاره تاخیر دارد: بهجت، صافیاگر 

 تا رمضان بعد باقی بماند و

 اره تاخیر دارد: سیستانی، وحید، فاضل، تبریزی، خوئینتواند قضای روزه را تا آن                بنا بر احتیاط واجب کف

 زمان به جا آورد...

 270کفاره تاخیر ندارد: امام، رهبری، مکارم، نوری                                               

 

 نکته: چنانچه نگرفتن روزه تا رمضان بعد بدون عذر باشد کفاره تاخیر از نظر همه مراجع معظم ثابت است.

 

 

 قضای روزه برای زن باردار وشیرده

 

 برای خود زن در حال شیردهی یا بارداری چنانچه قضا نمودن روزه رهبری:  اگر عذر زن باردار و شیرده                     

 حکم مریض را پیدا نموده و قضا ساقط می شود.ضرر داشته است؛ مطلقا تا رمضان بعد باقی بماند و                          

 نتواند قضای روزه را تا آن

 مکارم: چنانچه بارداری و شیردهی موجب مریضی برای زن شده بوده، و زن تا                                 زمان به جا آورد...

   271رسیدن رمضان بعد مریض بوده است؛ قضا ندارد                                                       

 

 272ت.بقیه مراجع معظم: مطلقا قضا واجب اس                                                     

 

 

 

                                                           
، وحید: 1186م  1/211، صافی: هدایة العباد:1231م  1/117،، سیستانی: منهاج: 826س  167رهبری: اجوبه االستفتائات:/ 270

 43روزه آستان قدس:/ و کتاب 13، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه ص 1231م  2/117منهاج:
 نظر آیت هللا مکارم که در رساله آمده تغییر پیدا کرده است. همچنین تفاوت نظر ایشان با فتوای رهبری در این است که از نظر مقام معظم 271

دهی رهبری چنانچه خود شیردهی برای زن ضرر داشته است نیز در حکم مرض بوده و قضا ندارد اما از نظر ایشان صرف اینکه شیر
 ضرر داشته است و زن مریض نبوده است موجب سقوط قضا نمی شود.

م  937/ 1، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1713و  1716م  111توضیح المسائل: / رهبری و مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: 272

 13ص و استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه  48و کتاب روزه آستان قدس:/ 1729و  1728



 

 

 خارج نمودن فطریه از محل زندگی 

 

 سیستانی، مکارم، صافی، نوری، وحیدبر احتیاط واجب جایز نیست: خارج نمودن فطریه                بنا 

 از شهر خود با وجود 

 ری     رهبامام، مستحق در آن...                    اگر پول را جدا کرده است بنا بر احتیاط واجب جایز نیست: 

 

  273جایز است: بهجت، اراکی                                       

 

    یک شبهفطریه مهمان  

                                      

 .رهبری، مکارم: مطلقا بر عهده میهمان است  فطریه مهمان 

  یک شبه....

 رضایت میزبان وارد شده و شب می ماند و یا بدون رضایت وارد شده ولی نانخور او  اگر باسیستانی:                               

 شود؛ بر عهده میزبان و در غیر این دو صورت بر عهده خود میهمان استحساب   

      

 امام، نوری: اگر نانخور او حساب شود بر میزبان واجب است.                              

 

 مده باشد مطلقا بر عهده میزبان است.)حتی اگر اتفاقا  غذا نخورد(آا خوردن بهجت: اگر برای غذ 

 

 صافی: اگر عرفا  بگویند امشب نان او را داده بر عهده میزبان است ) حتی اگرغذا نخورد( 

 

 274 وحید: اگر میهمان قبل از غروب وارده شده و شب بماند بر عهده میزبان است.                              

 

                                                           
و استفتائات جامعه  2213م  2/181توضیح المسائل سیزده مرجع: و استفتاء شفاهی از دفتر، بقیه: 2232م  191توضیح المسائل: / وحید: 273

  114الزهراء جزوه روزه ص 
  1993م  2/171و توضیح المسائل سیزده مرجع: 128همه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه ص  274



 هالل با چشم مسلح رؤیت 

 

 با چشم مسلح کافی است: رهبری، فاضل، نوری رؤیت هالل 

  

  275باید با چشم عادی باشد: بقیه مراجع معظم                                    

 حکم حاکم  بواسطهاثبات اول ماه 

 

 ، نوری، تبریزی، بهجت ،بهجت، مکارم، فاضل رهبری، ثابت می شود: امام، اول ماه با حکم حاکم شرع

 ،صافی، گلپایگانی، اراکی                    ) یعنی: مجتهد جامع الشرائط(....

 

 نمی شود: سیستانی، خوئی ثابت 

 

 276، زنجانیبنا بر احتیاط واجب ثابت نمی شود: وحید                                                    

 

 ؤیت هالل در یک شهر از رؤیت در شهرهای دیگرکفایت ر

 

 ، اول ماه ثابت می شودنآهای هم افق با تنها در شهرامام:  هر گاه هالل در شهری

 رؤیت شود....

 تند یا ن هم افقند یا نزدیک آن هسآدر شهرهایی که یا با زنجانی: مکارم، سیستانی،  رهبری، 

 در غرب آن باشند کافی است. 

 

 ....ب متحد باشنددر شهر هایی که با شهر مذکور در شفاضل: وحید، خوئی، تبریزی،  

 

 277..هم دیده می شد آنجا سمان مانع نبود درآدر شهرهایی که بدانیم اگر در بهجت:                                         

                                                           
و کتاب روزه آستان  123، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه روزه ص 813س  1/986لمسائل سیزده مرجع:رهبری: توضیح ا 275

  212قدس:/
،  268، بهجت: توضیح المسائل معظم له:/1719م  112توضیح المسائل: / ، وحید:841س  1/987توضیح المسائل سیزده مرجع: رهبری: 276

  1711م  1/961توضیح المسائل سیزده مرجع: بقیه:
توضیح المسائل سیزده  ، بقیه:818س  1/986توضیح المسائل سیزده مرجع: ، رهبری: 1741م  112توضیح المسائل: / وحید: 277

  1713م  1/962مرجع:



 اعتکاف
 

 

 278اعتکاف در غیر مساجد اربعه

 

 نیستو در مساجد دیگر جایز  در مساجد جامع بنا بر احتیاط واجب باید رجاًء انجام شودامام:                       

                       

 .صحیح است رجاًء و به امید ثواب –حتی غیر جامع  – هر مسجدیدر رهبری:                       

 

 امع جایز و در غیر آن صحیح نیست.در مساجد جبهجت، نوری ، وحید، تبریزی، صافی، نوری:                       

 اعتکاف..

  عادل باشددر مساجد جامع بنا بر احتیاط واجب در صورتی می توان اعتکاف نمود که امام آن سیستانی:                       

                       

 

 279وانده شود اعتکاف صحیح است.در هر مسجد که دو یا سه وعده نماز جماعت خارم: مک                       

 

 محرمات اعتکاف                    

 

 مباشرت با زنان ) جماع، لمس، بوسیدن(   محرمات اعتکاف             

 استمناء                                    

 استشمام بوی خوش                                     

 تجارت                                    

  280با دیگران با هدف برتری جویی و اظهار فضلمجادله                                     

 

نکته: برخی از فقهاء عظام حرمت بعضی از محرمات فوق را مبنی بر احتیاط واجب می دانند همچنین در بعضی از این 

 محرمات قیود خاصی را ذکر نموده اند که الزم است به فتاوای ایشان مراجعه شود.

                                                           
 یعنی: مسجد الحرام، مسجد النبی )ص(، مسجد کوفه و مسجد بصره که اعتکاف در این مساجد اجماعا صحیح است. 278
، وحید: 1/217، صافی: هدایة العباد:1/141، سیستانی: منهاج: 832س  176، رهبری: اجوبه االستفتائات:/ 1/123امام: تحریر الوسیلة: 279

و کتاب  28، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه اعتکاف ص 1/294، تبریزی: منهاج:111، بهجت: وسیلة النجاة:/2/122منهاج: 

  44اعتکاف آستان قدس:/ 
 و.... 2/124، منهاج الصالحین للوحید:116، وسیلة النجاة للبهجة:/1/143، منهاج الصالحین للسیستانی:1/129ر.ک تحریر الوسیلة: 280



 بوئیدن عطریات 

 

 ، خوئی ، گلپایگانی، صافید حرام است: امام، بهجت بوئیدن عطریات          اگر به قصد التذاذ باش

 و ریاحین....

 نوری  مطلقا حرام است: وحید،                            

 

 بوییدن بوی خوش مطلقا و بوییدن گیاهان خوشبو با قصد لذت حرام است: سیستانی                            

 

  281یاط واجب جایز نیست: تبریزی اگر به قصد التذاذ باشد حرام است و بدون آن نیز بنا بر احت                           

 

 مبطالت اعتکاف 

 

 هر چیزی که مبطل روزه باشد، خروج عمدی از مسجد، باقی ماندن عمدی در مسجد در حال جنابت،  مبطالت اعتکاف           

 عبارت است از ..           جماع ، لمس و بوسیدن از روی شهوت: رهبری

   

 از محرمات:         و ارتکاب عمدی هر کدام هر چیزی که مبطل روزه باشد، خروج عمدی از مسجد،                               

 ، مکارمسیستانی                               

 هر چیزی که مبطل روزه باشد، خروج عمدی از مسجد، هر گونه عمل شهوانی، استشمام بوها و                                 

 گلهای معطر: نوری                                 

 

 ارتکاب عمدی همه بنا بر احتیاط واجب و هر چیزی که مبطل روزه باشد، خروج عمدی از مسجد،                                  

 : بهجتاما در غیر جماع باید جمع کند بین اتمام اعتکاف و قضای آن مبطل استمحرمات اعتکاف                                  

 

 هر چیزی که مبطل روزه باشد، خروج عمدی از مسجد، و ارتکاب عمدی هر کدام از مبطالت                                  

 282اعتکاف. همچنین بنا بر احتیاط واجب ارتکاب سهوی نیز مبطل است: وحید                                  

                                                           
،  مکارم 1/292،خوئی: منهاج: 1419م  1/242، صافی: هدایه العباد:1/296، تبریزی: منهاج:1/129امام: تحریر الوسیلة: 281

، بهجت: وسیله النجاه:/  2/123، وحید: منهاج:1/146، سیستانی: منهاج: 1422م  1/282گلپایگانی: هدایه العباد:، 123س  1/128استفتائات:

  62استفتائات جامعة الزهراء مجموعه اعتکاف ص  ،  بقیه:116
م  2/126هاج: ، وحید من1282م  1/146، سیستانی: منهاج:123س  1/128، مکارم استفتائات: 1172س  2/432بهجت: استفتائات: 282

  37، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه اعتکاف ص 1281و  1282



اگر معتکف اعتکاف خود را با جماع باطل : تبریزی، ، وحیدبهجتفاضل، مکارم، سیستانی، نکته: حضرات آیات امام، رهبری، 

 283کند باید همان کفاره افطار عمدی روزه رمضان را به جا آورد. اما بقیه مبطالت کفاره ندارد

 

 

 زکات
 

 

 نصاب غالت 

 

  227/847مام:نصاب گندم، جو، خرما و کشمش              ا  

  847: بهجت، فاضل، تبریزی، نوری وحید، سیستانی، مکارم،                                                      

 883284صافی:                                                      

 

 نصاب طال

 

 به این میزان رسید یک چهلم آن را باید بدهد.مثقال بازار نرسیده زکات ندارد و اگر  13نصاب طال              اول: تا به 

 

 و... می باشد) یعنی سه تا سه تا  27، 24، 21، 18، 13مثقال باشد؛ معیار عدد  13دوم: اگر بیشتر از                            

 ، ید بدهد. البته در اعداد میان آنهارا باعدد باال می رود( و به هر کدام از این اعداد رسید یک چهلم آن                            

 را باید بدهد و اگر  13مثقال طال باشد یک چهلم  17یا  16عدد مورد نظر قبل است.) مثال اگر مالک                            

 مثقال  21د یک چهلم مثقال باش 21یا  22مثقال را می دهد و یا اگر  18مثقال باشد یک چهلم  22یا  19                           

 285باید بدهد(را                             

 

را به عنوان زکات  در صد از طال آیت هللا مکارم: برای محاسبه راه آسانتری نیز وجود دارد و آن این است که شخص دو و نیم

 286بدهد.

                                                           
،  بهجت: 312س  2/168، مکارم: استفتائات:71، رهبری: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه اعتکاف ص 1/129تحریر الوسیلة: امام: 283

، تبریزی: 1114م  272، فاضل: االحکام الواضحة:/1284م  2/126، وحید منهاج: 1274م  1/147، سیستانی: منهاج:2/432استفتائات:

 ، ظاهراً در این مساله میان فقهاء عظام اختالف نظر وجود ندارد.1284م  1/297منهاج:
  1864م  2/111توضیح المسائل سیزده مرجع: بقیه: 1881م  161توضیح المسائل: / وحید:284

 
  1896م  2/128ضیح المسائل سیزده مرجع:تو ، بقیه:1911م  166توضیح المسائل: /  وحید: 285
  1897م  2/129ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 286



 

 

 

 

 سکه بهار                       دارد: بهجت

 آزادی زکات... 

 287ندارد: بقیه                                 

 

 

 نصاب نقره 

 

 مثقال بازار نرسیده زکات ندارد اما وقتی به این حد رسید باید یک چهلم آن را بدهد 123نصاب نقره                اول: تا به 

 

 و ...) یعنی بیست و یک تا  168، 147، 126، 123مثقال باشد؛ معیار  123دوم: اگر بیشتر از                               

 بیست و یک تا باال می رود( و به هر عدد که برسد یک چهلم آن را باید بدهد. البته در اعداد میان آنها                               

 مثقال را باید  123مثقال نقره باشد یک چهلم  123تا  126مالک، عدد مورد نظر قبل است.)مثال اگر                               

 288مثقال را محاسبه می کند و....( 126مثقال باشد یک چهلم  146تا  127بدهد و اگر                               

 

ز وجود دارد و آن این است که شخص دو و نیم در صد از نقره را به عنوان زکات آیت هللا مکارم: برای محاسبه راه آسانتری نی

  289بدهد.

 

 

 

 

 

 

                                                           
  9ص  8، بقیه: استفتائات جامعه الزهراء مجموعه  1218س  2/466بهجت: استفتائات:  287
  1897م  2/128توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1914م  167توضیح المسائل: /  وحید: 288
  1897م  2/129مسائل سیزده مرجع:ر.ک توضیح ال 289



 نصاب گاو

 

 ک گوساله که داخل در باید ی رسید 19تا  12نرسیده است زکات ندارد و هنگامی که به  12نصاب گاو                 اول: تا به 

 شده است بدهد 290سال دوم                             

                                                                                                                     

 291یک گوساله ماده که داخل در سال سوم شده است                            39تا  42دوم: از                              

 

 دو گوساله که داخل در سال دوم شده اند.                    گاو               62سوم:                              

 

 گاو یک گوساله که داخل در سال دوم شده  12یا برای هر به باال                         61چهارم: از                              

 گاو یک گوساله ماده که داخل در  42می دهد و یا برای هر                                                                              

 سال سوم شده می دهد. و تا آنجا که می شود باید به گونه ای                                                                              

 حساب کند که گاوی باقی نماند.) مثال: اگر هفتاد گاو دارد                                                                              

 تایی می کند. یا اگر  42و  12آنها را تقسیم بر دو دسته                                                                               

 292.(تایی می کند.. 42سیم بر دو دسته گاو باشد آنها را تق 82                                                                            

 

 

                                               نصاب گوسفند 

 

 عدد رسید باید یک گوسفند بدهد 122تا  42و وقتی به  نرسیده است زکات ندارد 42نصاب گوسفند         اول: تا به 

 گوسفند 2             222تا  121دوم: از                          

 گوسفند 1          122تا  221سوم: از                          

 گوسفند 4           199تا  121چهارم: از                          

 293گوسفند  1عدد  122به باال                   به ازای هر  422پنجم:                          

 

                                                           
در اینجا حضرات آیات زنجانی و بهجت نظر خاص دارند: زنجانی: داخل سال سوم شده...، بهجت: .... ومادر گوساله قابلیت حمل داشته 290

مسائل توضیح ال باشد. همچنین حضرات آیات سیستانی، وحید، خوئی و تبریزی معتقدند که احتیاط واجب آن است که گوساله نر باشد )ر.ک

 ( 1912م  2/116و توضیح المسائل سیزده مرجع: 1929م  171وحید : / 
 بهجت: .... که مادر گوساله قابلیت حمل را داشته باشد. 291
  1912م  2/116توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه: 1929م  171توضیح المسائل: /  وحید: 292
 1929 2/171توضیح المسائل سیزده مرجع: بقیه:،  1912م  172توضیح المسائل: /  وحید: 293



 نصاب شتر 

 

 زکات آن یک گوسفند است. 9تا  3سیده است زکات ندارد و شتر نر 3تا به اول:                       

 گوسفند 2شتر                   14تا  12دوم:                       

 گوسفند 1شتر                  19تا  13سوم:                       

 گوسفند 4شتر                24تا  22چهارم:                       

 گوسفند 3شتر                          23پنجم:                       

 294شتر که داخل در سال دوم شده است 1                 شتر  13تا  26ششم: نصاب شتر         

 295 شتر که داخل در سال سوم شده است 1شتر                    43تا  16هفتم:                       

 296شتر که داخل در سال چهارم شده است 1شتر                   62تا  46هشتم:                       

 شتر که داخل در سال پنجم شده است 1شتر                     73تا  61نهم:                       

 سوم شده اند.شتر که داخل در سال  2شتر                     92تا  76دهم:                       

 رم شده اند.شتر که داخل در سال چها 2شتر                122تا  91یازدهم:                       

 شتر که داخل در سال سوم شده است بدهد و یا  1شتر  42به باال                   یا برای هر  121دوازدهم:                       

 شتر که داخل در سال چهارم شده است بدهد. و  1شتر  32برای هر                                                                   

 باید تا آنجا که ممکن است به گونه ای حساب کند که شتری باقی نماند.                                                                  

 تایی  42تایی  و یک دسته  32شتر دارد به دو دسته  142) مثال اگر                                                                   

 297تقسیم کند ...(                                                                   

 

 298شتری که برای زکات داده می شود الزاما باید ماده باشد. نکته: برخی از مراجع معظم تصریح نموده اند که

 

 

 

 

                                                           
 بهجت: .... که مادر آن قابلیت حمل داشته باشد. 294
 بهجت: .... که مادر آن قابلیت حمل داشته باشد. 295
 بهجت: ... که قابلیت حمل را داشته باشد. 296
   2191م  2/113توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1927م  169توضیح المسائل: /  وحید: 297
   1912م  2/113ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 298



 وقت واجب شدن زکات 

 

 

 تبریزی، خوئی: وقتی که عرفا به آن گندم یا جو بگویندفاضل، نوری، امام، سیستانی، وحید،     در گندم و جو       

 بهجت: وقتی که دانه آن محکم شود                           

 مکارم: وقتی که دانه شکل گرفته و عرفا به آن گندم یا جو گفته شد.                           

 ا اما اگر اتفاقا مالحظه زمان بعد به نفع فقر صافی، گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب وقتی دانه شکل گرفت.                           

 299واجب باید آنرا لحاظ نماید باشد بنا بر احتیاط                          

 

 : بنا بر احتیاط واجب وقتی تبدیل به غوره شدامام، نوریکشمش              در 

 : وقتی غوره شد ، اراکیبهجت                          

 300گفته شد.: وقتی به آن انگور سیستانی، مکارم، وحید، فاضل، تبریزی،زنجانی، خوئی                           

 

 در خرما              اراکی، بهجت، زنجانی: وقتی که میوه آن سرخ یا زرد شود  

 اما اگر اتفاقا مالحظه زمان بعد به  صافی، گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب وقتی میوه آن سرخ یا زرد شود                          

 شد بنا بر احتیاط واجب باید آنرا لحاظ نماید.با نفع فقرا                             

 مکارم: زمانی که خرما برسد و قابل خوردن شود.                           

 301بقیه مراجع معظم: وقتی میوه رسیده و خشک شود )که عرب به آن تمر می گوید(                          

 

 زمان وجوب پرداخت زکات 

 

 همه: هنگام جدا کردن کاه گندم وجو                    زمان پرداخت زکات          

 

 خرما و کشمش           سیستانی: در هر دو موقع چیدن                                        

 وقع چیدن و در کشمش موقع خشک شدنبهجت: در خرما م                                                                    

 302بقیه: در هر دو موقع خشک شدن                                                                    

                                                           
  1838م  2/129توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1873م  162توضیح المسائل: /  وحید: 299
  1838م  2/129توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1873م  162توضیح المسائل: /  وحید: 300
 1838م  2/129توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1873م  162توضیح المسائل: /  وحید: 301
 1838م  2/129توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1873م  162توضیح المسائل: /  وحید: 302



 خمس
 

 

 هدیهخمس 

 

 مطلقا خمس ندارد: امام، رهبری، نوری 

  

 دارد: فاضل، بهجت، مکارمخمس بنا بر احتیاط واجب مطلقا   ای  هدیه

 رسیدن که تا

 ، خوئی، اراکیمطلقا خمس دارد: سیستانی، صافی، گلپایگانی   سال خمسی 

 مصرف نشده..

 د، تبریزی: وحیهدیه قابل توجه باشد خمس دارداگر                             

 

  303احتیاط واجب در پرداخت خمس است: زنجانی االو قابل توجه باشد دارد اگر                             

 

البته پاداشهایی که از مزایای آن کار محسوب می شود و نوعا  و.... یارانه، عیدی، جوایز بانک  ی از مصادیق هدیه:نکته: برخ

 در قرارداد می آید، حکم هدیه را ندارد.

 

 سرمایه

 

 صافی، گلپایگانی مطلقا خمس دارد: 

  

 ، زنجانیبهجت زندگی است ندارد: معمول رجاخمآن مقدار از آن که جهت به دست آوردن  سرمایه کار

 

 دارد: نگی خود را تامین کند، دتواند زنن )و لو به صورت اقساطی( آن پرداخت اگر با 

 304،وحیدسیستانی، مکارمامام،  

 

                                                           
 1731م  7/ 2توضیح المسائل سیزده مرجع: ،  بقیه:831س 177، رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 1772م  142توضیح المسائل: /  وحید: 303
، مکارم: توضیح 1329س  1/44، رهبری، زنجانی، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، بهجت: استفتائات:13س  1/133استفتائات:امام:  304

 9ص  8م اختصاصی، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه  2/28المسائل سیزده مرجع:



 خمس اموال طفل

 

 و بنا بر احتیاط واجب وقتی کودک خود به بلوغ رسید باید خمس آن را بر ولی او الزم نیست پرداخت خمس              

 بدهد: امام، رهبری، مکارمسودهایی که                

 برای کودک

 بر ولی واجب است که خمس آن را از مال کودک بدهد و اگر نداد وقتی کودک خود به بلوغ رسید باید حاصل می شود..          

 زنجانیوحید، : سیستانی، بدهد خمس آن را                              

 

 برای ولی جایز است که خمس آن را از مال کودک بدهد و اگر نداد وقتی کودک خود به بلوغ رسید باید                             

  305، گلپایگانیل جایز نیست: نوری، صافیو تا آن زمان تصرف در ما خمس آن را بدهد                             

 

نکته: بحث فوق تنها در رابطه با منافعی است که به صغیر می رسد. و اما در مواردی که خمس به اصل مال طفل تعلق می 

 306گیرد؛ برخی از مراجع معظم لزوم پرداخت خمس توسط ولی را الزم شمرده اند.

 خمس جهیزیه 

 

 اگر دفعتا نمی شود تهیه کرد یا تهیه نکردن تدریجی آن خالف عرف و عیب             شود جهیزیه ای که تدریجا تهیه می

 مکارم رهبری، ،محسوب شود خمس ندارد: امام               و سال خمسی بر آن می گذرد...

 

 ، اگر در سالهایی تهیه می شود که دختر در معرض تزویج است خمس ندارد: بهجت                                                    

 صافی                                                    

 

 کرد و یا در شهر آنها مرسوم باشد که از پیش تهیه کنند  اگر دفعتا نمی توان تهیه                                                    

 خمس ندارد: فاضل                                                     

 تبریزی: اگر در سال ازدواج تهیه شده خمس ندارد و در سالهای قبل بنا بر احتیاط                                                     

 307واجب خمس آن واجب می شود                                                      

                                                           
، فاضل: احکام 376س  2/186، مکارم: استفتائات:8111م  147توضیح المسائل: /  ، وحید:1217س  221رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 305

  1794م  2/11، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:421م  136جوانان:/
 و ... 2/164و جامع المسائل بهجت: 1217س  221ر.ک اجوبة االستفتائات:/ 306
، تبریزی: 748س  1/227فی: جامع االحکام:، صا29س  2/928رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع: 307

 21ص  8، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 741س  1/187، فاضل: جامع المسائل:822س  1/169استفتائات:

 



 وسائلی که داماد تدریجا تهیه می کند

 

 دار و در صورت توانایی نیز آن مق خمس نداردمطلقا وسائلی که تدریجاً توسط پسر                   اگر نمی توانند دفعتاً تهیه کنند 

 متعارف باشد در حکم جهیزیه دختر است: بهجت ،که تهیه آن از پیش                      سی و سال خم تهیه می شود

 بر آن می گذرد....                                                    

 وحید: چنانچه تهیه تدریجی متعارف بوده و توانایی خرید دفعی ندارد، زنجانی،                                                     

 خمس ندارد                                                      

 اگر تهیه تدریجی متعارف بوده و مؤونه محسوب شود خمس ندارد: رهبری، مکارم                                                    

 

 اگر تهیه تدریجی آن متعارف بوده و عدم تهیه آن کوتاهی در امر زندگی محسوب                                                     

 308شود خمس ندارد: سیستانی                                                     

 شمسی بودن سال خمسی 

 

 بر احتیاط واجب باید قمری قرار داده شود: وحید بنا  سال خمسی...                

 

                                   

  309می تواند شمسی یا قمری قرار دهد: بقیه مراجع معظم                                 

 

 خمس پس اندار

 

 تبریزیمطلقا خمس دارد: امام، رهبری، سیستانی، وحید،  پولهای پس انداز شده ای که 

 ...آمده نآسال خمسی روی 

 اگر برای لوازم زندگی نگه داشته و نتواند نقداً تهیه کند ندارد: بهجت، فاضل، زنجانی 

 

 310اگر برای تهیه ما یحتاج باشد و نتواند نقدا تهیه کند ندارد: صافی، گلپایگانی  

                                                           
 8عه و استفتاء شفاهی از دفتر،  استفتائات جامعة الزهراء مجمو 1321رهبری و زنجانی: استفتاء شفاهی از دفتر، بهجت: استفتائات:  308 

 21ص 

 
 

، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1411س  1/12، بهجت: استفتائات: 122213س  2/97رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 309

  1766م  13/ 2و توضیح المسائل سیزده مرجع: 62ص  8
  49ص  8ة الزهراء مجموعه ، زنجانی: استفتاء شفاهی از دفتر، استفتائات جامع718س  1/223صافی: جامع االحکام:  310



 خمس ارث 

 

 همه: ندارد      ن را داده است      آاگر میت خمس             

 مالی ارث

 همه: نداردخمس آن را داده یا نه           اگر شک داریم که میت که یقینا خمس                 

 به آن تعلق گرفته

 سیستانی: اگر میت به اصل خمس اعتقاد نداشته اگر یقین داریم که خمس آن را ندادهاست...                        

 ن را بدهندآاست خمس ندارد و اال باید ورثه خمس                                                                                        

 

 ، بهجت، نوری، صافی وحید، امام، رهبری، مکارم، 

 311خمس داردمطلقا  زنجانی:                                                                                          

 

نکته: برخی از مراجع معظم معتقدند که اگر انسان یقین داشته باشد که میت از بابت خمس بقیه اموال بدهکار است، الزم است که 

 312بدهی او را از مالی که به ارث برده است پرداخت نماید.

 

 

 مهریه

 

 بهجت: بنا بر احتیاط واجب مطلقا خمس دارد                      

 مهریه

 داردخمس باشد قد موقت که بیش از مخارج سالش بنا بر احتیاط واجب تنها آن مقدار از مهریه ع زنجانی:                     

 

 313.بقیه مراجع معظم: مطلقا ندارد                    

 

 

                                                           
 2/9رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، زنجانی: استفتاء شفاهی از دفتر،  بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 311
 1733م 

 1733م  2/9ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 312
/ 2توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1771م  142توضیح المسائل: /  ، وحید: 862س  72/ 2رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 313
  1734م  8



 زمان حلیت تصرف در متعلق خمس 

 

 جایز است: زنجانی، نوری  با صرف جدا کردن خمس

 تصرف در باقی......

 بنا بر احتیاط واجب جایز نیست: بهجت، وحید    

 

 314جایز نیست: بقیه مراجع معظم   

 می شود. نکته: البته اگر با وکیل مرجع دست گردان یا مصالحه کند )ولو به صورت تلفنی(، تصرف جایز

 خروج مؤونه از مؤونه بودن 

 

 ا به آن خمس تعلق می گیرد: امامهر گاه مؤونه از                       بنا بر احتیاط واجب مطلق

 مؤونه بودن خارج شود...

 مطلقا خمس تعلق نمی گیرد: رهبری، مکارم، وحید                                         

 

 اگر قبل از سال خمسی از آن بی نیاز شود خمس تعلق می گیرد و اگر پس از گذشتن سال                                          

 سال خمسی بی نیازی حاصل شود خمس ندارد: نوری، فاضل                                         

 

 و اگر  خمس تعلق می گیردبنا بر احتیاط واجب ی از آن بی نیاز شود اگر قبل از سال خمس                                         

 سال خمسی بی نیازی حاصل شود خمس ندارد: صافی  پس از گذشتن سال                                         

 

 اگر قبل از سال خمسی از آن بی نیاز شود؛ و از اشیائی باشد که معموال برای سال بعد                                                             

  ن سالکنار گذاشته می شود خمس ندارد و اال به آن خمس تعلق می گیرد. و اگر پس از گذشت                                         

 خمسی بی نیازی حاصل شود مطلقا خمس ندارد: سیستانی                                         

 

 خمس  بنا بر احتیاط واجب اگر از زمانی که از مؤونه بودن خارج شده یک سال گذشته باشد                                         

 315دارد: بهجت                                          

                                                           
، بقیه: استفتائات جامعه 1236م  1/428، سیستانی: منهاج:984س  212، رهبری: اجوبة االستفتائات:/21م  1/161امام: تحریر الوسیلة: 314

  72ص  8الزهراء مجموعه شماره 
  36ص  8، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 142س  1/13، بهجت: استفتائات:612 امام: توضیح المسائل معظم له: / 315



 

 در پرداخت خمس  مرجع لزوم اذن

 

 

 ، اراکی الزم نیست: سیستانی، صافی، تبریزی، گلپایگانیاجازه مرجع          سهم سادات           ر پرداخت...د

 

 الزم است: امام، رهبریاجازه مرجع          

 

  فاضل، مکارم بهجت، وحید،: بنا بر احتیاط واجب اجازه الزم است        

 

 316سهم امام                همه مراجع معظم: اجازه مرجع الزم است                           

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
م  2/39، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1832م  133توضیح المسائل: /  ، وحید:1219س  219رهبری: اجوبة االستفتائات: /  316

1814  



 نذر
 

 لزوم خواندن صیغه نذر

 

 که بگوید: نذر می کنم، یا نام خدا را ببرد کافی استاندازه همین مکارم:  برای واجب شدن نذر

 خواندن صیغه....

 317بقیه مراجع معظم: صیغه الزم است 

 

ه ( یا به فارسی بگوید: ) ب)هلل علی  که اگر فالن قضیه واقع شد فالن کار را انجام دهم  نکته: صیغه نذر این است که بگوید:

 318(ر عهده من که اگر فالن قضیه واقع شد فالن کار را انجام بدهمخاطر خدا ب

 

 اشتراط اجازه پدر در انعقاد نذر

 

 شرط نیست : امام، رهبری  برای واجب شدن

 اجازه پدر ،نذر

 شرط نیست مگر آنکه موجب آزار او شود: مکارم                                  شرط.... 

       

 سیستانی  شرط نیست مگر آنکه نهی او از روی شفقت بوده و مخالفت موجب آزار او شود:                                           

 

 فاضل، صافی، تبریزی، نوری، منع کند: وحید پدر از نذر شرط نیست مگر آنکه                     

 گلپایگانی، خوئی،                                             

 

 319بهجت: بنا بر احتیاط واجب نذر فرزند مشروط به اذن پدر نیست و باید به آن عمل کند                                           

ود خ ،والدینامر و نهی  امتثالل اص باید توجه داشت که در اینجا تنها به صحت یا بطالن نذر اشاره شده است و اال :نکته: اوال

:)حضرات آیات: خوئی، . مانندمادر را نیز در مساله فوق در حکم پدر می دانندمعظم برخی از مراجع  انیا:ث است. محل اختالف

 320فاضل: بنا بر احتیاط واجب(سیستانی، تبریزی و 

                                                           
 2641م  2/629، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:2723م  313توضیح المسائل: /  رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: 317

 
 2641م  2/629ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 318
، 2712م  334توضیح المسائل: /  ، وحید:3399س  4/291، بهجت: استفتائات: 12رهبری: استفتائات جامعة الزهراء جزوه نذر ص  319

 2646م  2/612بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:
 2646م  2/612ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 320



 

 اشتراط اجازه شوهر در انعقاد نذر

 

   مطلقا الزم است: امام، نوری  نذر در صحت

  زن )در اموال خودش(

 اجازه است: رهبریدر صورت حضور شوهر، مشروط به  زن بنا بر احتیاط واجب انعقاد نذر اجازه شوهر....

 

 الزم نیست مگر در صورت منافات با حقوق شوهر که در این حالت بنا بر احتیاط واجب منعقد                                      

 نمی شود: وحید                                       

 

 321الزم نیست مگر در صورت منافات با حقوق شوهر: مکارم، فاضل، تبریزی                                      

 

 

 کفاره شکستن نذر

 

 روز روزه(: رهبری،  1فقیر و اگر نتوانست 12اطعام یا پوشاندن یعنی: ) کفاره حنث نذر            همان کفاره حنث قسم است

 ، بهجت، خوئی سیستانی ،وحید، تبریزی 

 

 فقیر(: امام، مکارم، فاضل،  62یا اطعام و روز روزه  62همان کفاره افطار عمدی رمضان است ) یا  

 322نوری، اراکی، زنجانی                                 

 

 

 

 

                                                           
م  2/611، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:2712م  334توضیح المسائل: / ، وحید:7رهبری: استفتائات جامعة الزهراء جزوه نذر ص  321

2644  
 2/622بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: ، 2717م  333توضیح المسائل:/ ، وحید:13رهبری: استفتائات جامعة الزهراء جزوه نذر ص  322

  1672م  914/ 1و  2631و م  2634و م  2669م 



 

 عقد دائم و موقت
 

 

 

 به غیر عربی عقد خواندن صیغه

 

 خواندن صیغه به غیر عربی صحیح نیست: فاضل، اراکی، نوری، صافی، گلپایگانیاگر زوجین توانایی خواندن            

 صیغه به عربی را دارند...            احتیاط واجب در عربی بودن است: امام، تبریزی، خوئی، سیستانی، مکارم

 عربی بودن مطلقا شرط نیست: بهجت، زنجانی                                            

 

 ، ، بهجت، زنجانی، فاضلصافی مکارم، ، سیستانی،ماما می توانند خودشان به فارسی بخوانند:اگر زوجین نتوانند             

 نوری، گلپایگانی وحید،               صیغه را به عربی

  صحیح بخوانند...

 اگر توکیل کسی که قادر بر عربی است ممکن باشد بنا بر احتیاط واجب، الزم است و اال می توانند                                 

 323خودشان به فارسی بخوانند: خوئی، تبریزی                                    

                                                         

                                  

 لزوم تعیین مهریه  

 

  .الزم و رکن است   عقد موقت         صحت در      وجود مهریه

 

 324.الزم نیست        عقد دائمصحت در  

 

 

 

 

                                                           
  2172م  2/431، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع: 2414م  492توضیح المسائل:/ وحید: 323
 18ص  12عه شماره ، و استفتائات جامعة الزهراء مجمو988س  2/119، استفتائات مکارم:3117س  4/131ر.ک استفتائات بهجت:  324



 

 لزوم اذن پدر یا جّد پدری

 

 ) یا به احتیاط و یا به فتوا( تکیلفاً           همه: شرط استاذن پدر                       

 در ازدواج

 .وضعا           بهجت، فاضل: شرط نیست                دختر باکره...

 

 سیستانی، مکارم، نوری، زنجانی، صافی: شرط است.                                                 

 

 325هبری و تبریزی: بنا بر احتیاط واجب شرط است. ر                                                 

 

توضیح: مقصود از اشتراط تکلیفی اذن این است که طرفین با خواندن عقد بدون اذن، دچار معصیت شده اند. و منظور از 

 اشتراط وضعی اذن آن است که عقد بدون اذن باطل می باشد.

      

 

 ازاله بکارت با زنا و...

 

 سیستانی، مکارم، زنجانی، نوری :دارد     واسطهعقد دختری که به 

 یا "ازدواج بدون اذن پدر" 

 : صافی بنا بر احتیاط واجب اذن پدر الزم است    بکارت او زائل شده  "زنا"

 نیاز به اذن اذن پدر...

 326، خوئیتبریزیبهجت، فاضل،  وحید، : امام، رهبری،اذن  پدر نیاز نیست                                          

 

 

 

                                                           
، بقیه: توضیح المسائل سیزده 617س  1/214، مکارم: استفتائات:1123س  2/122، تبریزی: استفتائات:8و 7س  1/161امام: استفتائات: 325

  23و استفتائات موجود در جامعة الزهراء جزوه نکاح ص  2176م 2/438مرجع:
، 1217م 2/261، رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر ، خوئی: منهاج:2177م  2/438امام، تبریزی، زنجانی: توضیح المسائل سیزده مرجع: 326

، 72م  1/28، سیستانی: منهاج:4626س  4/21، بهجت: استفتائات:1217م  1/297،وحید: منهاج:1442م  1/182فاضل: جامع المسائل:

 12 ، بقیه: استفتائات موجود جامعة الزهراء جزوه نکاح ص1217م  2/114تبریزی: منهاج:

 



 

 

 

 

 

 پریدن یا تصادف ازاله بکارت بواسطه

 

 ، خوئیدختری که بواسطه پریدن               دارد: سیستانی، مکارم، بهجت، تبریزی، نوری

 یا تصادف بکارتش زائل

 327شده برای عقد نیاز به اذن               بنا بر احتیاط واجب اذن الزم است: رهبری، صافی

 پدر یا جد پدری.....   

 

 

 

 

 محرمیت نامادری و ناپدری 

 

 328مرد محرم می شود ها و نوه هایزن به صرف عقد، با پسر هر گاه زن و مردی با

 هم ازدواج کنند....

 

 329محرم می شود.او و نوه های از دخول با زن، با دختر مرد بعد   

 

 

 

 

 

                                                           
م  2/114تبریزی: منهاج: و 1122س  122/ 2، تبریزی: استفتائات:72م  1/28رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر ، سیستانی: منهاج: 327

 12، بقیه: استفتائات موجود در جامعة الزهراء جزوه نکاح ص 1217م 2/261، خوئی: منهاج:1217

 
 2189م  2/463المسائل سیزده مرجع:توضیح  ، بقیه:2431م  496توضیح المسائل:/  وحید: 328
  2186م  2/464توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:2432م  496توضیح المسائل:/ وحید: 329



 در عقد موقتبه مهریه یا مدت اخالل 

 

 330صیغه باطل استهمه:               مهر شده باشد اخالل در ذکر عقد موقت...اگر در 

 

 ، تبدیل به دائم می شود: امام، رهبری، فاضل اخالل در ذکر مدت شده باشد 

 صافی                                                                                         

 

 باطل می شود: سیستانی، مکارم، وحید،  

 331تبریزی 

یا به  و عقد بون ذکر مهر یا مدت خوانده می شودبه دو صورت اتفاق می افتد: یا اساسا  و مدت در ذکر مهر لنکته: اخال

برای زن .)مثال: مهر را یک خانه غیر معین قرار داده اند یا  مدت را تا  پیدا شدن خواستگار می شوندصورت مجهول بیان 

 می دهند(قرار 

 

 ساله 99صحت عقد 

 

 فاضلیح است: امام، رهبری، صافی، صح ساله 99صیغه 

 

 باطل است: سیستانی 

 

 ، خوئی نوریبدیل به دائم می شود: ت   

 

 مکارم واجب تبدیل به دائم می شود: بنا بر احتیاط                                       

 

 عالوه بر عقد صحیح است اما بنا بر احتیاط واجب برای جدا شدن وحید: اگر خوانده شده                                       

 332بخشش مدت یا انقضاء آن طالق را هم جاری کنند.                                        

                                                           
، بقیه: استفتائات موجود جامعة  199، مکارم: توضیح المسائل:/4697س  4/42، بهجت: استفتائات:3م  2/288امام: تحریر الوسیله: 330

  18الزهراء جزوه نکاح ص 
، 9م  2/443، صافی: هدایة العباد:241م  1/77رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، سیستانی: منهاج: ،9م  2/292امام: تحریر الوسیله: 331

 1122م  1/129، وحید: منهاج:2272م  199، مکارم: توضیح المسائل:/ 1716م  187فاضل: االحکام الواضحة:/
 187الفصل الرابع.. ، فاضل: االحکام الواضحه:/ 129/ 1شفاهی از دفتر، وحید: منهاج:  ، رهبری: استفتاء4س  1/244امام: استفتائات: 332

م  196، سیستانی: المسائل المنتخبه:/144/ 2، تبریزی: منهاج:  1228س  2/144، مکارم: استفتائات:272/ 2النکاح المنقطع، خوئی: منهاج: 

 13ص  16، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1213



 اهل سنتازدواج با 

 

 ازدواج ...             زن شیعه با مرد سنی            اگر خوف انحراف از مذهب نباشد جایز است: امام، رهبری، سیستانی، 

  ، صافی، تبریزی، بهجتفاضل، نوری، وحید                                                             

 

 مفسده نوعیه دارد و مطلقا جایز نیست: مکارم                                                             

 

 333 مفسده نوعیه دارد مطلقا جایز نیست: وحید                                                             

 

                                                            

 334شیعه با زن سنی            همه مراجع معظم: اگر خوف انحراف از مذهب نباشد جایز استمرد                          

 

 335: ازدواج زن شیعه با مرد سنی در موارد عدم مفسده کراهت دارد.و صافی بهجتحضرات آیات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1238س  1/127،  بهجت: استفتائات:8م  2/441رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر ، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر،صافی: هدایه العباد:  333

 11ص  16، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 728س  1/211، مکارم: استفتائات:1221س  1/163تبریزی: صراة النجاة: 
، بقیه: استفتائات جامعة 728س  1/211، مکارم: استفتائات: 4377س  4/12رهبری: استفتاء شفاهی از دفتر، بهجت: استفتائات بهجت: 334

  11ص  16الزهراء مجموعه 
 8م  2/441و هدایه العباد:  4377س  4/12ر.ک استفتائات بهجت: 335



 با کافر  ازدواج

                                                        

 .همه: مطلقا جایز نیست ازدواج              مرد کافر با زن مسلمان          

 

 .غیر کتابی           همه: مطلقا جایز نیست      مرد مسلمان                       

 با زن کافر..                      

 دارد جایز است. و اگر ناگر زن مسلمان سیستانی:      به صورت       .        یهودیه و                                           

 مسلمان داشته باشد در صورت اذن او به احتیاط زن نصرانیه..       موقت..                                                          

 واجب و بدون اذن او به فتوا حرام است.                                                                                        

                                                            

 . مگر در : اگر زن مسلمان دارد جایز نیستفاضل                                                                                       

   336 مدت کوتاهی که زن گرفتن صدق نکند.                                                                                      

    

 : اگر زن مسلمان دارد جایز نیست. ، وحیدتبریزی                                                                                      

 صورت اذن او و یا کوتاه بودن مدت صیغه.مگر در                                                                                        

 

 صافی: اگر زن مسلمان دارد تنها در صورت اذن او                                                                                       

 جایز است.                                                                                        

 : مطلقا جایز است.امام، رهبری، مکارم                                                                                       

                                                                            

 امام، رهبریجایز نیست: مطلقا بنا بر احتیاط واجب   به صورت دائم                                                                    

 ، سیستانی، فاضل، مکارم                                                                                       

  مطلقا جایز نیست: بهجت                                                                                       

 اگر زن مسلمان دارد تنها ، وحید، تبریزی:337صافی                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     338 او جایز است. در صورت اذن                                                                                       

                                                           
 ( 86سلمان نفی شده است. )ر.ک اجوبه السائلین:/البته در فتوای دیگری از آیت هللا فاضل شرطیت اذن همسر م 336
 حضرات آیات صافی و گلپایگانی: البته کراهت شدیده دارد 337
م  2/469، فاضل: توضیح المسائل سیزده مرجع:1/23امام، رهبری، وحید و صافی: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: استفتائات: 338

م  497توضیح المسائل:/  ، وحید:764س  267/ 8، تبریزی: صراه النجاه:987م  188، سیستانی: المسائل المنتخبه:/ 2316اختصاصی 

 13ص  16و استفتائات جامعة الزهراء مجموعه  2197م  2/468توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:2441

   



 ازدواج موقت با زن زرتشتی 

 

 ، فاضلزنجانی، نوریمکارم، است: رهبری،  ازدواج موقت با             جایز

 زن مجوسیه...

 ، تبریزیبنا بر احتیاط واجب جایز نیست: بهجت، سیستانی، صافی                              

 

 339جایز نیست: امام، وحید                             

 

 زدواج با زانیه ا

 

 جایز است اما بهتر است به اندازه یک حیض صبر کند: امام، صافی، نوری  مطلقا               ازدواج )دائم یا موقت(

 ، مکارم اراکی، گلپایگانی با زن بی شوهری                    

 زنا نموده ....که با او 

 جایز است اما احتیاط مستحب در ترک است مگر در صورت علم به توبه او: بهجتمطلقا                                           

 

 برای کسی که با او زنا کرده احتیاط واجب و برای دیگران احتیاط خوئی، تبریزی:                                          

 .که تا  یک حیض صبر نمایندمستحب در این است                                          

 

  قبل از اینکه توبه کند  اگر زن مشهور به زنا باشد  بنا بر احتیاط واجب مطلقا سیستانی:                                

 ازدواج کرد. اما اگر مشهوره نباشد تنها برای کسی که با او زنا کرده احتیاط نمی شود با او                                           

 و در همه صورتها احتیاط مستحب این است که تا یک  صبر تا توبه زن است.واجب در                                           

 د.نمایحیض صبر                                           

 

 340فاضل: بنا بر احتیاط واجب مطلقا تا توبه زن صبر کند                                           

 

                                                           
سیستانی: توضیح المسائل سیزده  ،1492س  2/94،  صافی: جامع االحکام:221و زبده االحکام:  1م  1/329امام: ترجمه تحریر الوسیله: 339

،مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، زنجانی: توضیح المسائل 1419س  2/132، تبریزی: استفتائات:2/469مرجع:

  23ص  16، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1314س  1/429،  فاضل:جامع المسائل:2197م  2/468سیزده مرجع:
 2199م  2/472توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:2461م  498 توضیح المسائل:/ وحید: 340



 احکام طالق 
 

 

 

 شرائط زن در هنگام طالق

 

  .اول: در حال حیض یا نفاس نباشد

 

با او نزدیکی کرده ، شوهر و یا حیض قبل از آن دوم: در طهر مواقعه نباشد. یعنی: نباید در آن پاکی که طالق داده می شود

  341باشد.

 

 

 استثنائات صحت طالق در حال حیض

 

 اول: آنکه زن باردار باشد

 شوهرش در آن عقد با او نزدیکی نکرده باشد غیر مدخوله. یعنی: زنی که دوم:

 342سوم: مرد غایب بوده و برایش مشکل باشد که نسبت به طهر یا حیض زن اطالع حاصل کند

 

 

 

 ق در طهر مواقعهاستثنائات صحت طال

 

 اول: آنکه باردار باشد

 .دوم: صغیره باشد. یعنی: نه سال او تمام نشده باشد

 343سوم: یائسه باشد

 

 

                                                           
  2499م  2/318ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 341
  2322م  318/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 342
  2324م  322/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 343



 شرائط صیغه طالق

 

 .اول: صیغه را به عربی صحیح بخواند

 دوم: هنگام جاری شدن صیغه دو مرد عادل شاهد باشند

 344 طالق دادن با اجبار باشد، باطل خواهد بود.سوم: مرد در طالق دادن مختار باشد. پس اگر 

 

 اقسام طالق

 

 : طالقی که از موارد بائن نباشد.رجعی طالق        

 

 اول. صغیره. یعنی: زنی که نه سالش تمام نشده استبائن                       

 دوم. یائسه                            

 وم. غیر مدخوله. یعنی: زنی که شوهرش در آن عقد با او نزدیکی نکرده است.س                            

 چهارم. زنی که سه مرتبه طالق داده شده باشد                            

 ه (طالق داده شدبخشیدن مهریه یا چیز دیگر پنجم. طالق خلع.) طالق زنی که به شوهر مایل نبوده و با                            

 345) زن و مرد هر دو به یکدیگر مایل نبوده و در قبال بذل زن طالق جاری شده (ششم. طالق مبارات.                            

 

 احکام طالق رجعیبعضی از 

 

 346اول: مرد می تواند تا زمانی که زن در عده است بدون خواندن صیغه دوباره به وی رجوع کند.

 347.در آن بوده است، تا پایان عده حرام استهنگام طالق دوم: بیرون کردن زن از خانه ای که 

 348سوم: جایز نیست که زن در مدت عده بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر برای کارهای الزم.

 349.است م: نفقه زن در مدت عده بر عهده شوهرچهار

 350خود را زینت کند ،رپنجم: مستحب است در این مدت زن برای شوه

                                                           
  2498م  317/ 2و  2328م  322/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 344
 2322م  329/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 345
  2322م  329/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 346
  2321م  312/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 347
 2321م  312/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 348
 ، 1/361حریر الوسیله: ر. ک ترجمه ت 349
مساله اختصاصی سیستانی و منهاج الصالحین  341/ 2، توضیح المسائل سیزده مرجع: 6م  113/ 2و  12م  146/ 2ر.ک تحریر الوسیله: 350

 471/ 2و هدایة العباد صافی:  178/ 2تبریزی: 



 

 

 

 

 

 احکام عده
 

 

 

 

 

 اسباب لزوم عّده

 

 اول: طالق در عقد دائم

 دوم: تمام شدن مدت یا بخشیده شدن آن از سوی مرد در عقد موقت

 سوم: فسخ نمودن عقد به علت وجود عیوبی که مجوز فسخ می باشد

 رضاع و...چهارم: باطل شدن زوجیت بواسطه اموری مانند: ارتداد، اسالم، 

 پنجم: وطی به شبهه

 351ششم: وفات مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 341 م 1/163القول فی العدد، منهاج الصالحین سیستانی: 2/114ر.ک تحریر الوسیلة:  351



 میزان عده

 

 352است.حیض سوم عده تمام  به محض رؤیتمرتبه حائض شد،  دوسه پاکی: یعنی پس از آنکه  طالق در عقد دائم                        

                                             

 

 دوم عده تمام است ( : دو حیض ) یعنی: با اتمام حیض ، وحیدامام، رهبری، صافی، مکارم     جدایی در عقد موقت                    

 .سیستانی، فاضل: بنا بر احتیاط واجب دو حیض است                                                

 353نی: یک حیض کافی است.زنجا                                                

 

 354روز  12ماه و  4عده وفات شوهر                         

 

 جدایی به علت                      

  355.حیض سوم عده تمام است به محض رؤیتمرتبه حائض شد،  دوپس از آنکه  فسخ نمودن عقد             سه پاکی: یعنی            

 

 منفسخ شدن عقد            

   356 .حیض سوم عده تمام است به محض رؤیتمرتبه حائض شد،  دوپس از آنکه  سه پاکی: یعنی               ملی،  با ارتداد           

 رضاع و..                              

            

 منفسخ شدن عقد           

  357روز 12ماه و  4               ... با ارتداد فطری           

 

                                                                   358همه: سه پاکی    وطی به شبه                شبهه از هر دو طرف باشد یا تنها از طرف مرد               

 

 تبریزی، زنجانی، صافی: عده الزم نیستوحید، شبهه تنها از طرف زن باشد                                                   

 359نی، مکارم: به احتیاط واجب عده داردامام، سیستا                                                                                   

                                                           
 2311م  324/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 352
 2313م  2/326، توضیح المسائل سیزده مرجع:2379م  322وحید: توضیح المسائل:/ 353
  2317م  327/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 354
 و... 977م  183، منهاج الصالحین سیستانی:/189ر.ک نجاة العباد امام خمینی:/ 355
  361م  1/171، منهاج الصالحین سیستانی:  2432م  497/ 2لمسائل سیزده مرجع:ر.ک توضیح ا 356
  2449حاشیه مسأله  496/ 2ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 357
 2316م  2/317، توضیح المسائل سیزده مرجع:2622م  323وحید: توضیح المسائل:/ 358
  2317م  2/317رجع:، توضیح المسائل سیزده م2621م  323وحید: توضیح المسائل:/ 359



 

 ه عده متفاوت دارندزنهایی ک
 

 360اول: زن باردار 

 361دوم: زنی که در سن دیدن حیض است اما حائض نمی شود

 362شده است.قبل از اتمام عده یائسه  دیده است اما سوم: زنی که یک یا دو حیض 

 

 

 زنهایی که عّده بر آنها الزم نیست 

 

 .اول: زنی که به سن یائسگی رسیده است

 

 .که زیر نه سال داشته باشدزنی صغیره. دوم: 

 

 363ننموده است.او نزدیکی  غیر مدخوله. یعنی: زنی که همسر باسوم: 

 

معتقدند که اگر زن مورد دخول قرار نگرفته باشد اما منی داخل فرج  –مانند: آیت هللا سیستانی  –نکته: برخی از مراجع معظم 

مانند: حضرات آیات وحید، فاضل، بهجت و... _ تصریح  –شده باشد؛ زن باید عده نگه دارد. همچنین بسیاری از فقهاء معظم 

 364دخول محقق نشده باشد. نموده اند که اگر جذب منی رخ داده و زن باردار بشود برای ثبوت عده کفایت می کند هر چند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  2317م  2/327و  2314م  2/323ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 360
  2312م  2/324ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 361
  4/139ر.ک جامع المسائل بهجت: 362
 2311و  2312م  2/321ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 363
  1481م  2، منهاج الصالحین وحید: ج 4/136، جامع المسائل بهجت:2311و  2312م  2/321ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 364



 

 احکام مالی 
 

 

                              

 

 

 گرفتن سود از بانک 

 

 زنجانیفاضل، صافی، نوری، مکارم، ز: امام، رهبری، جای سپرده گذاری در بانک

 و گرفتن سود )اگر طبق 

 365سود یک معامله دیگر انجام بدهندبهجت: جایز نیست. اما می توانند روی مقدار  عقود شرعی باشد(...

  

 سود را به سید فقیر بدهد   %22وحید: از ابتدا به قصد سود نباید بگذارد. اما بعدا اگر  

 بقیه حالل است. 

 

 عمل می شود جایز است اسالمیتبریزی: اگر اطمینان داشته باشد که طبق عقود                                                  

 

 سیستانی: چنانچه حداقل احتمال بدهد که به عقود اسالمی عمل می شود مطلقا جایز                                                                                                  

 366 است.                                                  

                               

 

 

                                                           
میلیون باشد، فرد یک  2ملیون را به مدت یک سال در بانک بگذارد و کل سود حاصله از قرارداد تا آخر سال  12مثال: اگر بخواهد مبلغ  365

ملیون به بانک در ضمن آن معامله شرط می شود. مثالٌ: مسئول بانک  12میلیون به بانک می فروشد و قرض دادن  2دفترچه یا.. را به مبلغ 

ملیون به بانک ما به مدت یک سال قرض  12ملیون به شرط آنکه شما  2به شخص می گوید: من این خودکار را از شما می خرم به قیمت 

ر بانک می ماند و سودی که شخص دریافت می کند قیمت خودکاری خواهد بود که به بانک ملیون به عنوان قرض د 12بدهید. در نتیجه 

 ( 4226م  1/191فروخته است.)ر.ک استفتائات معظم له:
، بهجت: 1619م  2/281، رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع:2831م  2/791امام و نوری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 366

، 1721س  2/421، تبریزی: استفتائات:2122س  1/878سیستانی: استفتاء شفاهی از دفتر، تبریزی: استفتائات:، 4223م  1/194استفتائات:

 1294س  1/271، فاضل: جامع المسائل )فارسی(:2م  2/913، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع:686س  1/191صافی: جامع االحکام:

 38ص  9، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 



 

 گرفتن وام از بانک 

 

 .است کارمزد نباشد جایز %4مکارم، نوری: اگر بیشتر از رهبری،     قرض الحسنهگرفتن وام 

 

 .در وامهای با مبلغ پایین اشکال ندارد %4وحید: تا                                         

 

  367: اگر روی سودی که باید بدهد معامله جداگانه کند اشکال ندارد.، تبریزیبهجت                                        

 

در قالب . که وامهایی که مانند: وام خودرو، مسکن و..حکم نکته: جدول فوق تنها در رابطه با وام قرض الحسنه می باشد. و اما 

 368.متفاوت می باشد هستند،جعاله و... عقد مشارکت، مضابه، 

 

 حق معنوی در سی دی و کتاب 

 

 مکارم، نوری، فاضل، تبریزی، زنجانی جایز نیست: بهجت، کپی سی دی و کتاب

 بدون رضایت مالک.. 

 در ترک است. رهبری: اگر خالف قانون باشد حرام و اال احتیاط واجب 

 

 و اال اشکال ندارد. است سیستانی: اگر خالف قانون باشد حرام 

 

 نکه موجب اضرار به مالک باشد.آ است مگرصافی: جایز  

 

 369وحید: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.                                                   

 

 

                                                           
، بقیه: 1181س  2/277، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، تبریزی: استفتائات: 1/191، بهجت: استفتائات:42س  2/298امام: استفتائات: 367

 47استفتائات جامعة الزهراء جزوه معامالت ص 
 

 38، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه معامالت ص 2/913رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 368
 

، بقیه: استفتائات 4284س  1/221، بهجت: استفتائات:1342س  1/334، مکارم: استفتائات:1113س  297ر.ک  اجوبة االستفتائات:/ 369

 29جامعة الزهراء جزوه معامالت ص 



 

 جواز پس گرفتن هدیه 

 

 

     قربت نکرده نباشد وعین آن موجود بوده و هنگام دادن آن قصد 370اگر هبه معوضه غیر ذی رحم داده است                         

 صافی  فاضل، سیستانی،رهبری، باشد، می تواند آنرا پس بگیرد:                                                     

                                                      

 

 ، اگر هبه معوضه نبوده و عین آن موجود باشد، می تواند پس بگیرد: وحید، خوئی                                                    

 ، بهجتتبریزی                                        هدیه ای را

 بر احتیاط واجب موقع دادن آن  اگر هبه معوضه نباشد و عین آن موجود بوده و بنا                                           که به...

 قصد قربت ننموده باشد، می تواند پس بگیرد: مکارم                                                    

 

 

 .ذی رحم داده است              همه: مطلقا نمی شود پس گرفت                   

 

 

 ، صافیبنا بر احتیاط واجب نباید پس بگیرد: تبریزی   همسر داده است                               

 

          امام، رهبری، سیستانی، نوری،   هدیه به همسر در حکم هدیه به غیر ذی رحم است:                                                   

             371فاضلبهجت، ، مکارم، وحید                                                   

 

 

 

 

                                                           
به تو می دهم به هبه معوضه: هدیه ای است که در مقابل هدیه دیگر داده می شود. مثال: زید به بکر می گوید: من این انگشتر را مجاناً  370

 شرط آنکه تو هم انگشتر خود را مجاناً به من هدیه نمایی. 
، سیستانی: المسائل 1232س  298/ 2، تبریزی: استفتائات: 974م  1/213، وحید: منهاج: 1736س  413رهبری: اجوبه االستفتائات:/ 371

، 411و  1/412، بهجت: جامع المسائل:1943م  2/279:، صافی: جامع االحکام829س  1/114، مکارم:استفتائات:942م  171المنتخبه:/

 7ص  9و استفتائات جامعة الزهراء جزوه ش  33س  2/127فاضل: جامع المسائل:
 



 محاسبه نرخ تورم در دیون 

 

 فاضل، تبریزی، صافی : حساب کنند به همان مبلغی که بوده است بدهی و دیون را در

 فرض افزایش نرخ 

 بریره نسبت به مقدار تفاوت مصالحه کنند:                              تورم....

                                         

 اگر ما به التفاوت زیاد باشد باید مصالحه کنند: وحید                                        

 

م با هم مصالحه كنند                    : بهجتاحتیاطاً باید در قبال افزایش فاحش نرخ تور 

 

  باید با توجه به نرخ تورم محاسبه شود: مکارم                                        

 

 372سیستانی: چنانچه تا بیست برابر و بیشتر تنزل پیدا کرده احتیاط واجب در مصالحه است                                       

 

 می شود.نکته: مهریه و پول غصب شده نیز از مصادیق دین محسوب 

 

 

 معامله با بهایی 

 

 ، رهبریمطلقا جایز نیست: بهجت، مکارم معامله با بهایی

 

 373تبریزی، فاضل، صافی وحید، اگر موجب تقویت آنها شود حرام است: 

 

 

 

                                                           
 2/282،سیستانی: استفتاء شفاهی از دفتر، صافی: استفتاء شفاهی از دفتر،  تبریزی: استفتائات:1328س  144رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 372

، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر،مکارم: 1177س  1/124، فاضل: جامع المسائل )فارسی(:4298س  1/279استفتائات:، بهجت: 1194س 

 684و  386استفتائات: س 
، 1312س  2/98، صافی: جامع االحکام:792س  2/238، مکارم: استفتائات:12رهبری: استفتائات جامعة الزهراء جزوه معامالت ص  373

 ، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر 1262س  2/216تبریزی: استفتائات:



 قبول نمودن هدیه از بهایی 

 

 مطلقا جایز نیست: رهبری، صافی، مکارم             گرفتن هدیه 

 از بهایی..

 فی حد نفسه مانعی ندارد مگر آنکه موجب سوء استفاده گردد: نوری، بهجت                           

 

 فی حد نفسه مانعی ندارد مگر آنکه موجب تقویت آنها یا تضعیف مسلمانان شد: فاضل                           

 

  374عزت یافتن یا جلب توجه به او شود: وحید موجب دوستی، تقویت،فی حد نفسه مانعی ندارد مگر آنکه                            

 

 

 

 وظیفه مقصر در تصادف 

 

 ی، بهجت، سیستانیمی تواند طلب ارش نیز بنماید: مکارم، نور مالک خودرو تصادفی عالوه

 بر هزینه تعمیر ماشین....

 .فاضل: بابد به هزینه تعمیر اکتفا کند 

 

 نکه آتبریزی: اساسا در این موارد باید ارش گرفته شود نه هزینه تعمیر مگر  

 بر گرفتن هزینه تعمیر مصالحه کنند. 

 

 375.رهبری: موکول به قانون است 

 

 

 

 

                                                           
 12، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه معامالت ص 1312س 2/98صافی: جامع االحکام: 374
  11همه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه معامالت ص  375



 ملکیت پول قرض گرفته شده در ربا 

 

 وحید، خوئی، تبریزیکسی که قرض ربوی گرفته                    مالک می شود: امام، رهبری، سیستانی، فاضل، 

 است اصل پولی را که قرض

 مالک نمی شود: بهجت، مکارم، گلپایگانی گرفته....

 

 376بنا بر احتیاط واجب مالک نمی شود: صافی                                                     

 

فرد، مالک پول قرض ثمره اختالف فوق در جواز و عدم جواز تصرفات وی در آن پول ظاهر می شود. مثال: اگر بگوییم  نکته:

 . اگر آنرا به ما هدیه بدهد می توانیم بگیریم یا صحیح است و گردیده؛ اگر با آن خرید و فروش کندگرفته شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، سیستانی: استفتاء شفاهی از 2/783، خوئی: توضیح المسائل سیزده مرجع:1819س  2/128رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 376

 ، صافی: استفتاء شفاهی از دفتر 2116م  468، وحید: توضیح المسائل:/212س  2/88دفتر، گلپایگانی: مجمع المسائل:



 احکام دیات
 

 دیه ضرب 

 

 است دینار 6دیه آن سیاه شود                        او.. اگر ضربه ای                 صورت 

 است دینار 1دیه آن سبز شود              بر شخص وارد                                          

 دینار است 3/1دیه آن       سرخ شود      شود و ....                                                

 

 دینار است 1دیه آن سیاه شود                             او..بدن                                   

 دینار است 3/1دیه آنسبز شود                                                                        

 377سه چهارم دیناردیه آن سرخ شود                                                                       

 

 378نخود طالی بازار 18نکته: طبق نظر اکثر مراجع معظم هر دینار شرعی برابر است با 

 

 اقسام قتل

 

مال و قاتل هم احت -اى كه به حسب عادت كشنده است كشد یا با وسیلهیا قاتل به قصد قتل دیگرى را مى در قتل عمدعمد: 

 گیرد.قتل صورت مى -می دهد عقالیى این امر را 
 

او  ایا وسیله زدن عادتاً کشنده نبوده و ییعنی: ما قصد کشتن او را نداشته است. ) اعمداً به مقتول آسیب رسانده  شبه عمد: شخص

مثال: سنگ کوچکی را به سمت او پرتاب نمود و به طور ناخواسته موجب مرگ شخص  متوجه اثر کشندگی آن نبوده است(

 دارو کشنده است. هدر حالی که نمی دانست هیا دارویی را به قصد کور نمودن به او خورانید گردید.

 

یر با ت هو اصابت به او اتفاقی بوده است. مثال: می خواستاساساً ضارب قصد آسیب رساندن به مقتول را نداشته خطای محض: 

 379.ه استپرنده ای را بزند اما به دیگری اصابت نمود

 

 

                                                           
  22م  2/811ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 377
  926/ 2و  2/824و  2/929و  432م  2/261ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 378
، جامع المسائل 1/223، مجمع المسائل گلپایگانی:11م  2/822، توضیح المسائل سیزده مرجع:4/11ر.ک ترجمه تحریر الوسیله: 379

 ، 142، بحوث فقهیه مکارم:/3/476، جامع المسائل بهجت:1/321فاضل:



 

 حکم اقسام قتل

 

 

 قصاص نمی شود و دیه بر عاقله است.  قاتل نابالغ یا دیوانه است           قتل عمد       

 

 توانند قصاص کنند یا دیه بگیرند. لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد             اولیاء دم می       قاتل عاقل و بالغ است                       

                                          باشد، در صورت تقاضای قصاص باید نصف دیه مرد را به اولیاء قاتل بدهند.                                                       

                                                        

 قتل خطای محض              قصاص نمی شود و دیه بر عهده عاقله می باشد.

 

 380قتل خطای شبه عمد           قصاص نمی شود و دیه بر عهده  شخص قاتل می باشد

 

 

پدری، برادر، برادرزاده، اوالد بالغ ذکور، عمو، عموزاده( البته عاقله بودن عاقله: خویشان عاقل و بالغ پدری. )مانند: پدر، جد 

 381برخی از افراد مذکور محل اختالف می باشد.

 

 کفاره قتل 

 

 فقیر را سیر نماید 62باید هم دو ماه متوالی روزه بگیرد و هم         382عمد، در صورتی که قصاص نشود                کفاره 

 قتل...

 383فقیر را سیر نماید. 62باید دو ماه متوالی روزه بگیرد و اگر نتوانست  خطای محض و شبه عمد                                 

 

نکته: حضرت آیت هللا زنجانی تصریح نموده اند که اگر قتل در ماه های حرام واقع شود روزه ها نیز باید در ماه های حرام 

 384الزم می شود که عید قربان را هم روزه بگیرد. گرفته شود هر چند طبعاً 

                                                           
  2/822ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 380
 2/892، توضیح المسائل سیزده مرجع: 1/228، مجمع المسائل گلپایگانی:2/374، استفتائات مکارم:2/231ر.ک جامع االحکام صافی: 381

 و...
تصریح نموده اند که حتی اگر قاتل قصاص شود؛ بنا بر احتیاط واجب  -مانند: حضرات آیات صافی و گلپایگانی –برخی از مراجع معظم  382

 (16م  2/828یح المسائل سیزده مرجع:بر عاقله الزم است که کفاره را از سهم االرث خود بدهند.)ر.ک  توض
  16م  2/828ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع: 383
 16م  2/828توضیح المسائل سیزده مرجع: 384



 

 احکام نگاه، پوشش و نامحرم
 

 

 پوشش زن در مقابل نامحرم 

 

 بر زن واجب             تمام بدن و حتی بنا بر احتیاط واجب وجه و کفین را از نامحرم بپوشاند: صافی

 است که ...

 385تمام بدن را بپوشاند و پوشاندن صورت و دستها فی حد نفسه واجب نیست: بقیه مراجع معظم                           

 

 پوشاندن ابروی اصالح شده 

 

 پوشاندن ابروی                 واجب است: بهجت، فاضل، صافی

 اصالح شده

 پوشانده شود: امام، رهبری، نوری درمقابل نامحرم                 اگر زینت باشد، باید

 

  386واجب نیست بپوشاند: سیستانی، مکارم، تبریزی                                  

 پوشاندن انگشتر

 

 پوشاندن انگشتر                    مطلقا بر زن واجب است: امام، بهجت، صافی، وحید    

 و حلقه ..              

 اگر زینت محسوب شود باید بپوشاند: رهبری، نوری                                      

 

 جایز است: سیستانی، مکارم                                      

  

 387پوشاندن انگشتر متعارف واجب نیست: تبریزی                                      

                                                           
 2/28، بهجت: استفتائات:1711س  2/17، صافی: جامع االحکام:128س  1/37، مکارم:استفتائات:12س  1/232امام: استفتائات: 385
  11، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص 1344س  2/28ئات:، تبریزی: استفتا3219و س  1344س

، بقیه: استفتائات 1419س  2/162، تبریزی: استفتائات:1681س 2/161، صافی: جامع االحکام:1214س  2/131مکارم: استفتائات: 386

  11جامعة الزهراء جزوه پوشش ص 
  14، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص 822س  1/212، مکارم:استفتائات:1481س  2/138تبریزی: استفتائات: 387



 پوشاندن ناخن بلند

 

 واجب است: بهجت، فاضل   پوشاندن ناخن های          

 بلند برای بانوان ...

 الزم نیست: سیستانی، تبریزی، مکارم، نوری                                  

 

 اگر زینت محسوب می شود باید بپوشاند: رهبری                                  

 

 388احتیاط واجب در پوشاندن مطلق دست می باشد )و لو بدون زینت(: صافی                                  

نکته: بحث فوق در رابطه با ناخن ساده است که روی آن با موادی مانند الک زینت نشده باشد. و اال در غیر این صورت در 

 لزوم پوشش آن اختالفی وجود ندارد.

                     

 پوشش زن در برابر زن 

 

 389زن مسلمان                  در مقابل زن مسلمان دیگر          الزم نیست بپوشاند اال اینکه مفسده ای در بین باشد.

 بدن خود )غیر

 از عورتین( را...                       

 

            

 مسلمان             باید بپوشاند: زنجانی  در مقابل زن غیر                              

 

 اگر احتمال می دهد که آن زن کافرمحاسن او را برای نامحرم نقل                                                                         

 ید بدن را بپوشاند: تبریزیمیکند، با                                                                        

 

 زن غیر مسلمان در این جهت مانند زن مسلمان است اما پوشش                                                                                                         

 در مقابل او بهتر است: امام، رهبری، سیستانی، صافی، فاضل،                                                                         

 390مکارم، نوری                                                                        

                                                           
  82، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص 3144س  4/227بهجت: استفتائات: 388
 12و  استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص  2418م  2/492توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه:1/431فاضل: جامع المسائل: 389
  17، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص 11س  1/236م: استفتائات:اما 390



 خندیدن در مقابل نامحرم

 

 خندیدن زن                جایز نیست: بهجت، صافی

 در مقابل مرد

 بنا بر احتیاط واجب نباید به نحوی باشد که دندان او ظاهر شود: فاضل  نا محرم...               

 

 391اگر مفسده نداشته باشد اشکال ندارد: رهبری، سیستانی، مکارم، وحید                             

 

 

 نگاه به بدن زنهای مسن

 

 

 نگاه کردن به ...                بدن پیرزن جایز است: بهجت

 

  –مانند: مقداری از موی سر و ذراع  –قسمتهایی که مقداری که معموال این زنها نمی پوشانند                                    

 را می توان نگاه کرد: رهبری                                   

 

 نظر نمودن به دستها تا آرنج، موها و آنچه معموال با روسری پوشیده می شود جایز است: سیستانی                                   

                                       

 392ت: مکارمنظر نمودن به دستها تا مقداری از مچ، موها و سر و گردن جایز اس                                  

                                         

نکته: بحث فوق تنها در رابطه با زنهای مسنی است که دیگر فرتوت شده اند و امید ازدواج برای آنها وجود ندارد. همچنین باید 

 توجه داشت که در این موارد نگاه با قصد لذت به هیچ وجه جایز نمی باشد.

 

 

 

 

                                                           
  63استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص  ، بقیه:3239س  4/187بهجت: استفتائات: 391
  19استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص  ، بقیه:1941م  186بهجت: توضیح المسائل:/ 392



  نگاه به زن نامحرم

 

 

 نگاه به..          زن مسلمان            صورت و کفین          صافی، بهجت: بنا بر احتیاط واجب مطلقا جایز نیست

 

 امام، رهبری، سیستانی، تبریزی، مکارم، وحید: اگر زینت                                                                        

 393نداشته باشد و مفسده در بین نباشد جایز است.                                                                       

 

 بقیه بدن          امام، رهبری، بهجت، فاضل، زنجانی، صافی، نوری: مطلقا جایز نیست                                            

 

 سیستانی، مکارم، وحید: در زنان غیر متهتکه مطلقا حرام و در زنان                                                                

 395اگر خوف مفسده نباشد جایز است 394متهتکه                                                               

 

 

 یر مسلمان                صورت و کفین           همه: بدون قصد لذت جایز است.زن غ                    

 

 بقیه بدن            زنجانی، گلپایگانی، اراکی: احتیاط واجب در ترک است                                                      

                                                                          

 امام، صافی، تبریزی، فاضل، سیستانی، بهجت، وحید: اگر                                                                                       

 ی توان به مقداری که باز بودن آن خوف مفسده در میان نباشد م                                                                          

 396نزد آنها متعارف است نظر نمود.                                                                          

 

 

 

 

                                                           
 2411م  2/483، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:2497م  324، وحید: توضیح المسائل:/1286س  218االستفتائات:/رهبری: اجوبة  393
 مقصود از زنان متهتکه زنانی هستند که اگر آنها را از بی حجابی نهی نمایند اعتنا نمی کنند. 394
، مکارم: 26م  1/14، سیستانی: منهاج:2498و  2497م  324، وحید: توضیح المسائل:/1286س  218رهبری: اجوبة االستفتائات:/ 395

  2411م  2/483، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:1229س  2/132استفتائات: 
 2414م  2/487، بقیه: توضیح المسائل سیزده مرجع:2498م  324، وحید: توضیح المسائل:/27م  2/434امام: تحریر الوسیله: 396



 یدن لباس آستین کوتاهپوش

 

 پوشیدن لباس                 بنا بر احتیاط واجب اشکال دارد: صافی

 آستین کوتاه

 در               اگر مفسده نداشته باشد جایز است: رهبری، بهجت، فاضل، مکارم  برای آقایان

 مقابل نامحرم

 اگر تا آرنج را بپوشاند اشکال ندارد: وحید                               

 

 اگر مخالف عفت عمومی نباشد و از نظر متشرعه منکر محسوب نشود جایز است: نوری                               

 

 397اشکال ندارد: سیستانی                               

 

 

 

 

  مرد آستین کوتاهنگاه کردن زن به 

 

 بهجتنظر نمودن زن                        جایز نیست: صافی، فاضل، 

 به دستهای مرد

 که تا آرنج باز است..                 اگر معموال می پوشانند، جایز نیست: رهبری

 

 398نگاه بدون ریبه جایز است: سیستانی، مکارم، تبریزی، نوری، وحید                                          

 

 

 

 

                                                           
، بقیه: استفتائات جامعة 3249س  4/184، بهجت: استفتائات:117س  1/39، مکارم: استفتائات:1722س  2/174صافی: جامع االحکام: 397

 29الزهراء جزوه پوشش ص 
  61، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص 1241س  2/131مکارم: استفتائات: 398



 با وجود دستکش دست دادن با  نامحرم

 

 فی حد نفسه اشکال ندارد اما بنا بر احتیاط واجب بدون فشار باشد: امام        دست دادن      

 با نامحرم

 با دستکش               فی حد نفسه اشکال ندارد: رهبری، مکارم، وحید، تبریزی، صافی، فاضل، نوری

 

 399بدون فشار و التذاذ مانعی ندارد: سیستانی                          

 

الًحکم فوق تنها در رابطه با لمس بوده و حکم نگاه پیش از این گفته شد. ثانیاً اگر لمس موجب مفسده و ریبه باشد قطعاً نکته: او

 حرام خواهد بود.

 

 

 باشدنامحرم استشمام در معرض استعمال عطر که 

 

 استفاده از عطر و ادکلن در                     جایز نیست: نوری 

 برای بانوان...مکانهای عمومی 

 احتیاط واجب در ترک است: وحید                                                    

 

 اگر باعث جلب نظر نامحرم و موجب مفسده نباشد جایز است: امام، رهبری،                                                     

 400بهجت، سیستانی، مکارم، فاضل، تبریزی                                                    

 

 دوچرخه سواری بانوان 

 

 دوچرخه سواری زن                    مطلقاً حرام است: بهجت، تبریزی، صافی، مکارم 

 در اماکن عمومی 

 401فاضل، نوریبا رعایت موازین...                      اگر موجب مفسده باشد جایز نیست: رهبری، سیستانی، 

                                                           
، فاضل: 2233س  1/467، تبریزی: استفتائات:18س  2/929جع:مکارم: توضیح المسائل سیزده مر ، 22م  2/241امام: تحریر الوسیلة:  399

  128استفتائات جامعة الزهراء جزوه زینت ص  ، بقیه:41س 44احکام پزشکان و بیماران:/
استفتائات جامعة  ، بقیه:3131س  4/229، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، بهجت: استفتائات:1328س  2/168تبریزی: استفتائات: 400

  78جزوه زینت ص الزهراء 
س  2/133، صافی: جامع االحکام:1/496، تبریزی:استفتائات:6329س  4/369، بهجت: استفتائات:1716س  1/326مکارم: استفتائات: 401

 112استفتائات جامعة الزهراء جزوه زینت ص  ، بقیه:1631



  مسائل متفرقه 
 

 

 بازی با شطرنج 

 

 همه: حرام استا قصد برد و باخت              بطرنج          بازی با ش

 

 حرام استصافی، گلپایگانی: سیستانی، بدون قصد برد و باخت                                          

 

 بهجت: احتیاط واجب در ترک استوحید،                                                                     

        

 امام، رهبری، مکارم، تبریزی، فاضل: اگر یقین دارد که از آلت قمار                                                                     

 402است.و اال حرام بودن خارج شده است؛ جایز                                                                     

 

 بازی با پاسور

 

 بازی با پاسور          با قصد برد و باخت          همه: حرام است

 

 فی، گلپایگانی: مطلقا حرام استبدون قصد برد و باخت             صا                          

                                                                 

 بهجت: احتیاط واجب در ترک است                                                                

 

 ی، مکارم، تبریزی، فاضل : اگر یقین دارد که دیگر آلت قمار نیست رهبر                                                               

 403جایز و اال حرام است                                                                

 

                                                           
م  2/912بهجت: توضیح المسائل سیزده مرجع: ،1113س  2/962، رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع:21س  2/12امام: استفتائات: 402

 2/11، سیستانی: منهاج الصالحین: 2س  2/11، گلپایگانی:مجمع المسائل:67س  2/912، مکارم: توضیح المسائل سیزده مرجع:9
 ، وحید: منهاج1241س  1/122، صافی: جامع االحکام:932س  1/217، فاضل: جامع المسائل:981س  1/224تبریزی:استفتائات:

 1/12الصالحین:
گلپایگانی:مجمع  ،9م  2/912، بهجت: توضیح المسائل سیزده مرجع:1116س  2/962رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 403

، 341س  1/136، مکارم: استفتائات: 932س  1/217فاضل: جامع المسائل: ،982س  1/224تبریزی:استفتائات: ،2س  2/11المسائل:

  9ص  16بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1241س  1/122صافی: جامع االحکام:



 

 حکم نقاشی 

 

 

 مکارم، سیستانی، صافی، فاضل جایز است: امام، بهجت،    نقاشی حیوان یا انسان...        

 

 تبریزی، خوئیرهبری، نباشد جایز است:  کاملاگر                                         

 

 404جایز نیست: وحید، زنجانیمطلقا بنا بر احتیاط واجب                                         

 

 

 مجسمه سازی 

 

 وحید، خوئی، زنجانیمطلقاً حرام است: امام،   ساخت مجسمه انسان و حیوانات...           

 

 بهجترهبری، اگر کامل نباشد جایز است:                                                     

 

  ، مکارمبنا بر احتیاط واجب مطلقا جایز نیست: سیستانی                                                    

 

  405اگر مشتمل بر سر و سینه باشد اشکال دارد: صافی                                                    

                                         

 

 

 

 

 

                                                           
، زنجانی: توضیح المسائل:/ 2/12، سیستانی: منهاج:1221س  267، رهبری: اجوبة االستفتائات:/2297م  428وحید: توضیح المسائل:/ 404

 13ص  16، بقیه:استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 346س  1/138، مکارم: استفتائات:2277م  412
س  1/138، مکارم: استفتائات:2/11، سیستانی: منهاج:1221س  267، رهبری: اجوبة االستفتائات:/2297م  428وحید: توضیح المسائل:/ 405

 13ص  16، بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1238س  1/127صافی: جامع االحکام: ،346



 

 حاللیت از غیبت شوندهگرفتن 

 

 

 امام، سیستانی، تبریزی، خوئی: گرفتن حاللیت واجب نمی باشد.

 

 رهبری، بهجت: گرفتن حاللیت الزم است.

 

 

 و نوری: در صورت عدم مفسده، الزم است. 406صافی

 

  وحید: در صورت عدم مفسده بنا بر احتیاط واجب گرفتن حاللیت الزم است.

 

 

مکارم: در صورت امکان و عدم مفسده گرفتن حالیت الزم است. واال به اندازه ای از طرف آن شخص کارهای خیر انجام دهد 

 407که یقین به رضایت او پیدا کند. 

 

 

نکته: الزم به تذکر است که حتی آن دسته از علماء که گرفتن حاللیت را واجب نمی دانند، غالبا بر استحباب آن یا مطابق بودن 

 408آن با احتیاط مستحب تاکید می ورزند.

 

 

 

 

 

 

                                                           
آمده است که ایشان حاللیت گرفتن  2/811رساله توضیح المسائل سزده مرجع:البته در برخی از استفتائات موجود در دفتر و همچنین در  406

، به نظر می رسد که فتوای 1642را الزم نمی دانند. لکن با توجه به برخی از استفتائات موجود در دفتر معظم له و هچنین استفتاء کتبی ش 

 مندرج در فوق صحیح باشد.
و  2/3، وحید: منهاج:2/99، رهبری: رساله آموزشی:13س  2/622و استفتائات: 11م  2/811امام: توضیح المسائل سیزده مرجع: 407

و  11م  2/811، صافی: توضیح المسائل سیزده مرجع:1/17، سیستانی:1/212و استفتائات: 1/12، تبریزی: منهاج:422توضیح المسائل:/
و  17، مکارم:احکام ویژه:/1/11، خوئی: منهاج: 388المواهب:/، سبحانی: 2/472استفتائات موجود در دفتر معظم له، بهجت: جامع المسائل:

  12317، نوری: استفتاء کتبی شماره 111681استفتاء کتبی شماره 
 

 و... 11م  2/811، توضیح المسائل سیزده مرجع: 1/11ر.ک منهاج الصالحین للخوئی: 408



 

 لزوم اعاده حیثیت غیبت شونده

 

 

صورتى كه ممكن است باید آن توهین را بر طرف گر بواسطۀ غیبتى كه كرده توهینى از آن مسلمان شده، در امام: ا

 409.نماید

 

 مکارم، وحید، صافی، تبریزی، خوئی: جبران آبروی غیبت شونده نزد مستمعین واجب نیست. رهبری، سیستانی،
 

 

 

    410: باید نزد کسانی که پیش آنها غیبت کرده است آبروی فرد را اعاده کند.بهجت

 

 

 

 

 

 استغفار برای غیبت شونده

 

 امام، سیستانی، مکارم، بهجت، وحید، تبریزی، خوئی: استغفار مرتکب غیبت برای غیبت شونده واجب نیست.

 

 

 

رهبری: اگر به علت وفات غیبت شونده یا به علتی دیگر، گرفتن حاللیت از او ممکن نباشد، باید برای آن شخص 

 411 استغفار نماید.

 

 

                                                           
بران توهین است. اما در استفتائات ایشان تصریح شده است که این عبارات عیناً از رساله معظم له نقل شده است و ظاهر آن وجوب ج 409

 ( 13س  2/622و استفتائات معظم له: 11م  2/811توبه به تنهایی کافی است.) ر.ک توضیح المسائل سیزده مرجع:
و  2/3نهاج:، وحید: م2/99، رهبری: رساله آموزشی:13س  2/622و استفتائات: 11م  2/811امام: توضیح المسائل سیزده مرجع: 410

و  11م  2/811، صافی: توضیح المسائل سیزده مرجع:1/17، سیستانی:1/212و استفتائات: 1/12، تبریزی: منهاج:422توضیح المسائل:/
و  17، مکارم:احکام ویژه:/ 1/11، خوئی: منهاج:388، سبحانی: المواهب:/2/472استفتائات موجود در دفتر معظم له، بهجت: جامع المسائل:

 491، مظاهری: توضیح المسائل معظم له:/111681ء کتبی شماره استفتا
، صافی: 1/17، سیستانی:1/12، تبریزی: منهاج: 2/3، وحید: منهاج:2/99، رهبری: رساله آموزشی:1/481امام: مکاسب محرمه:  411

و استفتاء کتبی  17:احکام ویژه:/، مکارم 1/11، خوئی: منهاج:2/472، بهجت: جامع المسائل: 11م  2/811توضیح المسائل سیزده مرجع:

 ،7211و استفتاء کتبی شماره  391و  392، سبحانی:المواهب/12317، نوری استفتاء کتبی شماره 111681شماره 

 



 حرمت استماع غیبت

 

 

 مکارم، تبریزی، صافی، نوری: استماع غیبت حرام است.امام، رهبری، 

 

 

 412بهجت: استماع غیبت حرام است. مگر آنکه با هدف دفاع از غیبت شونده باشد.

 

 لزوم رد غیبت و دفاع از غیبت شونده

 

 امام: رد  غیبت از غیبت شونده توسط شنونده، واجب نیست.

 

خوئی، وحید: رد غیبت و دفاع از آبروی مؤمن بر شنونده غیبت واجب رهبری، سیستانی، مکارم، تبریزی، نوری، 

 413 است.

 

 قمه زنی 

 

 قمه زنی ..                  مطلقا حرام است: امام، رهبری، مکارم، فاضل، نوری، زنجانی 

 

 اگر ضرر معتد به نداشته باشد جایز است: صافی                              

 

 414فی حد نفسه جایز است: بهجت، وحید، تبریزی                               

 

نکته: برخی از مراجع معظم قمه زنی را از باب ضرر حرام دانسته اند. اما در مقابل عده ای دیگر از فقهاء این اندازه از آسیب 

قرار گرفته و موجب وهن تشیع گردد،  را حرام نمی دانند. لکن باید توجه داشت که اگر که  این عمل مورد سوء استفاده مخالفین

 از این جهت حرام خواهد بود. 

 

                                                           
، صافی: استفتائات 2/96و رساله آموزشی: 119، رهبری: اجوبة االستفتائات:/1/444و مکاسب محرمه: 6س   2/617امام: استفتائات: 412

، مظاهری: توضیح 612، سبحانی: المواهب: /2/472، بهجت: جامع المسائل:8226س  2/224فتر معظم له، تبریزی: استفتائات:موجود در د

 113419، مکارم: استفتاء کتبی شماره 491المسائل معظم له:/
، 1/12، تبریزی: منهاج: 613، سبحانی: المواهب: / 1/18، سیستانی: منهاج:2/98رساله آموزشی: ، رهبری:1/471امام: مکاسب محرمه: 413

، نوری: استفتاء 113419، مکارم: استفتاء کتبی شماره 491، مظاهری: توضیح المسائل معظم له:/ 2/6، وحید: منهاج: 1/11خوئی: منهاج: 

 12766کتبی شماره 

 
، خوئی: 1646س  1/323ئات:، وحید: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم:استفتا1439س  2/1226توضیح المسائل سیزده مرجع: رهبری: 414

  43ص  16،بقیه: استفتائات جامعة الزهراء مجموعه 1832س  2/434، تبریزی: استفتائات:1181س 1/412صراة النجاة:



 پیوند اعضاء

 

 وحیدنیست: سیستانی، بهجت، صافی،  برداشتن عضو شخصی که                 مطلقاً جایز

 مرگ مغزی شده و است و

 پیوند زدن آن به شخص دیگر..           رهبری: اگر موجب تسریع در مرگ او نمی شود جایز است به شرط آنکه یا با اجازه 

 قبلی او باشد و یا نجات جان مسلمانی متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.                                              

 

 ) یعنی مکارم: اگر مرگ مغزی قطعی بوده و به هیچ وجه احتمال بازگشت نداشته باشد،                                               

 نجات جان کسانی که جانشان در خطر به حدی رسیده که تنها با دستگاه زنده است(برای                                               

 است اشکال ندارد.                                              

 نوری: اگر مرگ مغزی قطعی بوده و متخصصین مرگ قطعی او را تایید کنند اشکال                                             

 اید از فقیه اجازه بگیرند.ندارد البته اگر از قبل وصیت نکرده باشد ب                                             

 

 415صافی: مطلقا جایز نیست                                            

 حکم رقص 

 

 مطلقا حرام است: بهجت بنا بر احتیاط واجب رقص...               

 

 هر جایز، و رقص زن در مقایل زن؛ رقص مرد در مقابل مرد بنا بر احتیاط واجب حرام، زن در مقابل شو                         

 در صورتی که مجلس برای رقص ترتیب داده نشده باشد جایز است: رهبری                         

 

 صافی، مکارم ست مگر رقص زن برای شوهر: مطلقا حرام ا                        

 

 416بنا بر احتیاط واجب مطلقا حرام است مگر رقص زن برای شوهر: امام، فاضل، سیستانی، وحید                         

 

 نکته: موارد جواز رقص تنها در حالتی است که رقص توأم با گناه دیگری مانند استماع موسیقی حرام، نباشد.

                                                           
، بقیه: 39س  32، مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، صافی: استفتائات پزشکی:1291س  931/ 2رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع: 415

 41جامعة الزهراء جزوه احکام پزشکی ص استفتائات 
، 1224س  1/297، صافی: جامع االحکام:6134و  6131س  4/311رهبری و مکارم: استفتاء شفاهی از دفتر، بهجت: استفتائات: 416

  12و 11استفتائات جامعة الزهراء جزوه رقص ص 



 

 

 

 

 اذن شوهر در جلوگیری از بارداری

 

 بارداری             جایز نیست: امام، مکارم، نوریجلوگیری از 

 بدون اجازه شوهر...  

 بنا بر احتیاط واجب جایز نیست: رهبری، صافی                                     

 

 417جایز است: سیستانی، فاضل، وحید                                    

 

 

 

 

 

 شرکت در عروسیها

 

 ایی که در            حرام است: رهبری، مکارم، بهجت، صافی، فاضل، نوری، وحیدشرکت در عروسیه

 آن رقص و آهنگ وجود دارد..

 اگر آهنگ حرام را گوش ندهد و حضور او باعث تشویق بر منکر نباشد جایز است اما                                              

 در صورت احتمال تاثیر نهی از منکر واجب است و در صورت عدم احتمال تاثیر هم بنا                                             

 418: سیستانیبر احتیاط واجب اظهار تنفر نماید                                             

 

 

                                                     

                                                           
، بقیه: استفتائات موجود 1763س  2/612مکارم: استفتائات:، 1238س  278، رهبری: اجوبة االستفتائات:/7س  1/281امام: استفتائات: 417

 33جامعة الزهراء جزوه نکاح ص 
، صافی: جامع 719س  2/214، مکارم: استفتائات:617س  4/316، بهجت: استفتائات:992س  1/244فاضل: جامع المسائل: 418

  27، استفتائات جامعة الزهراء جزوه رقص ص 1212س  1/293االحکام:



 تراشیدن ریش 

 

 نوریتراشیدن ریش به نحوی            بنا بر احتیاط واجب مطلقا جایز نیست: امام، رهبری، سیستانی، فاضل، بهجت، 

 که صدق ریش نکند...

 مطلقا جایز نیست: اراکی، صافی، گلپایگانی                                     

 

 اگر چانه و اطراف آن را بگذارد اشکال ندارد و زدن تمام ریش بنا بر احتیاط واجب جایز                                         

 419تبریزی، خوئی وحید،، مکارم،نیست:                                      

 

برد. یعنی به گونه ای باشد که اگر شخصی از مقابل نکته: مقصود از تراشیدن، کوتاه کردنی است که صدق ریش را از بین ب

 . لذا در حرمت یا عدم حرمت، میان کوتاه کردن با تیغ یا ماشین و... تفاوتی وجود ندارد.نظر کند بگوید که این فرد ریش ندارد

 

 

 له الطاهرینآ. وصلی هللا علی سیدنا محمد و و الحمد هلل رب العالمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، سیستانی: توضیح المسائل سیزده 1411و  1412س  2/1218، رهبری: توضیح المسائل سیزده مرجع:79س  2/12ستفتائات: امام: ا 419
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