
کام مب  تالهبجزوه نموداری اح





صفحهفهرستصفحهفهرست

41غسل برای قضای نماز آیات8احکام تقلید

42ترتیب در غسل9تعریف تقلید

43کفایت انواع غسل ها از وضو10شرایط کلی مرجعیت

44کفایت غسل های واجب از یکدیگر11تشخیص اعلمیت

45غسل جنابت در حال حیض12حجّیت ظن و احتمال اعلمیّت

46حدث اصغر در بین غسل13بقاء بر میت

47شستن موهای بلند14منباع فتوایی مراجع عظام

48جریان قاعده فراغ تجاوز در غسل15احکام نجاست

49احکام عادت ماهیانه16بول و غائط حیوانات

50چند قاعده کلی در حیض17خون در تخم مرغ

51لزوم جاری شدن خون18کشمش پخته شده

52حکم طهر متخلل19نجاست کفّار

53سن یائسگی20اهل کتاب

54خواندن سوره هایی که سجده واجب داره21یک استثناء در نحوه نجس شدن

55کفاره جماع در حال حیض22تعدد واسطه در نجاست

56کفاره جماع در حال حیض23خوراندن غذای نجس به اطفال

57زنی که رحم او را خارج نموده اند24میزان آب کرّ
ده تطهیر متنجس به بول طفلی که غذاخور نش

است
58نحوه محاسبه روزهای عادت25

59احکام استحاضه26نحوه تطهیر اشیاء

60اقسام استحاضه27احکام وضو

61لزوم تأخیر نماز تا زمان پاکی28مسح معکوس سر

62روزه زن مستحاضه29مسح سر با دست چپ

63جماع با مستحاضه30حد مسح سر

64ورود مستحاضه به مسجد31حد مسح پا

65خواندن نماز قضاء در زمان استحاضه32مسح معکوس پا

66احکام نفاس  33مانعیت الک نسبت به غسل و وضو

67حکم خون های پس از زایمان34مسح در دو پا با یک دست

68ودحکم خونی که پس از سقط دیده می ش35مسح همزمان پا

69حکم خون هایی که پس از عمل سزارین دیده می شود36تکلیف فاقد الطهورین

70احکام تیمم37(ع)مسح اسامی معصومین 

71چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است38موراد لزم تیمم در کنار وضوی جبیره ای

72نحوه انجام تیمم39احکام غسل  

73مسح روی ابروها40غسل های واجب
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107نحوه قرار گرفتن امام و مأموم زن74پاک بودن  اعضاء تیمم

108معنای عدالت امام 75احکام اموات

109کیفیت حسن ظاهر از عدالت76برگردان محتضر و میت به سمت قبله

110حکم نرسیدن به رکوع امام77کفن و نماز بر طفل, حنوط, سن وجوب غسل

111شک در رسیدن به رکوع78نماز میت بر دیوانه

112اقتداء به امام معذور79غسل دادن جنس مخالف

113فرادی شدن نماز صف قبل80نحوه تیمم دادن میت
ز حکم اطالع از باطل بودن برخی از واجبات میت پس ا

دفن
114نماز آیات81

احکام نماز
شرایط و واجبات نماز  

115تأخیر انداختن نماز آیات در کسوفین82

116نحوۀ تقسیم آیات سوره در نماز آیات83انتهاء وقت نماز ظهر و عصر

117تحکم کسی که متوجه وقوع زلزله نشده اس84ابتدا وقت نماز مغرب و عشاء

118تحکم کسی که متوجه کسوفین نشده اس85انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء

119ترک عمدی نماز آیات86وقت فضیلت نمازها

120احکام نماز جمعه87ترتیب در نماز قضاء

121حکم نماز جمعه در زمان غیبت88جهل به قبله

122تقدیم خطبه ها بر اذان89جواز نماز معذور در اول وقت

123امامت مسافر در نماز جمعه90نماز نیابتی

124حکم سخن گفتن میان خطبه ها91نماز با لباس نجس

125احکام نماز مسافر92نماز با لباس غصبی

126شرط معتبر در شکسته شدن نماز93عدول از نماز واجب به نافله

127مسافت شرعی94عدول از نماز جماعت

128تمسیری که رفت و برگشت آن متفاوت اس95تساوی یا جلوتر بودن زن از مرد

129ابتدا و انتهای مسافت96دعا به غیر زبان عربی

130مسألۀ بالد کبیره97ارکان نماز

131سفر فرزند بدون رضایت پدر98کم یا زیان نمودن واجبات نماز

132سفر زن بدون رضایت شوهر99لزوم خواندن سوره کامل در نماز  

133اقسام کثیرالسفر100سوره هایی که با هم خوانده می شوند

134کثیرالسفری که نماز او کامل است101تعداد تسبیحات اربعه

135میزان در صدق کثیرالسفر102تعداد ذکر هر رکوع و سجده

136زمان فعلیّت یافتن کثرت سفر103برخی شک های مبتال به و حکم آن 

137اقامت ده روزه در بین سفرهای کثیر104موارد لزوم سجده سهو

138مالک حد ترخص105نماز جماعت

139قواطع سفر106امامت زن برای زن ها
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174شرط صحّت روزه مستحاضه140اقسام وطن

175لزوم تحفّظ مستحاضه از خروج خون141وطن اصلی

176موارد کفّارۀ جمع142وطن اتخادی

177خوردن روزۀ قضاء143زمان فعلیّت یافتن وطن اتّخاذی

178گرفتن روزه مستحبی با وجود روزۀ واجب144تعدّد وطن

نذر نمودن روزۀ مستحبی با وجود داشتن  145اعراض از وطن
قضاء

179

180پرداخت کفّارۀ روزه به سادات146وطن حکمی

181مصارف فطریّه147معیار تحقق وطن حکمی

182پرداخت مدّ طعام توسط زن باردار و شیرده148وطن شرعی

183کفّارۀ تأخیر برای زن باردار و شیرده149خروج از محل اقامت ده روزه

184قضای روزه برای زن باردار و شیرده150نحوۀ محاسبۀ ده روز شرعی

185خارج نمودن فطریّه از محل زندگی151حاالت مسافر نسبت به قصد ده روز

186فطریّه مهمان یک شبه152حاالت وقوع اشتباه در شکسته و تمام خواندن نماز

187رویت هالل با چشم مسلح153مواضع تخییر

188اثبات اول ماه بواسطه حکم حاکم154حکم نماز قضای مسافر

کفایت رویت هالل در یک شهر از رویت در 155خواندن نوافل در سفر
شهرهای دیگر

189

190احکام اعتکاف156احکام روزه

191اعتکاف در غیر مساجد اربعه157وقت نیّت روزه

192محرمات اعتکاف158اخالل در نیّت

193بوئیدن عطریات159تزریق آمپول و سرم

194مبطالت اعتکاف160تزریق خون به روزه دار

195احکام زکات161فروبردن خلط در حال روزه

196نصاب غلّات162ریختن قطره در چشم

197نصاب طال163فروبردن سرد در آب

198سکّه بهار آزادی164شنا با کاله غواصی

199نصاب نقره165وقت افطار روزه

200نصاب گاو166بقاء بر جنابت هر روزه رمضان

201نصاب گوسفند167ترک عمدی غسل تا تنگ شدن وقت در رمضان

202نصاب شتر168بقاء بر جنابت در قضای ماه مبارک رمضان

203وقت واجب شدن زکات169بقاء بر جنابت در بقیّۀ روزه ها

204زمان وجوب پرداخت زکات170ترک عمدی غسل تا تنگ شدن وقت در رمضان

205احکام خمس171بقاء بر جنابت در قضای ماه مبارک رمضان

206خمس هدیه172بقاء بر جنابت در بقیّۀ روزه ها 

207خمس سرمایه173بقاء بر حیض و نفاس
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242بعضی از احکام طالق رجعی208خمس اموال طفل

243احکام عدّه209جهیزیّه

244اسباب لزوم عدّه210وسائلی که داماد تدریجاً تهیه می کند

245میزان عدّه211شمسی بودن سال خمسی

246زن هایی که عدّه متفاوت دارند212خمس پس انداز

247زن هایی که  عدّه بر آنها الزم نیست213خمس ارث

248احکام مالی214خمس مهریّه

249گرفتن سود از بانک215زمان حلّیت تصرف در متعلق خمسی

250گرفتن وام از بانک216خروج موونه از موونه بودن

251حق معنوی در سی دی و کتاب217لزوم اذن مرجع در پرداخت خمس

252جواز پس گرفتن هدیه218احکام نذر

253محاسبه نرخ تورم در دیون219لزوم خواندن صیغۀ نذر

254معامله با بهایی220اشتراط اجازۀ پدر در انعقاد نذر

255قبول نمودن هدیه از بهایی221اشتراط اجازه شوهر در در انعقاد نذر

256وظیفه مقصّر در تصرّف222کفارۀ شکستن نذر

257ملکیّت پول قرض گرفته شده223احکام عقد

258احکام دیّات224خواندن صیغۀ عقد به عربی

259دیۀ ضرب225لزوم تعیین مهریه

260اقسام قتل226لزوم اذن پدر یا جدّ پدری

261حکم اقسام قتل227...ازالۀ بکارت با زنا و

262کفّاره قتل228ازالۀ بکارت بواسطه پریدن یا تصادف

263احکام نگاه، پوشش و نامحرم229محرمیّت نامادری و ناپدری

264پوشش زن در مقابل نامحرم230اخالل به مهریّه یا مدت در عقد موقّت

265پوشاندن ابروی اصالح شده231ساله99صحّت عقد 

266پوشاندن انگشتر232ازدواج با اهل سنّت

267پوشاندن ناخن بلند233ازدواج با کفّار

268پوشش زن در برابر زن234ازدواج موقت با زن زرتشتی

269خندیدن در مقابل نامحرم235ازدواج با زانیه

270نگاه به بدن زن های مُسن236احکام طالق

271نگاه به زن نامحرم237شرایط زن در هنگام طالق

272پوشیدن لباس آستین کوتاه238استثنائات صحّت طالق در حال حیض

273نگاه کردن زن به مرد آستین کوتاه239استثنائات صحّت طالق در طهر مواقعه

274دست دادن با نامحرم با وجود دستکش240شرایط صیغه طالق

275داستعمال عطر که در معرض نامحرم باش241اقسام طالق
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7

276دوچرخه سواری بانوان
277مسائل متفرقه

278بازی با شطرنج
279بازی با پاسور

280حکم نقاشی
281محسمه سازی

282گرفتن حاللیّت از غیبت شونده
283لزوم اعاده حیثیت غیبت شونده

284استغفار برای غیبت شونده
285حرمت استماع غیبت

286لزوم ردّ غیبت و دفاع از غیبت شونده
287قمه زنی

288پیوند اعضاء
289حکم رقص

290اذن شوهر در جلوگیری از بارداری
291شرکت در عروسی ها

292تراشیدن ریش
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عمل مستند به فتوا•
امام، رهبری، فاضل، 
وحید، بهجت، مکارم

د یادگیری حد اقل یک مسأله به قص•
عمل نمودن

یصافی، گلپایگن

ملتزم شدن به عمل طبق فتوای •
مجتهدی خاص

1سیستانی، اراکی

1

: ، سیستانی2/2:منهاج: ، وحید7جزوه تقلید ص : استفتائات جامعة الزهراء: ، رهبری2م 1/6:تحریر الوسیلة: امام
2م 1/13:رساله سیزده مرجع: ، بقیه9حاشیه م 22/ 1:رساله سیزده مرجع
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:دمرجع تقلید بای

مرد باشد؛

حریص به  
1د؛دنیا نباش

شیعه 
دوازه امامی  

باشد؛

2.اعلم باشد

حالل زاده  
باشد؛

بالغ و عاقل
باشد؛

1

.برخی از مراجع معظم شرط مذکور را ذکر ننموده اند

2

2م 2/13:ک رساله سیزده مرجع.ر
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راههـایشناختـناعـلم

:  تشخیصخودمکلف
یعنی مکلف به حدی از 

حوزویآگاهی در علوم 
سی رسیده باشد که با  برر

نحوه ورود و  : اموری مانند
خروج در مباحث، قوت 

اعلم را .. استدالل و
1.تشخیص دهد

:  شهرت

در -یعنی اکثریت افراد
-مجامع علمی حوزه
قائل به اعلمیت  
شخصی خاص  

.می باشند

:بیّنه

یعنی دو نفر عالم  
عادل اعلمیت شخصی

ط به شر. را اعالم کنند
گر  آنکه دو نفر عالم دی

فرد  دیگری را معرفی
.نکنند

1

4م 1/16:ک توضیح المسائل  سیزده مرجع.ر
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اعلمیّتدراحتمالوظنحجیّت
یاظنبهرجوعحالتایندراووظیفهنشد،ممکنمکلفبرایفوقراههایازهیچکداماگر

ازو1.دباشنمیاحتمالیاظنبهعمللزومبهقائلاینجادرفقهاازبسیاریزیرا.استاحتمال
ایندریاطاحتاووظیفهندارد،اجتهادقوهنیزخودونیستمقلدهنوزمکلففرضحسببرکهآنجا

کهمجتهدیازوونمودهعملاحتمالوظناعتبارنظریهبربناباید:یعنی.بودخواهدمساله
فرضکهودشمیمعلومشدگفتهآنچهبربنا.نمایدتقلیدباشد،میاالعلمیةمحتملیامظنون
حصولبراینمونهچند.شودنمیمحققخارجدرنوعاوبودهفرضیایمسالهتنهافقهاء،تساوی

:اعلمیتاحتمالیاظن
صشخدیگرعالمدوونمایندمعرفیاعلمعنوانبهرافردیعادلعالمدواستممکن:اولمورد

اگرامانیستاطمینانمفیدنظراظهاردوازهیچکدامکهچندهراینجادر.بداننداعلمرادیگری
حدیاظنااینجدرهستند،دیگرعالمدوازباالترعلمیمرتبهحیثازاولعالمدومثالکهبدانیم

.آیدمیوجودبهآنهانظرموردفرداعلمیتبهاحتمالاقل
بهماانباشدتعینوشهرتحددرعلمیمجامعدرخاصفقیهیکاعلمیتاستممکن:دوممورد
.شودحاصلویاعلمیتاحتمالیاظنانسانبرایکهبرسدحدی
حال.رددگنمییافتخبرهنفردو،فقهاءازهیچکداماعلمیتتعیینبرایاوقاتگاهی:سوممورد
کهتاسالزمنماید،اعالمراخاصیشخصاعلمیتوشدهپیداخبرهنفریکحالتایندراگر

اماتاسالزمخبرهدوشهادتاعلمیتتعیینبرایکهاستدرستزیرا.گرددعملوینظرطبق
.بودخواهداعلمیتاحتمالیاظنمفیدحداقلفرضایندرنیزنفریکشهادت

1

( 4م 1/16:ک توضیح المسائل  سیزده مرجع.ر...  )و بهجتحضرات آیات امام، مکارم، نوری، فاضل، : مانند
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اگر  
:اعلم

مرجع حیّ 
باشد

باید از مرجع حی تقلید نمود: همه

مرجع میّت 
باشد

تقلید از میت واجب است: سیستانی، وحید، صافی، زنجانی

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

ز حی  مسائلی را که در حیات میت عمل نموده از میت و بقیه را ا: مکارم
1.تقلید نماید

.استمالکزندهمرجعنظرآنکیفیتومیتبربقاءجوازدر:اولنکته
جهتباشد،دهشواقعنیزبلوغازقبلزماندرتقلیداگرکهمعتقدندفعلیمعظممراجعهمه:دومنکته
2.دباشبودهممیزتقلیدبهنسبتزمانآندرشخصآنکهشرطبه.کندمیکفایتبقاء

1

9م21/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه9م 8:/ توضیح المسائل: ، وحید13س 7:/ اجوبة االستفتائات: رهبری

2
:  بهجت. (بر تقلید از وی کافی استاء در اینجا حضرت آیت اهلل وحید معتقدند که حتی اگر انسان مقلد مرجع میت نبوده و تنها حیات وی را در سن تمییز درک کرده باشد، برای بق)
14جزوه تقلید ص : استفتائات جامعة الزهراء: ، بقیه5م 1/9: منهاج: ، سیستانی28س 16/  1: جامع المسائل: ، صافی3م 9/ 2: منهاج الصالحین: ، وحید98س 16/ ، 28س 1/32:استفتائات

نجاسات1: استفائات/ 
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استفتائاتتابکالعباد،نجاةاالحکام،زبدةالجاة،وسیلةحاشیهعروه،حاشیهالوسیله،تحریرالمسائل،توضیح:امام

منابعاینردخاصایمسألهاگروآموزشی،رسالهفتاوا،تفاوتفتاوا،راهنمایاالستفتائات،اجوبة:رهبری
.نمودمراجعهامامنظربهبایدباشد؛نشدهذکر

المنتخبةالمسائلالصالحین،منهاجالمسائل،توضیح:سیستانی

عروهیهحاشپزشکی،احکامبانوان،احکاماستفتائات،کتابجوانان،احکامالمسائل،توضیح:مکارم

الصالحینمنهاجالمسائل،توضیح:وحید

پزشکیاستفتائاتنوجوانان،احکامالعباد،هدایةاالحکام،جامعالمسائل،توضیح:صافی

عروهحاشیهالمسائل،توضیح:نوری

جواناناحکامالواضحة،االحکامالسائلین،اجوبةعروه،حاشیهاالحکام،جامعالمسائل،توضیح:فاضل

استفتائاتکتابالمسائل،جامعالنجاة،وسیلةالمسائل،توضیح:بهجت

نوجوانان،احکام،النجاةصراةبانوان،احکاماستفتائات،کتابالصالحین،منهاجالمسائل،توضیح:تبریزی
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بول و غائط 
:حیوانات

:بول و غائط حیوان حالل گوشت
.پاک است: همه

1.نجس است: همه(:بهمانند گر)بول و غائط حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد 

بول  غائط حیوان حرام 
ارد گوشتی که خون جهنده  ند

مار، الکپشت و ماهی: مانند)
(:بدون فلس

یامام، رهبری، مکارم، وحید، تبریزی، خوئ: پاک است

افیسیستانی، ص: فقط بول آن بنا براحتیاط واجب نجس است

2.هجتزنجانی، ب: بول و غائط این حیوانات بنا بر احتیاط واجب نجس است

ی، زنجانیرهبری، سیستانی، مکارم، فاضل، تبریزی، وحید، صاف: پاک است:تحرام گوشفضله پرندگان 

3امام، نوری، بهجت: نجس است

1

84م68/2:سیزده مرجعمسائلتوضیح ال

2

ت تغیر نظر ایشان که در رساله توضیح المسائل سیزده مرجع اس)استفتاء شفاهی از دفتر : ، مکارم84م 21: / توضیح المسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری
84م68/1:، بقیه توضیح المسائل سیزده مرجع(نموده است 

3

نظر ایشان که در توضیح المسائل )86م 24:/ توضیح المسائل: ، زنجانی86م 21:/ توضیح المسائل: ، وحید282و 279س 31:/ اجوبة االستفتائات: رهبری
85م68/1: ، بقیه توضیح المسائل سیزده مرجع(سیزده مرجع وجود دارد تغییر نموده است 
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خــون در تخــم مــرغ

:بنا بر احتیاط واجب نجس است

1وحید، صافی، تبریزی، نوری، بهجت

:پاک است

لامام، رهبری، سیستانی، مکارم، فاض

جواز  البته مرحوم امام . خوردن عین خون را هم جایز می دانندفاضل، حضرات آیات امام و : نکته
2.شودکه خون کم بوده و با هم زدن مستهلک می پذیرند را در صورتی خوردن 

1

توضیح : ، بقیه(نظر ایشان که در رساله توضیح المسائل سیزده مرجع است تغیر نموده است )استفتاء شفاهی از دفتر : ، مکارم99م 21:/ توضیح المسائل: ، وحید269س 31:/ اجوبة االستفتائات: رهبری
98م73/1:المسائل سیزده مرجع

2

98م73/1: ک توضیح المسائل سیزده مرجع.ر
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1

114م81/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه113م 23:/ توضیح المسائل: ، وحید29جزوه مطهرات جامعة الزهراء ص : رهبری

دیده در مساله فوق، محل نزاع ناظر به حالتی است که کشمش به اندازه دمای جوش، حرارت: نکته
.به اندازه دمای جوش نباشد، مانعی نداردمالیم، اگر واال حرارت . باشد

کشمش پخته شده

اراکی: خوردن آن حرام است

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

مکارم: اگر در غذای آب دار بجوشد خوردن آن حرام است

1بقیه مراجع معظم : مطلقا پاک و حالل است
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ارنجاست کفّ

.نجس است: همهکافر غیر اهل کتاب

کافر اهل کتاب

یزیرهبری، سیستانی، وحید، فاضل، نوری، تبر: پاک است

مکارم، بهجت: نجس است

1صافی، زنجانی و خوئی : بنا بر احتیاط واجب نجس است

1

106م76/1: توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه127م 24:/ توضیح المسائل: ، وحید114و 111س 62: اجوبة االستفتائات: رهبری

19



:صابئیــن

رهبری، خوئی: از اهل کتاب شمرده می شوند

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

ل کتاب  اگر ثابت شود که قسمی از مسیحیت هستند، از اه
سیستانی، تبریزی، صافی: شمرده می شوند

2مکارم: کتابی بودن آنها ثابت نیست

اهل کتاب
:زعبارتند ا

یهودیان

مسیحیان1انزرتشتی

1

63و اجوبة االستفتائات106م76/1:ک توضیح المسائل سیزده مرجع.ر

2

الفتاوی  :، مکارم62م391/1:، منهاج الصالحین خوئی440/2و هدایه العباد94/2:جامع االحکام: ،صافی68/3:منهاج: ،سیستانی322س 64واجوبة االستفتائات 106م76/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: رهبری
442/220:منهاج: ،وحید34س19/2:الجدیده



شده و دست انسان با تماس با میّتی که سرد
:خشک است

:نجس نمی شود

1بقیه مراجع معظم

:  ودنجس میشاحتیاط واجب بنا بر 

بهجت، مکارم

1

125م88/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: و بقیه141م 42:/ توضیح المسائل: ، مکارم127م 11:/ توضیح المسائل:بهجت
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اما.کنندهواسطهاول،دوموسومنجساستونجسواسطه نجاست
امام:واسطهچهارمتنهانجساست

گلپایگانی،صافی،بهجت:نجسکنندهاستمطلقا

یاطواسطهاولودومنجساستونجسکننده،ولیواسطهسوم؛بنابراحت
رهبری:واجبنجساستامانجسکنندهنیست

اماواسطهسومتنهانجس.واسطهاولودومنجساستونجسکننده
سیستانی:استونجسکنندهنیست

مکارم:تنهاواسطهاولودومنجسمیشود

1فاضل:تاسهواسطهنجساستونجسکننده

1

2/44: استفتائات: ، مکارم125م 1/88:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : پایگاه اطالع رسانی معظم له، سیستانی: ، رهبری113/ 1: استفتائات: امام
مجمع : گلپایگانی، 39/ 1: فارسیالمسائلجامع : پایگاه اطالع رسانی معظم له، فاضل: ، صافی283س 1/85:استفتائات: بهجت، 51س 

47/ 1:المسائل
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...خوراندن غذای نجس به طفل

1کارمم: مگر چیزی که با دست خود طفل نجس شده باشد. بنا بر احتیاط واجب حرام است

بریزیامام، بهجت، سیستانی، وحید، صافی، زنجانی، ت: جایز است

1

141م94/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه142م 12:/ توضیح المسائل: وحید
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:آب کُرحداقل

کیلوگرم 384
رهبری: است

:  لیتر است384
سیستانی

کیلوگرم384
: یا لیتر است

1مکارم

کیلو376/740
گرم یا لیتر 

بهجت: است

کیلو377/419
:  گرم است
امام،نوری

1

16م38/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه11:/ رهنمای فتاوا: رهبری
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:رنحوه تطهیر بول دختری که غذا خور نشده است مانند پس

مکارم،  : است
سیستانی،  

زنجانی

بقیه : نیست
1مراجع

جسننشدهخورغذاکهایبچهپسرادراربواسطهچیزیاگرکهمعتقدندعظامفقهاءهمه:توضیح
کافییرد،بگبردررامتنجسموضعتمامکهنحویبهمحلرویبرآبمرتبهیکریختنتنهاگردید،

شود،یممشاهدهفوقجدولدرچنانکهلکن.باشدنمیالزممواردایندرنیزغسالهاخراجحتیو.است
2.داردوجودنظراختالفاستنشدهغذاخورکهدختریبولبهمذکورحکمتعمیمدر

1

161م106/1:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه162م 14:/ توضیح المسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: امام و رهبری

2

16125م106/1::ک توضیح المسائل سیزده مرجع.ر



شیاء
حوه تطهیر ا

ن

بدن

با آب کر
مرتبه1مرتبه و متنجس به غیر بول 2متنجس به بول : سیستانی

مرتبه کافی است1مطلقا : بقیه

مرتبه کافی است1مرتبه و متنجس به غیر بول 2متنجس به بول : همهبا آب قلیل

1مرتبه کافی است1: همهبا آب جاری

مخرج بول

مرتبه کافی است1: همهبا آب کر و جاری

با آب قلیل

مرتبه2: اراکی، فاضل، مکارم

3مرتبه کافی است1: امام، سیستانی، بهجت

2مرتبه 2بنا بر احتیاط واجب : رهبری، بهجت، وحید، صافی، نوری مخرج غائط
مرتبه کافی1مطلقا : همه

3.است

ظروف

با آب قلیل
مرتبه1مرتبه و متنجس به غیر بول 2در متنجس به بول : بهجت

.مرتبه الزم است3مطلقا : بقیه

با آب کر 
مرتبه3بنابر احتیاط واجب مطلقا : سیستانی، زنجانی

.مرتبه کافی است1مطلقا : بقیه

4مرتبه کافی است1: همهبا آب جاری

لباس و مانند آن

مرتبه1و در متنجس به غیر بول 2در متنجس به بول : همهبا آب قلیل

با آب کر

و در متنجس به  2در متنجس به بول (: احتیاط واجب: زنجانی)سیستانی، تبریزی، خوئی،
مرتبه1غیر بول 

.مرتبه کافی است1مطلقا : بقیه

5مرتبه کافی است1: همهبا آب جاری

بقیه اشیاء
مرتبه کافی است1مطلقا : همهبا آب کر و جاری

6مرتبه1و متنجس به غیر بول 2متنجس به بول : همهبا آب قلیل

وحید. 160م 1/105:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه161م 33:/توضیح المسائل: 1

رهبری. 66م 1/59:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه66م 18:/توضیح المسائل: ، وحید90س 189:/اجوبه االستفتائات: 2

رهبری. 67م 1/60:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه67م 18:/توضیح المسائل: ، وحید90س 189:/اجوبه االستفتائات: 3

رهبری. 150م 1/100:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه151م 32:/توضیح المسائل: جزوه مطهرات، وحید: استفتائات جامعة الزهراء: 4

رهبری. 160و 159م 1/105:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه160و 159م 33:/توضیح المسائل: ، وحید312س 61:/اجوبة االستفتائات: 5

رهبری. 160و 159م 1/105:توضیح المسائل سیزده مرجع: ، بقیه160و 159م 33:/توضیح المسائل: ، وحید312س 61:/اجوبة االستفتائات: 6
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(بدون عذر)مسح سر از پایین به باال 

:جایز است

افیامام، رهبری، سیستانی، مکارم، وحید، ص

: احتیاط واجب در ترک

1بهجت، تبریزی، خوئی

1

، 1/30: منهاج: ، تبریزی 1/28:منهاج: خوئی، 65س 3/35:استفائات: ، مکارم113س 23:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 244م 59:/املسائلتوضیح : امام

249م 1/156:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه471س 1/143:استفتائات: بهجت، 1/39:منهاج:، سیستانی2/23:منهاج: وحید
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(بدون عذر)مسح سر با دست چپ 

:جایز است

امام، بهجت، سیستانی

: احتیاط واجب در ترک

،  رهبری، مکارم، وحید، صافی
1نوری، تبریزی، خوئی

1

:  ، سیستانی23/ 2:منهاج: ، وحید1/30: منهاج: ، تبریزی 87م 1/28:منهاج: استفتاء شفاهی از دفتر، خونی: ، رهبری 14م 1/23:تحریر الوسیلة: امام

469س 1/143:استفتائات: استفتاء شفاهی از دفتر،بهجت: ، مکارم1/39:منهاج
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حدمسحسر

اط هر چند احتی. از نظر همه مراجع معظم مسح سر به هر اندازه که باشد کافی است
گشت  و یک ان( عرضاً)مستحب در این است که حد اقل به اندازه سه انگشت بسته 

1.باشد( طوالً)

1

250م 157/ 1: املسائلتوضیح 
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روی پا 
را باید 

...تا

:برآمدگی روی آن مسح نمود

امام، مکارم، وحید، بهجت، فاضل، نوری

:بنا بر احتیاط واجب تا مفصل

صافی، تبریزی، اراکی، خوئی، گلپایگانی

:باید تا مفصل مسح کند

1رهبری، سیستانی

1

252م 1/157:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه258م 49:/املسائلتوضیح : ، وحید106س 21:/ الاستفتائاتاجوبة: رهبری 
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:مسح پا، از باال به سمت سر انگشتان

:  احتیاط واجب

1مکارم

:جایز

حیدامام، سیستانی، و

1

102م 2/25:منهاج: ، وحید70س 3/36:استفتائات: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: ، سیستانی517:/کتاب الطهاره: امام
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خانمی که
انگشتان

پا را الک 
...زده

برای غسل

دباید تمام انگشتهای پا را پاک کن: همه

و برای وض
...اگر

رای را ب-ولو انگشت کوچک-تنها یک انگشت 
(مغیر از مکار)همه : مسح پاک کند کافی است

بنا بر احتیاط واجب به : مکارم
2انگشت کوچک اکتفا نکند

1

374م 1/321:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه380م 74:/املسائلتوضیح : وحید

2

25333م 1/158:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه259م 50:/املسائلتوضیح : ، وحید111س 22:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 



1

توضیح : ، وحید252م 157:/سیزده مرجعاملسائلتوضیح : و تبریزی خوئیشفاهی از دفتر، سیستانی، استفتاء: ، رهبری 15م 1/24:تحریر الوسیله: امام

شفاهی از دفتر، استفتاء: ، مکارم484س 146/ 1:استفتائات: بهجت، 95م 2/24: و منهاج258م 50:/املسائل
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مسحهمزماندوپا

سیستانی، بهجت: جایز است امام: جایز نیست
: احتیاط واجب در ترک

رهبری، مکارم، فاضل،  
1وحید، تبریزی، خوئی

1

 2/24:منهاج: ، وحید1/40:منهاج: ، سیستانی1/29:منهاج: خوئی، 252م 157:/سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، تبریزی استفتاء: امام و رهبری 

491س 147/ 1:استفتائات: بهجتشفاهی از دفتر، استفتاء: ،  مکارم47:/معظم لهاملسائلتوضیح : ، فاضل95م 
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1:نمازبرفاقدالطهورین

،  امام، بهجت، خوئی: واجب نیست
2اضلسیستانی، وحید، تبریزی، ف

مکارم،  : واجب است
صافی، زنجانی

بنا بر احتیاط واجب  
رهبری: الزم است

وضو،براییتوانهنگامصورتهردرالطهورینفاقدکهمعتقدندفقهاءازبسیاری:نکته
فقدانهنگامرانمازخواندنچندهرآوردبجارانمازقضایبایدتیممیاوغسل

.بدانیمالزمطهورین

1

.مقصود از طهورین آب و خاک و مقصود از فاقد الطهورین کس ی است که توانایی بر هیچکدام ازغسل، و ضو و تیمم را ندارد

2

، 639م 124:/املسائلتوضیح : ، مکارم974م 1/168:العبادهدایة:صافی، 339س 68:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 2م 73:/الاحکامزبدةو 3م 1/224:تحریرالوسلة: امام

:  ، بقیه699م 140:/املسائلتوضیح : ، وحید162س 3/61(:للخوئیاملحش ی)النجاةصراة: خوئی، 100م 5/36:النجاةصراة: ، تبریزی 3900م 255:/النجاةوسیلة: بهجت

686و 692م 1/380:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 

3

69236م 1/328:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر



مه  و ائ( ص)مسح اسامی پیامبر 
:بدون وضو( ع)

حید،  خوئی، سیستانی، و: جایز است
زنجانی، تبریزی

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

بهجت

اگر موجب هتک باشد 
1مکارم: حرام است

1

319م 1/187:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : ، بقیه325م 63:/المسائلتوضیح : ، وحید164س 31:/االستفتائاتاجوبة: رهبری
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جبیره معظم اعضاء  را گرفته

سیستانی، تبریزی، مکارم:بنا بر احتیاط واجب میان جبیره و تیمم جمع نماید

1امام، فاضل: تیمم کافی است

جبیره تمام یک عضور را در 
برگرفته

بهجت، مکارم، وحید، نوری، تبریزی: بنا بر احتیاط واجب تیمم هم الزم است

2امام، سیستانی، فاضل: جبیره کافی است

جبیره بیش از حد معمول اطراف
آن زخم را گرفته است و برداشتن

ممکن نیست

،، وحید، امام، بهجت، فاضل: بنا بر احتیاط واجب میان تیمم و وضوی جبیره ای جمع نماید
صافی

خوئیسیستانی،: اگر جبیره در مواضع تیمم است باید جمع کند و اال باید تیمم نماید

تبریزی: اگر جبیره در مواضع تیمم است باید وضو بگیرد و اال باید تیمم نماید

3مکارم: وضوی جبیره ای کافی است

1

330م 193/ 1:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه66:/توضیح املسائل: وحید

2

330م 193/ 1:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه336م 66:/توضیح املسائل: وحید

3

توضیح املسائل : ، بقیه103م 69:/توضیح املسائل: ، بهجت96م 55:/ احکام نوجوانان: ، صافی341م 67:/توضیح املسائل: وحید

م 1/194:سیزده مرجع
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غسل های  
واجب 
:عبارتند از

جنابت

حیض

نفاس

مس میّتاستحاضه

غسل دادن 
میّت

غسلی که به
واسطه نذر، 

عهد و یا قسم 
واجب شده 

1است

1

208/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه68:/املسائلتوضیح : وحید
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هرگاه انسان هنگام مشاهده خسوف یا 
...کسوف کلی، تعمدا نماز آیات را نخواند

:  بقیه مراجع معظم
هنگام خواندن 

قضای آن غسل 
1واجب نیست

واجب است  : زنجانی
هنگام خواندن قضای

آن غسل نماید

ا بر  بن: سیستانی
د احتیاط واجب بای
هنگام خواندن 
قضای آن غسل 

نماید

2.دانندابی می بقیه مراجع معظم نیز این غسل را مستحب یا مطابق با احتیاط استحب: نکته

1

644م 1/359:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه131:/ توضیح املسائل: وحید

2

644م 1/359:ک توضیح املسائل سیزده مرجع.ر
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...در غسل ترتیب میان

: سر و گردن و چپ و راست الزم است
امام، بهجت، صافی

نیزنجا: تنها میان سرو گردن و طرفین

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

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

1مکارم: مطلقا ترتیب نیاز نیست

1

 املسائلتوضیح : ، بقیه367م 73:/املسائلتوضیح : ، وحید191س 36:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

365م 217/ 1:سیزده مرجع

وسرایراستطرفدرغسل،ازبعدکهشودمیظاهرهنگامیفوقاختالفثمراتازیکی:نکته
شود؛هدیدگردنوسردرمانعیغسل،ازپساگر–مثالعنوان-بهپس.شوددیدهمانعیگردن

راسترفطتمامسپسووگردنسرازنقطههمانابتدامانعرفعازپسبایداماممرحومنظربهبنا
همانستنشتنهامکارماهللآیتنظربربنافرضهمیندراما.شودشستهچپطرفتمامسپسو

.نمایدمیکفایتخاصنقطه
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ت انواع غسل
کفای

.کفایت از وضو می کند: همهغسل جنابت

غسل های واجب دیگر و غسل های 
...مستحبی

ی،  سیستانی، مکارم، خوئ: کفایت می کند
نوری، زنجانی

فیامام، رهبری، بهجت، صا: کفایت نمی کند

ی غسلهای واجب دیگر کفایت می کنند ول
1اضلف: غسل های مستحب کفایت نمی کنند

طه را استثناء حتی کسانی که همه غسلها را جانشین وضو می دانند، غسل استحاضه متوس: نکته اول
2. نمی دانندنموده و آن را کافی 

دسته از  مقصود از غسلهای مستحبی که از نظر برخی کفایت از وضو می کند، تنها آن: نکته دوم
3.باشدشده آن ثابت غسلها است که استحباب 

1

391م 1/227:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه397م 77:/توضیح املسائل: ، وحید188س 35:/اجوبة الاستفتائات: رهبری 

2

391م 1/27:، توضیح املسائل سیزده مرجع397م 77:/ک توضیح املسائل وحید.ر

3

34443م 1/359:، توضیح املسائل سیزده مرجع650م 130:/ک توضیح املسائل وحید.ر



غسل جنابت از غسل های واجب دیگر 
...کفایت

همه مراجع: می کند

از غسل واجب دیگر ( غیر از جنابت) غسل های واجب
...کفایت

، سیستانی، وحید، مکارم، بهجت: می کند
تبریزی، فاضل

رهبری،: نمی کند
نوری

1افیامام، ص: نمی کند بنا براحتیاط واجب 

1

 املسائلتوضیح : شفاهی، سیستانی و تبریزی، نوریاستفتاءو 187س 35:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 22م 1/44:تحریر الوسیلة: امام

س 39:/رساله احکام جوانان: ، مکارم395م 77:/املسائلتوضیح : ، وحید156س 1/58: املسائلجامع : ، فاضل389م 1/226:سیزده مرجع

65:/النجاةوسیلة: بهجت، 212م 1/36:العبادهدایة: ، صافی110

ا انجام نداده  غسل مس میت یا نفاس ر-مثال -نتیجه جدول فوق این است که اگر کسی : نکته
.  د بودهای او از زمانی که غسل جنابت کرده صحیح خواهباشد؛ نماز اما بعداً غسل جنابت کرده 

حیض نموده و مقلدغسل : مانندهمچنین اگر در همین فرض، شخص غسل واجب دیگری 
وی از  مجتهدی باشد که غسل واجب غیر جنابت را از غسلهای واجب دیگر کافی بداند، نمازهای

.غسل حیض صحیح خواهد بودزمان انجام 
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...غسل جنابت در حال حیض

:صحیح است

بقیه مراجع معظم

:تبنا بر احتیاط واجب باطل اس

امام، رهبری

1

: بهجت، 163س 1/60:جامع املسائل: ، فاضل175س 229/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

27جزوه غسل ص : الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه810س 1/226:استفتائات
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حدث اصغر در میان غسل
:موجب بطالن

، امام، رهبری: نمی شود اما باید برای نماز وضو بگیرد
سیستانی، فاضل

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

خوئی: باطل می شود

:  بگیردبنا بر احتیاط واجب غسل را سر گرفته و برای نماز وضو
، مکارم1تبریزی 

نماز بنا بر احتیاط واجب غسل را تمام و سپس اعاده نموده و برای
2وحید: وضو بگیرد

1

اط همچنین در منهاج مساله حاضر به نحو فتوایی مطرح شده است نه احتی. غسل به نیت ما فی الذمه باشد: تبریزی 

(و منهاج الصالحین20جزوه غسل ص : ک استفتائات جامعة الزهراء.ر.)واجب

2

386م 1/225:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه392م 76:/ توضیح املسائل: ، وحید185س 35:/اجوبة الاستفتائات: رهبری 
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...شستن موهای بلند در غسل الزم

، وحید،  سیستانی، بهجت: نیست
تبریزی، صافی، زنجانی

ام،  ام: است بنا بر احتیاط واجب
1رهبری، مکارم، نوری، فاضل

1

379م 1/222:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه385م 75:/ املسائلتوضیح : ، وحید193س 36:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 
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ی
ی جبیره ا

ضو
موارد لزوم تیمم در کنار و

اگر در بین غسل در
...شستن مقداری از

طرف چپ شک کند
باید آن مقدار را  : همه

بشوید

طرف راست شک کند

و در حال شستن طرف  
راست باشد

.باید آن نقطه را بشوید: همه

و در حال شستن طرف  
چپ باشد

اعتنا نکند: امام، رهبری، فاضل، نوری

باید آن نقطه را بشوید: صافی، سیستانی

احتیاط واجب در شستن آن است: وحید

سر و گردن

و در حال شستن طرف  
راست یا چپ باشد

اعتنا نکند: امام، رهبری، نوری، وحید

باید آن نقطه را بشوید: صافی

ب باید آن بنا بر احتیاط واج: سیستانی، تبریزی، زنجانی
نقطه را بشوید

و در حال شستن سر و  
گردن باشد

1شستن آن نقطه الزم است: همه

ل اگر پس از اتمام غس
در شستن نقطه ای 

شک کند
3اعتنا نکند: 2همه

1

366م 1/217:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه372م 73:/توضیح املسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 

2

صحت غسل را مشروط به آن دانسته اند که شخص حد اقل احتمال بدهد که هنگام غسل ملتفت–خوئی، تبریزی، زنجانی و وحید : حضرات آیات: مانند–برخی از مراجع معظم 
(385م 1/225:و توضیح املسائل سیزده مرجع391م 76:/ک  توضیح املسائل وحید.ر.)شرائط صحت آن بوده باشد

3

38548م 1/225:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه391م 76:/توضیح املسائل: وحید
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1.روز نیست3خون حیض کمتر . اول

2.روز بیشتر نمی شود10خون حیض از . دوم

3.روز می باشد10فاصله یک دوره حیض از دوره قبل، حد اقل . سوم

4.باشد، تمام آن مدت مطلقا حیض است10تا کمتر از 3اگر مدت خون دیدن بین . چهارم

5.ستدر سه روز اول حیض، اتصال خون دیدن شرط است و در باقی ایام عادت، قطع شدن مخلّ نی. پنجم

پس . هاستحاضروز خون ببیند قطعا حیض نیست و اگر یقین به جراحت و زخم نداشته باشد، در حکم 3اگر کمتر از 1
(439م 1/254:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.) خواهد بود

یعنی. (439م 1/254:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.) بگذرد، دیگر حکم حیض را ندارد10اگر از : 2

483م 1/276:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر3.

نکته. (481م 1/274:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. )نیست-عددیهحتی –حائضدر این حکم فرقی میان اقسام : 4

نکته. ون را خارج شدن خفقهاءهر چند برخی از . البته اگر تنها در داخل فرج هم خون باشد، در حکم اتصال می باشد: 5
(442م 1/255:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.)حیض الزم می دانندابتداءحد اقل در 

442م 1/255:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر6.
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...برای صدق حیض بیرون آمدن خون

در ابتدا الزم است اما در ادامه
حید، سیستانی، و: الزم نیست

تبریزی، زنجانی، فاضل

مطلقا وجود خون در داخل 
، امام، نوری: کفایت می کند

1مکارم

1

سیزده املسائلتوضیح : ، بقیه433م 83:/املسائلتوضیح : ، مکارم448م 86:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

442م 1/255:مرجع
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در حکم1طُهر مخلل

2.شددر حکم زنان حائض می با: بقیه

روک بنا بر احتیاط واجب باید میان ت
حائض و واجبات زن پاک جمع 

ایگانیسیستانی، صافی، گلپ: نماید
مکارم، زنجانی: پاکی است

1

.  ا دارده روز نگذرد؛ همه آن ایام حکم حیض ر ز دهر 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 ا

.در اینجا به آن روزهایی که در وسط پاک بوده است، طهر متخلل گفته می شود. ( روز دیگر نیز خون می بیند3روز پاک شده و در ادامه 2روز خون دیده، سپس 4: مثال) 

2

444م 1/256:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه450م 86:/توضیح املسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 
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ی
ی برا

سن یائسگ
...

امام، : سال قمری است50و برای زنهای غیر سیده اتمام 60زنهای سیده اتمام 
زنجانی، بهجت، فاضل

سیستانی: سال قمری است60برای همه زنها اتمام 

سال به 50اما همه زنها از . تا هر سنی که عالئم حیض باشد، حکم حیض را دارد
مکارم: بعد عده ندارند

برای

ن اما بنا بر احتیاط واجب باید در ما بی. سال قمری است60برای همه زنها اتمام 
یدرهبری، وح: سالگی میان تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید60و 50

سالگی باید 60تا 50سالگی و سادات در فاصله 50زنهای غیر سیده پس از 
1تبریزی: احتیاط نمایند

روز شمسی179سال و 48تقریباً = سال قمری 50
2شمسیساعت 12روز و 77سال و 58= سال قمری 60

1

435م 1/252:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه2510م 2/524و 435م 1/252:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، مکارم441م 85:/توضیح املسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 

2

47: /، احکام بانوان مکارم1/63: ، جامع املسائل فاضل1/284:ک استفتائات بهجت.ر
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:خواندن

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

فاضل

: تنها آیه سجده حرام است
،  رهبری، مکارم، سیستانی

صافی، تبریزی

ا بر تمام آیات این سوره ها بن
ام  احتیاط واجب بر حائض حر

1وحید: است

1

355م 1/212:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه361م 70: / املسائلتوضیح : سایت دفتر معظم له، وحید: رهبری 

:سوره هایی که سجده واجب دارند

19/علق•

15/سجده•

37/فصلت•

62/نجم•
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دادن کفاره توسط کسی که در ایام حیض با همسرش
:جماع نموده است

بنا بر احتیاط واجب الزم  
امام، رهبری، بهجت،  : است

فاضل

مکارم،  : الزم نیست
سیستانی، وحید، نوری،

1صافی، تبریزی

1

452م 1/261:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه458م 88: / املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 
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1

فقهاءایج میان البته الزم به تذکر است که در تطبیق دینار بر اوزان ر . در واقع کفاره عمل مذکور در ثلث اول حیض؛ یک دینار، در ثلث دوم؛ نیم دینار و در ثلث سوم؛ ربع دینار است

ک دینار را البته تنها در این میان حضرت آیت هللا زنجانی ی. اندلکن عموم مراجع معظم آن را بر اساس جدول ترسیم شده در متن فوق، ترسیم  نموده . عظام اختالف نظر وجود دارد
(452م 1/261:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. ) اندنخود تطبیق فرموده 5/5نخود و ربع دینار را بر 11نخود، نیم دینار را معادل 22معادل 

ض
کفاره جماع در حال حی

نخود طال18در یک سوم اول ایام حیض

نخود طال9در یک سوم دوم ایام حیض

1نخود طال4/5در یک سوم سوم ایام حیض
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...زنی که رحم او را برداشته اند

بنا بر احتیاط واجب با وجود 
شرائط؛ حکم حیض یا  

1فاضل : استحاضه را دارد

: تبا وجود شرائط، دیدن حیض و استحاضه برای او ممکن اس
رهبری، صافی، نوری، تبریزی

ند هیچگاه خونهایی که می بی
حکم حیض یا استحاضه را 

اراکی، مکارم: ندارد

1

: ، فاضل1013س 10/362النجاةصراةو 260س 1/58:استفتائات:، تبریزی 1434س 2/47:جامع الاحکام: ، صافی212س 74:/احکام بانوان: مکارم

24:/ الزهراءجامعةجزوه حیض : ، بقیه154س 42(: /عربی)املسائلجامع 

نباشد و اال بحث فوق در جایی است که یقین به استناد خون به زخم و جراحت در بین: نکته
همه ، بر اثر جراحت خارج می شود؛ از نظرکه خونهنگامی که انسان یقین داشته باشد 

.فقهاء حکم حیض یا استحاضه را نخواهد داشت
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نحوه محاسبه ده روز

اگر ما بین اذان صبح تا غروب آفتاب
حیض شد

باید هر روز را بر اساس ساعت 
ساعت  24یعنی هر . محاسبه نماید

2.را یک روزمحاسبه نماید

اگر ما بین غروب آفتاب تا اذان صبح
حیض شود

از صبح تا غروب پیش رو را یک 
و به همین  . روز حساب می کند

به  ترتیب روزهای دیگر را نیز محاس
1.می نماید

آفتابلوعطتاصبحاذانفاصلحدتبریزیوخوئیآیاتحضراتتنهامعظممراجعمیاندر:نکته
اینظممعمراجعبقیهنظردرآنکهحال.دانندمی(فوقجدولدراولقسمیعنی)شببهملحقرا

.گیردمیقرارفوقجدولدومقسمدروبودهروزبهملحقزمان
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1

تاب لذا اگر در فاصله غروب آف. ا غروب آفتاب استح تدر 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 اذان صب

شب روز شنبه خونریزی او آغاز شده است تا غروب روز 8پس به عنوان نمونه خانمی که در ساعت . تا اذان صبح در هر ساعتی وارد شود مالک شروع اول اذان صبح و پایان آن روز تا غروب خواهد بود

...روزخون دیده است و10روز و تا غروب روز سه شنبه بعد 7روز خونریزی داشته است، تا غروب روز شنبه بعد 3سه شنبه 

2

ساعت بعد را دو روز و به همین نحو تا آخر 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 

صبح روز شنبه 9روز، تا 3صبح روز سه شنبه 9صبح یکشنبه یک روز و تا 9صبح روز شنبه آغاز شود؛ تا 9به عنوان نمونه اگر خونریزی از ساعت . محاسبه می نماید
.روز خونریزی داشته است10صبح روز سه شنبه بعد 9روز و تا 7بعد 



59



اقساماستحاضه

:استحاضه تنها دو قسم دارد: مکارم

ا حد اکثر خون تنها اطراف پنبه را آغشته نموده ی: قلیله
.مقداری در آن نفوذ می کند

.ی رسدخون از یک سوی پنبه به سوی دیگر م: کثیره

:استحاضه سه قسم دارد: بقیه

ر آن خون تنها اطراف پنبه را آغشته نموده و د: قلیله
.نفوذ نمی کند

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

ی خون از یک سوی پنبه به سوی دیگر م: کثیره
1.رسد

رحمبتداءادرراپنبهمقداریخوداستحاضهنوعتشخیصبرایبایدمستحاضهشخص:توضیح
2.دهدتشخیصرااستحاضهنوعفوقجدولاساسبرودادهقرار

1

393م 1/233:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه399م 77:/توضیح املسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 

2

393م 1/233:ک توضیح املسائل سیزده مرجع.ر
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اگر مستحاضه بداند که تا آخر وقت
:نماز برای او طهارت حاصل می شود

باید نماز را تا آن زمان تاخیر 
، وحید، 1امام، فاضل : بیاندازد

تبریزی، صافی، نوری

ا تا بنا بر احتیاط واجب باید نماز ر
انی، سیست: آن زمان تاخیر بیاندازد

2مکارم، زنجانی

1

سائل ک توضیح امل.ر.) ازنظر مرحوم آیت هللا فاضل حتی اگر شخص احتمال پاکی را در طول وقت بدهد صبر نمودن بنا بر احتیاط واجب الزم است

(410م 1/242:سیزده مرجع

2

410م 1/242:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه416م 81:/توضیح املسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 
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:زن مستحاضه در هنگام روزه

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

: ندالزم نیست که از خروج خون جلوگیری ک
1انیسیستانی، وحید، صافی، تبریزی،زنج

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

1

م 1/244:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه423م 82:/توضیح املسائل: و استفتاء شفاهی از دفتر، وحید94جزوه روزه جامعة الزهراء ص : رهبری 

417

2

94ک جزوه روزه جامعة الزهراء ص .ر
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جوازجماعبازنمستحاضه

متوقف بر غسل نمودن او، 
زنجانی، صافی، : می باشد

نوری

بنا بر احتیاط واجب 
و، متوقف بر غسل نمودن ا

امام، رهبری، : می باشد
سیستانی

:  متوقف بر غسل نیست
فاضل، وحید، تبریزی

ره تنها در استحاضه کثی
1زنجانی: غسل شرط است

1

428م 1/249:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه435م 84:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 
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ضه
جواز ورود مستحا

...

...کثیره به مسجد

: متوقف بر این است که غسل واجب خود را انجام داده باشد
مکارم، زنجانی

، فاضل ، امام، رهبری، سیستانی: متوقف بر غسل نمودن نمی باشد
خوئینوری، وحید تبریزی، صافی، 

اضل، امام، رهبری، مکارم، سیستانی، ف: متوقف بر غسل نیست...متوسطه به مسجد
زنجانی، نوری، وحید زنجانی، صافی، تبریزی، خوئی

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

1

 هدایة: ، صافی905م 1/254:استفتائات: بهجت، 249س 80:/احکام بانوان: ، مکارم434م 84:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

428م 1/249:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه293م 1/49:العباد
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ع  خواندن نماز قضاء موسّ
در زمان استحاضه

امام، رهبری، : جایز است
سیستانی، مکارم

انیوحید، زنج: جایز نیست
ایز  بنا بر احتیاط واجب، ج

صافی،  : نیست
1گلپایگانی

مقدارآن،مضیققضاءنمازازمقصودوداردقرارمضیققضاءمقابلدرسعموقضاء:نکته
دیگرندنکآنخواندنبهاقداماکنوناگرکهداردیقینشخصکهباشدمیقضاءنمازاز

–کهندمعتقدفقهاءازبرخیهمچنین.کردنخواهدپیداراآنبعضیاتمامخواندنفرصت
بهراهاستحاضاعمالقضاءنمازهربرایبایدمستحاضهزن-قضانمازخواندنجوازبربنا

.آوردجابهجداگانهصورت

1

432م 1/251:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه438م 84:/توضیح املسائل: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 

2

432م 1/251:ک توضیح املسائل سیزده مرجع.ر
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روز تمام شود10قبل از 

تمام آن روزها نفاس محسوب می : همه
.شود

.روز طول بکشد10بیشتر از 

برای این فرض شقوق مختلف و متفاوتی دارد که
رساله 520تا 515اطالع از آن باید به مسائل 
1.مراجعه گردد

1

520م 1/304تا 515م 1/300:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه526م 107/ تا 521م 106:/ املسائلتوضیح : وحید
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زنی که دچار سقط می شود در حکم  
:نفساء می باشد به شرط آنکه

و در ما قبل آن  . خلقت طفل تمام باشد
که حد اقل خون بسته است؛ بنا بر 

احتیاط واجب میان احکام نفاس و زن  
.مکارم: پاک، جمع نماید

که و ما قبل آن. خلقت طفل تمام باشد
یاط  حد اقل خون بسته است؛ بنا بر احت

بهجت: واجب حکم نفاس را دارد

دانیم  اگر حتی خون بسته ای باشد که ب
ه است،  قابلیت تبدیل به انسان را داشت

امام، رهبری،  : حکم نفاس را دارد
فاضل، نوری

یدن  چنانچه یا خلقت تمام باشد و یا زائ
،  وحید، تبریزی، زنجانی: صدق کند

خوئی

رسیده باشد، 1«مضغه»اگر جنین به مرحله 

2سیستانی: مادر نفساء محسوب می شود

1

510م 1/299:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه516م 105:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 
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:ندخونی که پس از عمل سزارین می بی

می تواند حکم نفاس را داشته 
امام، رهبری، فاضل، : باشد

بهجت، مکارم، گلپایگانی

ته نمی تواند حکم نفاس را داش
یسیستانی، تبریز: باشد

یان بنا بر احتیاط واجب باید م
اعمال مستحاضه و محرمات 

1وحید: نفاس جمع نماید

1

:  ، تبریزی 1101س 1/309:استفتائات: بهجت، 13س 2/926:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، مکارماستفتاء: امام و رهبری 

سیزده املسائلتوضیح : ، مکارم61س 1/83:املسائلمجمع:گلپایگانی، 170س 1/61(:فارس ی)املسائلجامع:فاضل، 267س 1/59:استفتائات

شفاهی از دفتر، استفتاء: ، وحید13س 2/926:مرجع

االونباشدبیندرجراحتوزخمبهخوناستنادبهیقینکهاستجاییدرفوقبحث:نکته
همهنظرازشود؛میخارججراحتاثربر،خونکهباشدداشتهیقینانسانکههنگامی

.داشتنخواهدرااستحاضهیاحیضحکمفقهاء

69



70



ت
س
حا

حی
ص
یکهتیممبرآنها

چیزهای
صحیح است:همهخاک

سنگ، ریگ و کلوخ

.دارداگر حد اقل مختصر غباری بر آن باشد مانعی ن: مکارم

.مطلقا در حال اختیار جایز نیست: زنجانی

1.مطلقا جایز است: بقیه

آجر و سفال

امام، رهبری، سیستانی، وحید، فاضل: صحیح 

بهجت، نوری، صافی: صحیح نیست

مکارم: بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست

2تبریزی: بنا بر احتیاط واجب در صورت اختیار صحیح نیست

بدون )سیمان و موزائیک 
(...لعاب

امام، رهبری، سیستانی، بهجت، تبریزی: صحیح

3مکارم، صافی: باطل

مانند )گچ پخته شده 
(...دیوارهای داخل منزل

رهبری، سیستانی، وحید: مطلقا صحیح است

مکارم، فاضل: بنا بر احتیاط واجب جایز نیست

4افیامام، ص: بنا بر احتیاط واجب در صورت اختیار جایز نیست

71

رهبری . 684م 1/378:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1/103:منهاج:، تبریزی 1/126: منهاج: ، سیستانی691م 139:/املسائلتوضیح : ، وحید31: / فتاواراهنمای : 1

امام. ، 156م 91:/احکام نوجوانان: ، فاضل357م 1/103:منهاج: ، تبریزی 638م 124:/املسائلتوضیح : ، مکارم210س 40:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 684م 379/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : 2
494م 1/85:العبادهدایة: ، صافی1112س 1/315: استفتائات: بهجت، 139:/املسائلو توضیح 357م  2/109:منهاج: ، وحید357م 1/127:منهاج: سیستانی

امام.  1/61:استفتائات:، تبریزی 1/74:جامع الاحکام: ، صافی1113س 1/316:استفتائات: بهجت، 133س 2/70:استفتائات: ، مکارم489س 99:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 489س 612:/املسائلتوضیح : 3
278س 

امام و فاضل. ، 357م 2/109:منهاج: ، وحید357م 1/127:منهاج: ، سیستانی494م 1/85:العبادهدایة: ، صافی210س 40:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 685م 379/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : 4
638م 124:/املسائلتوضیح : ، مکارم1112س 1/315: استفتائات: بهجت



منحوه انجام تیم

یح است بزند ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزى که تیمم بر آن صح: مقام معظم رهبری
، و سپس و آن را به تمام پیشانى و دو طرف آن از جائى که موى سر می روید تا ابروها و باالى بینى بکشد

ط واجب کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ، بکشد و احتیا
دست این است که بار دیگر دستها را به زمین زده و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست و کف

1.این ترتیب در تیمم بدل از وضو و بدل ازغسل یکسان است. راست را بر پشت دست چپ بکشد

یمم بر آن  ابتدا باید نیت نماید و سپس کف هر دو دست را بر چیزى که ت: بقیه مراجع معظم
د تا  صحیح است بزند و آن را به تمام پیشانى و دو طرف آن از جائى که موى سر می روی

مام و باالى بینى بکشد و سپس کف دست چپ را بر ت[روی ابروها : برخی مراجع]ابروها 
ستحب در البته احتیاط م. پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ، بکشد

این ترتیب  و. آن است که پیش از مسح پشت دستها، کف دست را مرتبه دیگر به زمین بزند
.در تیمم بدل از وضو و بدل از غسل یکسان است

1

700م 1/385:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه707م 141: /املسائلتوضیح : ، وحید209س 39:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 
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:مسح روی ابرو در تیمم

ید،  امام، مکارم، وح: بنا بر احتیاط واجب الزم است
بهجتصافی، تبریزی، زنجانی، 

1ریرهبری، سیستانی، نو: الزم نیست

1

700م 1/385:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه707م 141: /املسائلتوضیح : ، وحید209س 39:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 
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پاک بودن صورت و پشت و کف دست ها  
:هنگام تیمم در صورت امکان

امام، فاضل،: واجب است
نوری

زم بنا بر احتیاط واجب ال
صافی، مکارم: است

رهبری، : واجب نیست
ریزی،  سیستانی، وحید، تب
1زنجانی،خویی

1

706م 1/388:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه713م 142: /املسائلتوضیح : ، وحید31:/فتاواراهنمای : رهبری 

74



75



قبلهبرگرداندن محتضر و میت به سمت

احتیاط  و. برگرداندن پای میت به سمت قبله در حال احتضار واجب می باشد: امام، نوری
.بله باشدواجب آن است که تا وقتی که او را از محل احتضار منتقل ننموده اند به سمت ق

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

له تنها تا  برگرداندن پای میت به سمت قب: سیستانی، مکارم، بهجت، تبریزی، خوئی
.زمانی که در حال احتضار است بنا بر احتیاط واجب الزم می باشد

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

1

املسائلتوضیح : ، بقیه539و 540م 110:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاءو 35: / فتاواراهنمای : رهبری 

534م 311/ 1:سیزده مرجع
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غسل، کفن و حنوط

در  )ل تنها اگر چهار ماه طف: خوئیامام، رهبری، مکارم، وحید، نوری، فاضل، زنجانی، تبریزی، 
1.تمام شده باشد واجب است( رحم

2.دتمام شده و یا خلقتش کامل گردیده باش( در رحم)یا چهار ماه طفل : صافی، گلپایگانی

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

3.شده باشد احتیاط واجب در غسل دادن است

نماز میت

.ده باشدشش سال طفل تمام ش: خوئیامام، رهبری، نوری، وحید، فاضل، تبریزی، زنجانی، صافی، 

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

یاطشش سال به باال واجب و در کمتر از آن؛ اگر طفل عارف به نماز باشد احت: بهجت و سیستانی

4.واجب در خواندن نماز است

نکته. .اتفاق می افتندماهگیروح نیز در چهار ولوج: 1

 خلقت طفل در حدود سه .
ً
بنا بر شهادت برخی از اهل اطالع معموال .کامل می گرددماهگی2

رهبری . 558م 319/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه564م 113:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: 3

558م 319/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر4.

رهبری . آیت هللا سیستانی584و مسأله اختصاص ی 594م 1/333:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه599م 118:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: 5

که تجهیز واجب شمرده نشده است، باید طفل را در پارچه ای  مواردیدر : نکته
5.نمایندپیچیده و دفن 
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خواندن نماز میت : همه مراجع معظم
بر دیوانه ای که حداقل یکی از 
1.توالدین او مسلمان باشد، واجب اس

1

نیز فقهاء، البته کالم بقیه بهجتم اختصاص ی 1/333:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 44س1/94:گلپایگانیاملسائلمجمع ک.ر

.عمومیت داشته و مجنون را شامل می شود
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...غسل دادن جنس مخالف که

کمتر از سه سال دارد

.حتی در غیر موارد ضرورت جایز است

بیش از سه سال دارد

محرم است

همسر انسان

2.مطلقا جایز است

دیگر محارم

اگر همجنس میت یا همسر او

3.او یافت نشود؛ جایز است

1

(559م 1/319:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.)اندشمرده استحبابیو تنها برخی آن را مستحب و یا مطابق با احتیاط اندهیچکدام از مراجع معظم غسل دادن از زیر لباس را برای همسر واجب ندانسته 

2

سیزده ئلاملساتوضیح ک.ر.)هرچند عده ای دیگر از مراجع معظم تنها پوشیده بودن عورت را کافی می دانند. که در این حالت غسل باید از روی لباس و رعایت نگاه انجام شوداندتصریح نموده فقهاءبرخی از 

(561م 1/320:مرجع
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نحوه تیمم دادن میّت

.باید با دست خود میت، او را تیمم دهند: امام، رهبری

.باید تییم دهنده با دست خودش، میت را تیمم دهد: سیستانی، اراکی، زنجانی

اما . را تیمم دهدباید تییم دهنده با دست خودش، میت: گلپایگانیبهجت، وحید، صافی، نوری، فاضل، تبریزی، خویی، 
1.احتیاط واجب این است که با دست خود میت، نیز او را تیمم دهند

1

569م 324/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه575م 115:/ املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

که میت  در این موارد انسان باید به فتوای مرجع خود عمل نماید نه مرجعی: نکته
.از او تقلید می نموده است
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...اگر اخالل به

...غسل، شده باشد

، فاضل، وحید، 1امام، سیستانی
عفن اگر بدن مت: خوئیتبریزی، 

بشننباشد؛ میتنشده، و هتک 
.  و انجام وظیفه الزم استمیت

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

ار را تصحیح نمایند ولی این ک
2.واجب نیست

...نمازمیت، شده باشد

و اگر نبش ممکن بوده: بهجت
موجب هتک نباشد، باید خارج

و اال. شود

.نماز را بر قبر بخوانند

الشی باید تا زمانی که مت: بقیه
بر قبر نماز بخوانند و 2نشده 

نبش مطلقا

3.جایز نیست

مل را صحیحاً اگر پیش از دفن، متوجه اخالل به یکی از امور تجهیز میت شویم باید قبل از انجام تدفین ع: نکته
جام است که حکم یاد شده تنها در صورت علم به اخالل بوده و چنانچه در صحت انالبته معلوم . انجام دهیم

4.اید حمل بر صحت نمودبکنیم، وظیفه از سوی دیگران شک 

سیستانی. .واجب نیست مگر بر کس ی که عمدا اخالل به غسل نموده باشدنبش، انسان را اذیت کند که در این صورت میتبوی بد : مگر آنکه اموری مانند: 1

امام. : ، سیستانی90س 1/47:استفتائات:مکارم، 1/400:استفتائات:، بهجت1/81:و منهاج1/66:استفتائات: ، تبریزی 76/ 1:منهاج:، خوئی2/122:املسائلجامع:فاضل، 2/3:منهاج: ، وحید1/85:استفتائات:2
(1/100:منهاج

حضرت آیت هللا سیستانی معتقدند که در این حالت نماز باید با قصد رجاء خوانده شود. 3.

رهبری . 607م 1/336:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه613م 120:/املسائلتوضیح : ، وحید49جزوه نذر ص الزهراءجامعةاستفتائات: 4

545م 1/314:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر5.
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انتهایوقتنمازظهروعصر

ید،  رهبری، مکارم، وح: قرص خورشید است پنهان شدن
بهجت

: تقرص خورشید اسپنهان شدنبنا بر احتیاط واجب 
سیستانی

ر قرص خورشید است اما ما بین استتاپنهان شدن
یزیتبر: خورشید و ذهاب حمره نیت ما فی الذمه نماید

1فاضل: می باشدمشرقیهحمرههنگام ذهاب 

ه باشد، نماز  اگر تنها به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی به انتهاء وقت باقی ماند: نکته
2.را بخواندظهر قضا شده و باید نماز عصر 

1

2/12:استفتائات: بهجت، 1/137:و منهاج243س 2/56:استفتائات: شفاهی از دفتر، تبریزی استفتاء: ، وحید346س 70:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

، 263س 70:/املسائلجامع : ، فاضل189م 114:/املنتخبةاملسائل: ، سیستانی134س 2/71:استفتائات: ، مکارم1481س 

2

731م 1/403:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 
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ابتدایوقت

نمازمغرب

مکارم، بهجت: هنگام مخفی شدن قرص خورشید

1مبقیه مراجع معظ: می باشدمشرقیهحمرههنگام ذهاب 

:  شدمی بامشرقیهحمرهبنا بر احتیاط واجب ذهاب 
خوئیسیستانی، وحید، تبریزی، 

1

735م 1/407:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه741م 151:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

اذان متعارف در همان لحظه زوال سرخی طرف مشرق گفته می شود و مخفی شدن قرص خورشید  
فاوت بوده و در  البته فاصله میان این دو زمان در فصول مختلف سال مت. می افتددقایقی قبل از آن اتفاق 

.نیز برسددقیقه 20است تا نزدیک دیگر ممکن و در اوقات دقیقیه 15برخی اوقات حدود 
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انتهاء وقت نماز مغرب و عشاء

عذر تا انتهاء وقت عشائین در حالت اختیار تا نصف شب است اما اگر عمداً یا از روی: امام، رهبری
ی الذمه آن آن زمان به جا نیاورده است بنا بر احتیاط واجب باید تا قبل از طلوع فجر به نیت ما ف

.را بخواند

ب و برای شخص انتهاء وقت عشائین در حالت اختیار تا نصف ش: سیستانی، وحید، صافی، تبریزی
تیاط واجب اما اگر کسی عمداً تا آن زمان به جا نیاورده است بنا بر اح. مضطر تا طلوع فجر میباشد

.باید تا قبل از طلوع فجر به نیت ما فی الذمه آنرابخواند

فجر می انتهاء وقت عشائین در حالت اختیار تا نصف شب و برای شخص مضطر تا طلوع: مکارم
حتما آن و اگر کسی عمداً تا آن زمان به جا نیاورده است نماز او قضا شده است والزم نیست. باشد

.را قبل از طلوع فجر بخواند

یر آن تا اما در حال اختیار؛ تاخ. در حالت اضطرار تا طلوع فجر می باشدعشائینانتهاء وقت : صافی
ا قبل از طلوع نیمه شب جایز نیست لکن اگر عمدا نماز را تا نیمه شب به تاخیر انداخت؛ باید آن را ت

.بخواندالذمهفجر به نیت ما فی 

ماز مغرب قضا  اگر تنها به اندازه خواندن یک نماز چهار رکعتی به انتهاء وقت باقی مانده باشد، ن: نکته اول
1. را بخواندنماز عشاء شده و باید 

اموشی و مقصود از شخص مضطر در جدول فوق کسی است که مثالً بواسطه خواب ماندن، فر: دومنکته 
2.باشدشدن نماز او به تاخیر افتاده همچون حیض یا مانعی 

1

736م 1/407:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 

2

حاشیه آیت هللا زنجانی740م 1/410:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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ت 
ضیل

ت ف
وق

...

نماز صبح
از ابتداء اذان تا موقعی که هوا روشن شود: مکارم

1از ابتداء اذان تا ظهور حمره مشرقیه: بقیه مراجع معظم

نماز ظهر
اخصاز ابتداء اذان تا رسیدن سایه شاخص به اندازه چهار هفتم ش: سیستانی

از ابتداء اذان تا رسیدن سایه شاخص به اندازه خود شاخص: بقیه مراجع معظم

3.بعد از مقدار اداء نماز ظهر تا هنگامی که سایه شاخص دو برابر شاخص شود: همهنماز عصر

نماز مغرب
هارم شببرای غیر مسافر از اذان تا زوال شفق و برای مسافر از اذان تا یک چ: سیستانی

4از اول اذان تا زوال شفق: بقیه مراجع معظم

5از شفق تا ثلث شب: همهنماز عشاء

160م 105/ 1: توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه161م 11:/ توضیح املسائل: وحید. 1
66م 1/59: توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه66م 18:/ توضیح املسائل: ، وحید92س 189:/ اجوبه الاستفتائات: رهبری . 2
67م 1/60: توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه67م 18:/ توضیح املسائل: ، وحید92س 189:/ اجوبه الاستفتائات: رهبری . 3
150م100/1:مرجعتوضیح املسائل سیزده : ، بقیه131م 12:/ توضیح املسائل: جزوه مطهرات، وحید: استفتائات جامعة الزهراء: رهبری . 4
160و159م105/1: توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه162و 139م 11:/ توضیح املسائل: ، وحید112س 61:/ اجوبة الاستفتائات: رهبری . 5
160و159م105/1: توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه162و 139م 11:/ توضیح املسائل: ، وحید112س 61:/ اجوبة الاستفتائات: رهبری . 6
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..در نماز قضاء ترتیب

عشائینو ظهرینمیان 
از یک روز

الزم است: همه

میان نماز قضای یک 
روز و نماز قضای روز 

..دیگر

، امام: مطلقا الزم نیست
رهبری، سیستانی، 

مکارم، وحید، صافی 
زنجانی، نوری، تبریزی

ا در صورت علم ی: بهجت
د گمان به ترتیب، بای

رعایت کند

ه در صورت علم ب: فاضل
ر ترتیب، احتیاط واجب د

رعایت است

1

1377و 1375م 1/750:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1383م 273:/املسائلتوضیح : ، وحید533و 531س 107:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 
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اگر هیچ راهی برای 
...اشدتشخیص قبله نب

باید به چهار جهت 
امام، : نماز بخواند

فاضل، نوری، 
نیگلپایگاصافی، 

ه  بنا بر احتیاط واجب باید ب
رهبری: چهار جهت نماز بخواند

را  می تواند به یک طرف تخی
سیستانی، وحید، : بخواند
، مکارم، تبریزی،  بهجت

1زنجانی،خوئی

، اکثر مراجع عظام  البته اگر تحصیل ظن قوی تر ممکن باشد. برای تشخیص قبله ظن کافی است: نکته
2.دانندو تحصیل ظن اقوی را الزم می کافی نشمرده ظن اضعف را 

1

م 1/434:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه790م 161:/املسائلتوضیح : ، وحید1/196:جامع املسائل: بهجت، 37:/فتاواراهنمای : رهبری 

784

2

783م 434/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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کسی که معذور از غسل و وضو است در 

همان اول وقت می تواند نماز را با تیمم 

بخواند اگر 
:  ر وقتاطمینان داشته باشد یا احتمال بدهد بقاء عذر را تا آخ

گلپایگانی، بهجتامام، مکارم، فاضل، 

انی، وحید، سیست: تنها اگر اطمینان داشته باشد به بقاء عذر 
زنجانی

گر احتمال  اگراطمینان داشته باشد به بقاء عذر می تواند تیمم کند اما ا
: برطرف   شدن عذر را بدهد بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند

2تبریزی، نوری، صافی، خوئی

ور  کسی که در غیر وضو و غسل معذ
بدن یا لباس: مثال(است 

......در اول وقت) او نجس است

وقت اثناءمی تواند در اول وقت نماز بخواند اما اگر در مطلقا
، وئیخسیستانی، وحید، : عذرش برطرف شد باید اعاده کند
تبریزی

ن بقاء  در صورت احتمال رفع عذر باید صبر کند اما اگر یقی
صافی: عذر دارد، انتظار الزم نیست

ند اما در صورت احتمال رفع عذر بنا بر احتیاط واجب صبر ک
3کارمامام، م: اگر یقین به بقاء عذر دارد، انتظار الزم نیست

1

.گفته می شود« بدار»در اصطالح فقه به مبادرت نمودن به نماز با تیمم و امثال آن، در اول وقت 

2

سیزده املسائلتوضیح : ، بقیه758م 154:/معظم لهاملسائلتوضیح : ، وحید752م 1/418:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 1/111:تحریرالوسیله: امام

715م 1/391:مرجع

3

75289م 1/418:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه758م 154:/معظم لهاملسائلتوضیح : وحید



خواندن نماز مستحبی 
به ( نماز زیارت: مانند)

.....نیابت از شخص زنده

: تمطلقا جایز نیس
امام، زنجانی، 

مکارم

: مطلقا جایز است
بهجت، صافی

اگر رجاءً بخواند جایز 
وحید، خوئی: است

تنها در صورتی که 
زیارت یا طواف را به 

ا نیابت دیگری به ج
آورده باشد، خواندن

ایز نماز آن نیز نیابتاً ج
1رهبری: خواهد بود

در -ده زنده باشند یا مر -البته اگر انسان نماز را برای خود بخواند و شخص یا اشخاص دیگری را : نکته
2.باشدنظر همه مراجع معظم جایز می کند،از ثواب آن شریک 

1

50جزوه نماز ص الزهراءجامعةاستفتائات: همه

2

50جزوه نماز ص الزهراءجامعةاستفتائاتک.ر
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نماز با لباس
نجس

ال اگر بداند یا احتم
بدهد که بدن یا 

ماز لباس او در بین ن
نجس شده نه قبل

...از آن

اگر تطهیر یا تعویض و یا خارج نمودن : همه
دار لباس ممکن بوده و مضر به حالت نماز و مق

ارها را پوشش واجب نباشد ، باید یکی از این ک
انجام دهد و در این حالت نماز صحیح خواهد 

و درصورت عدم امکان هیچکدام از این . بود
4.راهها نماز باطل می باشد

ا  اگر با لباس ی
ز بدن نجس نما

بداند...خوانده و
از که قبل از نم

نجاست وجود 
...داشته است

بعد از نماز  
اگر نمی دانسته است..متوجه شد

..که لباس نجس است

1صحیح است: همه

اگر می دانست لباس
نجس است ولی 

فراموش کرد

:  همه غیر از سیستانی
مطلقا

.باطل است

وشی  اگر فرام: سیستانی
به علت

اهمال نبوده؛ اعاده  
2.ندارد

در بین نماز  
متوجه شد

:  همه غیر از سیستانی
نماز مطلقا باطل است

ند باید مان: سیستانی
فرض حدوث نجاست  

3.در بین نمازعمل کند

وحید. 802م 1/448:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه808م 164:/املسائلتوضیح : 1

وحید. 803م 1/448:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه809م  164:/املسائلتوضیح : 2

وحید. 803و 802م 1/448:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه809و 808م 164:/املسائلتوضیح : 3

وحید. 804م 1/448:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه809و 808م 164:/املسائلتوضیح : 4
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نماز با لباس
...غصبی

:بعد از نماز متوجه شد

ه اگر نمی دانسته است ک
لباس غصبی است

صحیح است: همه

اگر می دانسته و خودش  

غاصب بوده و فراموش کرده

1باطل است: بقیه

صحیح است:  ، زنجانیبهجت

می دانسته اما دیگری غاصب  
...بوده و فراموش کرد

2.صحیح است: همه

..  در بین نماز متوجه شد

. ازصحیح استاگر می تواند با حفظ شرائط نماز لباس غصبی را خارج کند باید چنین کند و نم
ا اعاده اال اینکه خود غاصب بوده و فراموش کرده باشد؛ که بنا بر احتیاطواجب باید نماز ر)

نماز را اما اگر نتوانست با حفظ شرائط لباس را خارج کند درصورت وسعت وقت باید(کند
3صافی، گلپایگانی: بشکند

د و نمازصحیح اگر می تواند با حفظ شرائط نماز لباس غصبی را خارج کند باید چنین کن
ی، وحید، امام،زنجان: اما اگر نتوانست و وقت نماز وسعت داشت باید آن را بشکند. است 

نوری، مکارم، تبریزی، فاضل، خوئی

کند و اگر اگر می تواند با حفظ شرائط نماز لباس غصبی را خارج کند باید چنین
سیستانی: نتوانست نماز را با لباس غصبی ادامه می دهد و صحیح است

1

817م 1/456:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 823م 167:/معظم لهاملسائلتوضیح : وحید

2

818م 1/456:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 824م 168:/معظم لهاملسائلتوضیح : وحید
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جایز می حضرات آیات صافی، خوئی و تبریزی عدول از نماز ظهر جمعه به نافله را تنها وقتی: نکته
3.باشدکه شروع کرده است عبور نموده سوره ای دانند که فرد از نیمه 

عدول از نماز واجب 
د به نافله در سه مور

:جایز است

برای رسیدن به: اول
اگر احتمال  )جماعت 

وع  بدهد که حتی به رک
نمیرکعت آخر هم 

1(رسد

اگر در نماز : دوم
ظهر جمعه سوره 
جمعه را فراموش 

3.است2کرده 

اگر سهواٌ : سوم
پیش از امام 

جماعت تکبیرة 
4.بگویداالحرام

93

وحید. 1450م 1/789:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1458م 285:/ معظم لهاملسائلتوضیح : 1

نکته. ک.ر.) وده باشدو تبریزی عدول از نماز ظهر جمعه به نافله را تنها وقتی جایز می دانند که فرد از نیمه سوره ای که شروع کرده است عبور نمخوئیحضرات آیات صافی، : 2
(1/125:العبادهدایة: ،  صافی579م 1/157: للخوئیالصالحینو منهاج 1/161:للتبریزی الصالحینمنهاج 

امام. :  ، سیستانی1839س 2/109:اسفتائات:، بهجت340س 68:/الاستفتائاتاجوبةو 340س 1/436:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، رهبری 8م 54:/الاحکامزبدة: 3
م 1/157: منهاج: خوئی، 1/125:العبادهدایة: ،  صافی579م 1/161:منهاج: ، تبریزی 589م 140:/الواضحهالاحکام: ، فاضل579م 2/174:منهاج: ، وحید579م 1/199:منهاج
579

فقهاء. لبته برخی ا. شده و او می تواند نیت خود را به نافله برگردانده و نماز نافله را با هدف رسیدن به جماعت قطع نمایدفراداعظام معتقدند که در این حالت نماز شخص 4
:  الخوئیالامامموسوعة، 10م 1/272:تحریر الوسیلةک.ر.) معتقدند که در این فرض باید نافله را تا آخر تمام نماید-بهجتو خوئیمانند حضرات آیات –از مراجع معظم 

...(و1/592:، حاشیه آیت هللا فاضل بر عروه291: /بهجتآیت هللا النجاةوسیلة، 17/256



عدول از نماز  
جماعت به 

...فرادا

امام، : مطلقا جایز است
رهبری، فاضل، بهجت،  

زنجانی، نوری

ز  بنا بر احتیاط واجب جای
:  نیست مگر در دو مورد

در صورت عذر مطلقا : اول
در حال تشهد آخر : ودوم

صد  به شرط آنکه از ابتدا ق
دوحی: عدول نداشته باشد

مطلقا جایز نیست مگر
مکارم: درصورت عذر

اگر از اول قصد عدول  
: نداشته مطلقا جایز است

1خوئی، تبریزی

مام کند تا  بنا بر مطلب فوق اگر فرد بخواهد در بین نماز جماعت نیت فرادا نموده و با سرعت نماز را ت: نکته
.هم اقتدا کند، از نظر برخی مراجع معظم اشکال خواهد داشتدیگری را بتواند نماز 

94

1

1423م 1/777:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1431م 281:/ معظم لهاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 



...نماز خواندن زن و مرد به صورتی که یا زن جلوتر باشد یا مساوی باشند و چیزی حائل نباشد

1امام، صافی، زنجانی، گلپایگانی: مطلقا جایز است

ه اگر جای سجده زن مساوی یا عقب تر از جای زانوی مرد باشد یا حد اقل د
سیستانی: ذراع فاصله باشد جایز است

ذراع 10اگر جای سجده زن کمی عقبتر از جای سجده مرد باشد یا حد اقل 
مکارم: فاصله باشد جایز است

رهبری، وحید، : اگر در عرض حداقل یک وجب فاصله باشد جایز است
2تبریزی، خوئی

1

(886م 1/495:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.)اندشمرده استحبابییا خالف احتیاط مکروهالبته این بزرگان تساوی و تقدم زن را 

2

 املسائلتوضیح : ، بقیه179:/معظم لهاملسائلتوضیح : ، وحید545م 1/182:منهاج: ، سیستانی375س 75:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

886م 1/495:سیزده مرجع
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:دعا کردن در نماز به غیر عربی

بقیه : 1صحیح است
2مراجع معظم

ایز بنا بر احتیاط واجب ج
مکارم، فاضل: نیست

1

(1135م 1/621:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.)اندشمرده استحبابیبه غیر عربی را خالف احتیاط دعاءالبته این بزرگان نوعا 

2

: ، بقیه1/621:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، مکارم1144م 226:/ معظم لهاملسائلتوضیح : ، وحید488س 99:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

1135م 1/621:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 
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ارکان نماز 
عبارت است 

...از

نیت

تکبیره االحرام

ره  قیام در حال تکبی
االحرام و قیام  
متصل به رکوع

1دو سجده روی هم

رکوع

2.دانندمینرا رکن االحرامتکبیرةحضرت آیت اهلل زنجانی اساسا : نکته

1

942م 1/531:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه551م 189:/ معظم لهاملسائلتوضیح : وحید

2

942م 1/531:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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کمیازیادکردن

ارکان

تکبیرة االحرام

.مبطل است(: غیر از زنجانی)همه . کم یا زیاد کردن عمدا یا جهال و کم نمودن سهوی

زیاد کردن سهوی

.و احتیاط در اتمام نماز و اعاده آن است.بنا بر احتیاط واجب مبطل است: صافی

نیستطلمب: خوئی، وحید، تبریزی، زنجانی، مکارم،سیستانی

.تمبطل اس(: غیر از زنجانی)بقیه مراجع 

بقیه ارکان

سجده اما زیاد نمودن غیر عمد تنها در رکوع ومبطلمطلقاو در زیاد نمودن عمدی مبطلمطلقادر کم کردن : خوئیوحید، تبریزی، 
استمبطل

و در رکوع -ب بنا بر احتیاط واج-کم کردن مطلقا و زیاد نمودن عمدی مطلقا مبطل اما زیاد نمودن غیر عمد تنها : سیستانی، تبریزی
سجده موجب بطالن می شود

1.استمبطلمطلقا: ، مکارم، صافی، نوری، فاضل بهجت، امام

غیر ارکان

باطل است: همه. از روی عمد

.صحیح است: همه. از روی سهو

از روی جهل
جاهل مقصر

یا به احتیاط واجب) باطل : همه
(یا به فتوا

جاهل قاصر
باطل: گلپایگانیفاضل، صافی، 

.تصحیح اس: بقیه مراجع معظم
3

از که اخالل در ارکاناندتقریبا همه مراجع معظم تصریح نموده •
2استمبطلمطلقاروی جهل 

نکته

98

142

942م 1/531:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر معظم له، بقیهاستفتاء: ، رهبری 551م 189:/ معظم لهاملسائلتوضیح : وحید

143

1264م 1/680:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

144

و 1263م 680/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1273و 1272م 252:/ معظم لهاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر معظم له، وحیداستفتاء: رهبری 

1264



خواندن یک  
سوره کامل  
عالوه بر  

...حمد

در نمازهای یومیه

امام، رهبری، فاضل، نوری، وحید،: واجب است

کارم،  سیستانی، م: بنا بر احتیاط واجب الزم است
بهجتصافی، 

1زنجانی: خواندن سوره کامل واجب نیست

در نمازهای مستحب

ه  خواندن سوره الزم نیست مگر در نمازهایی که ب: همه مراجع معظم
2(نماز لیله الدفن: مانند)خواندن سوره خاصی در آن امر شده باشد 

99

1

978م 1/543:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه987م 195:/معظم لهاملسائلتوضیح : ، وحید475س 97:/الاستفتائاتاجویة: رهبری 

2

986م 547/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه995م 196:/ معظم لهاملسائلتوضیح : وحید



سوره هایی که با 
هم یک سوره 

:می شوندحساب 

انشراح+ ضحی

1قریش+ فیل

1

987م 195:/آیت هللا وحیداملسائلو توضیح 978م 1/543:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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...ذکر تسبیحات اربعه

بقیه  : یک بار کافی است
1مراجع معظم

اید بنا بر احتیاط واجب ب
لفاض: سه مرتبه باشد

1

توضیح املسائل سیزده : ، بقیه1014م 200:/توضیح املسائل معظم له: ، وحید485س 98:/اجویة الاستفتائات: رهبری 

1005م 1/555:مرجع
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ذکر سبحان اهلل
...می گوید

ی یک مرتبه کاف
بهجت: است

باید سه مرتبه
وحید،  : بگوید

صافی، فاضل،  
زنجانی

احتیاط واجب در 
:سه مرتبه است

امام،  
1یمکارم،سیستان

1

توضیح املسائل سیزده : ، بقیه226س 1/73:جامع الاحکام: ، صافی1037م 203:/ توضیح املسائل معظم له: وحید

1049م 1/570و 1028م 1/562:مرجع
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1مطلقا مبطل است: همه2و1شک بین : اول

3و2شک بین : دوم

2مطلقا مبطل است: همهرکعتی3یا 2در نماز 

رکعتی4در نماز 

3پیش از تمام شدن سجده دوم

باطل است: همه

4پس از بلند شدن از سجده دوم

نهاده و یک 3بنا را بر : همه
رکعت

دیگر بخواند و پس از نماز یک
رکعت

4.نماز احتیاط ایستاده بخواند

4و3 شک بین : سوم
هاده و نماز را تمام می کند و پس از نماز یا یک رکعت نماز احتیاط4مطلقا بنا را بر : همه

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

4و2شک بین : چهارم

ده پیش از تمام شدن سج
باطل است: همه6دوم

پس از بلند شدن از  
7سجده دوم

نهاده و نماز را تمام می کند و پس از نماز4بنا را بر  : همه

.دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا می آورد

103

وحید. 1165م 1/635:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1173م 232:/معظم لهاملسائلتوضیح : 1

وحید. 1165م 1/635:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1173م 232:/معظم لهاملسائلتوضیح : 2

سیستانی. ک.ر) پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم : پیش از تمام شدن ذکر سجده دوم، تبریزی : و وحیدخوئیپیش از داخل شدن در سجده دوم، : 3
( 1165م 1/635:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 1173م 232:/وحیداملسائلتوضیح 

صافی، . ر سجده بعد از داخل شدن د: بعد از تمام شدن ذکر سجده دوم، سیستانی: و تبریزی خوئیپس از اتمام ذکر واجب سجده دوم، : و وحیدگلپایگانی4
دوم

حضرات آیات امام، فاضل . اند اما که در این حالت شخص می تواند به جای یک رکعت نماز نشسته دو رکعت نماز احتیاط نشسته نیز بخو معتقدند..و5
ستاده را به احتیاط واجب خواندن یک رکعت ای.. ، تبریزی وبهجتبه فتوا و حضرات آیات سیستانی، گلپایگانیحضرات آیات مکارم، وحید، صافی و 

(650/ 1:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 240:/ وحیداملسائلک توضیح . ر.) اندمتعین دانسته 
در میان مراجع معظم تنها حضرات آیات وحید و زنجانی معتقدند که بنا بر احتیاط واجب باید نماز احتیاط به نحو دو رکعت نشسته باشد. توضیح ک.ر. )6

(240:/آیت هللا وحیداملسائلمورد پنجم  و توضیح 1/652:سیزده مرجعاملسائل
سیستانی. ک . ر.) پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده دوم: پیش از تمام شدن ذکر سجده دوم، تبریزی : خوئیپیش از داخل شدن در سجده دوم، وحید و : 7

(635/ 1:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 232:/ وحیداملسائلتوضیح 
سیستانی. ر واجب بعد از اتمام ذک: ... گلپایگانیبعد از تمام شدن ذکر سجده دوم، وحید، صافی و : ... و تبریزی خوئیبعد از داخل شدن در سجده دوم، : ... 8

(1/650:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 240:/وحیداملسائلتوضیح ک.ر)سجده دوم 



بعد از سجده دوم؛ واجب و در تشهد فراموش شده و سالم 5و 4در تکلم سهوی، نسیان سجده واحده و شک بین : امام و رهبری
بیجا بنا بر احتیاط واجب الزم است

بعد از ورود به سجده دوم؛ واجب و در سه مورد احتیاط واجب 6و 4شک بین 5و 4در تشهد فراموش شده و شک بین : سیستانی
حکوم به تکلم سهوی، سالم بیجا و در موردی که اجماال بداند چیزی را اشتباها کم یا زیاد نموده و نماز م: در سجده سهو است

.صحت باشد

ا، تشهد درتکلم سهوی، نسیان سجدهواحده، سالم بیج: احتیاط واجب این است که در چند مورد سجده سهو انجام شود: مکارم
بعد از سجده دوم5و 4فراموش شده، قیام یا قعود بیجا و شک بین 

در حال ایستادن؛ واجب بوده و 6و 5بعد از سجده دوم و شک بین 5و 4درتکلم سهوی، تشهد فراموش شده و شک بین : وحید
سالم بیجا، نسیان سجده واحده و: در سه مورد احتیاط واجب در سجده سهو است

هر چیزی که در نماز اشتباها کم یا زیاد شود

بعد ازسجده دوم؛ واجب و در قیام 5و 4درتکلم سهوی، سالم بیجا، تشهد فراموش شده، نسیان سجده واحده و شک بین : صافی
.یا قعود بیجا احتیاط واجب در سجده سهو است

در حال ایستاده به علت ایستادن 6و 5بعد از سجده دوم، شک بین5و 4درتکلم سهوی، نسیان سجده واحده، شک بین : بهجت
قبل از تمام شدن سجده 3و 4شک بین : بیجا، سالم بیجا؛ واجب و در سه مورد احتیاط واجب در بجا آوردن سجده سهومی باشد

1.ه باشددر حال ایستاده به علت شک پیش آمده و هر چیز غیر رکن که در نماز اشتباها کم یا زیاد شد6و 5دوم و در شک بین 

1

1236م 669/ 1:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه248:/توضیح املسائل معظم له: استفتاء شفاهی از دفتر، وحید: رهبری 
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...امامت زن برای زن

:  مکروه است
صافی، وحید

بنا بر احتیاط 
واجب جایز 

امام، : نیست
گانیفاضل، گلپای

جایز است و حتی
: دکراهت نیز ندار
بقیه مراجع  

1معظم

1

: ، بقیه1461م 286: /املسائلتوضیح : ، وحید406م 1/115(: فارس ی)املسائلجامع : ، فاضل596س 120:/الاستفتائاتاجویة: رهبری 

1453م 790/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 
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در صورت امامت 
...زن  برای زن

اجب بنا بر احتیاط و
باید امام کمی 

امام:جلوتر بایستد

باید امام و ماموم 
ند  در یک صف باش
ولی امام کمی 

ارممک: جلوتر باشد

باید امام و ماموم 
در یک ردیف  
: مساوی باشند

بهجت

یاط  باید بنا بر احت
واجب امام و ماموم  

در یک ردیف  
: مساوی باشند

،  یخوئسیستانی، 
وحید

بهتر است در یک
ام ردیف باشند و ام
: جلوتر نباشد

1صافی، زنجانی

1

1481م 802/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1489م 290: /املسائلتوضیح : وحید
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انیعدالتمعتبردرامامجماعتعبارتاستازیکملکهنفس
...که

و کبائرشخص را از ارتکاب 
باز می صغائراصرار بر 

، بهجت، مکارم:دارد
فاضل،زنجانی

و کبائرشخص را از ارتکاب 
باز میصغائرارتکاب مطلق

، امام، رهبری، سیستانی: دارد
1وحید، صافی، خوئی

1

 املسائلتوضیح : ، زنجانی، مکارم، صافی، فاضل562م 113:/ الاستفتائاتاجوبه: ، رهبری الجماعهامام شرائطفی القول 274/ 1: تحریرالوسیله: امام

و 2م 6: /املسائلتوضیح : م اختصاص ی، وحید791/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، مکارمبهجت، 16/ 1: منهاج: ، سیستانی2م 13/ 1:سیزده مرجع

1/9:منهاج: ، تبریزی 29م 1/11:، تبریزی 1/9: منهاج: خوئی،  2/5:منهاج
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...حسن ظاهر

تنها در صورتی جهت اثبات  
عدالت کافی است که حد اقل 

:  موجب ظن به عدالت باشد
بهجت

برای اثبات عدالت امام  مطلقا
ولو مفید ظن  . )کافی است

نی،  امام، رهبری، سیستا(: نباشد
،   وحید، صافی، فاضل، تبریزی

1.، گلپایگانیخوئی

1

، 20م 2/3:منهاج: ، وحید1248م 250/ 1:هدایه العباد: گلپایگانی، 1/8:منهاج: خوئی، 113:/ الاستفتائاتاجوبه: ، رهبری 1/289: استفتائاتو 27م 1/9: الوسیلهتحریر : امام

:  م اختصاص ی ، مکارم14/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، فاضل293:/النجاهوسیله : بهجت، 791/ 1:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 174: /املنتخبهاملسائل: سیستانی
1/9: العبادهدایه : ، صافی1674س 276/ 1: استفتائات: ، ، تبریزی 224/ 2: استفتائاتم اختصاص ی و 791/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 
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اگرمأموم برای رکوع خم نشده  
...است

امام، بهجت: می تواند فرادی کند یا صبر کند تا با امام در رکعت بعد رکعت اول خود را شروع کند

نجانیتبریزی، خوئی، ز: بنا بر احتیاط واجب فقط فرادی کند

ی، گلپایگانیصاف: بنا بر احتیاط واجب باید بایستد تا در رکعت بعد ملحق شود

دباید نیت فرادی کن: مکارم

عت بعد به قصد قربت مطلقه باامام ادامه داده و در رک)یا  ( فرادی کند)یا : سیستانی
ابرای رسیدن نمازر)یا( تکبیر را به قصد اعم از تکبیره االحرام و ذکر مطلق تجدید کند

1(به جماعت قطع کند

اگر مأموم برای رکوع خم شده 
...بود

، یخوئاراکی، خوئی، تبریزی، : باطل می شود

زنجانی

، یگانیگلپا، فاضل، بهجتامام، رهبری، سیستانی، صافی : فراداصحیح است و 
نوری 

ه آنرا اعاده صحیح است و فرادا البته بنا بر احتیاط واجب باید دوبار
مکارم: نیز کند

1

1429م 1/779:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : همه

2

1427م 1/779:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1435م 281: /املسائلتوضیح : وحید
110



اگر مأموم به اندازه رکوع خم شده
....و شک کند که به رکوع رسیده

نماز به فرادی 
امام،: صحیح است

بهجت، صافی، 
گلپایگانی

نماز مطلقا باطل  
وحید،  : است

تبریزی، خوئی، 
اراکی

باید نماز را به  
فرادی تمام نموده 

و بنا بر احتیاط 
واجب بعدا اعاده 

1مکارم: نماید

1

م 1/779:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1436م 281: /املسائلتوضیح : ، وحید1427م 1/779:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : مکارم

1428
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...اگر امام به واسطه عذری با 

از تیمم یا وضوی جبیره ای نم
...بخواند

اقتدا به او جایز : همه
1است

...با لباس نجس نماز بخواند

: اقتدا جایز است
نیسیستانی، نوری، زنجا

خوئی، تبریزی، وحید

امام، : احتیاط واجب
، صافی، مکارم،  بهجت
2اکی، ارگلپایگانیفاضل، 

...نشسته نماز می خواند
کسی که ایستاده : همه

تواندنمینماز می خواند 
3.کنداقتدابه او 

142

1457م 1/792:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه1465م 286: /توضیح املسائل: وحید

143

1457م 1/792:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه1465م 286: /توضیح املسائل: وحید

144

1455م 1/792:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه1463م 286: /توضیح املسائل: وحید
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صال هستند در بین نمازتمام شود
ی که واسطه در ات

چنانچه نماز تمام افراد
...

دااقتاگر فورا آن افراد دوباره 
نکنند

اشدفاصله بیش از یک قدم ب

می شود  فرادی: همه

فاصله بیش از یک قدم 
نباشد

می  فرادی: وحید، سیستانی
شود

جماعت صحیح است: بقیه

دکنناقتدااگر فورا دوباره 

: شودنمیفرادیمطلقا
خوئیمکارم، تبریزی، 

گلپایگانیصافی، : می شودفرادیمطلقا

یاط واجب اگر فاصله تا نفر بعد نهایتا به اندازه یک قدم باشد جماعت صحیح است و اال به احت
امام، رهبری: می شودفرادی

اما اگر فاصله اگر فاصله تا شخص دیگر نهایتا به اندازه یک قدم بلند  باشد جماعت صحیح است
ط واجب و  بیش از این  مقدار باشد؛ چنانچه با شخص مورد اتصال در یک صف  باشیم به احتیا

وحید: اگر در دو صف باشیم به فتوا، نماز فرادی می شود

اگر فاصله اگر فاصله تا شخص دیگر نهایتا به اندازه یک قدم بلند باشد جماعت صحیح است و
1سیستانی : می شودفرادیبیش از این  مقدار باشد به احتیاط واجب 

1

، وحید، تبریزی و خوئیشفاهی از دفتر، استفتاءبه ضمیمه 577س 115: /الاستفتائاتاجوبهو 7م 1/270: تحریرالوسیله: امام و رهبری 

1438م 785/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه799منهاج م : سیستانی
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اگر نماز آیات را تا  
زمان آغاز بازشدن ماه  

ر  یا خورشید به تأخی
...بیندازد

باید آن را به قصد ما
، امام: فی الذمه بخواند

رهبری

بنا بر احتیاط واجب
باید آن را به قصد ما

:  فی الذمه بخواند
بهجت، نوری

:می تواند اداءً بخواند
سیستانی، مکارم،  

ی،  وحید، صافی، تبریز
1زنجانی

2.نمایدپس از باز شدن کامل ماه و خورشید، قطعا باید نیت قضا : نکته

1

1496م 1/815:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ،  بقیه1504م 292: /املسائلتوضیح : وحید

2

1496م 1/815:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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بسم »س از را جزء سوره نمی دانند، الزم  است که در قسمت اول  پ« بسم اهلل»بنا بر نظر آن دسته از مراجع معظم که : توضیح
بسم» : ت اولقسم: اگر بخواهد سوره توحید را بخواند می تواند به این نحو عمل نماید: مثال. حد اقل یک آیه اضافه گردد« اهلل

ک آیه را دو و در اینجا برای آنکه پنج قسمت کامل شود ی-، «الصمداهلل » : ، قسمت دوم«هو اهلل احدقل. الرحیمالرحمناهلل 
.«احدکفواًله یکنو لم » : ، قسمت پنجم«یولدو لم »: ، قسمت چهارم«یلدلم » : قسمت سوم-قسمت می کند 

1

:/  رساله احکام بانوان: ، تبریزی 352م 141:احکام نوجوانان: ، فاضل1516م 294: /املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

1508م 1/819:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه446م 108

در«بسماهلل»
تقسیمسورهآیه
...مجزاحساب

بنا بر)نمی شود 
(:  احتیاط واجب
ی، رهبری، سیستان

.تبریزی

بقیه  : می شود
1مراجع معظم
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نشد  اگر هنگام زلزله ملتفت
...اما بعد از یک مدت

باید بخواند: همهدکوتاه متوجه وقوع آن ش...

(  ساعت12: مثال)طوالنی...
متوجه شد

امام، رهبری،: واجب نیست
سیستانی

تبریزی،  : احتیاط واجب
وحید، فاضل

1بهجت، صافی: واجب است

1

م 1/240:منهاج الصالحین: ،سیستانی1/481:جامع املسائل: بهجت، 716س 148:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 7م 1/349: ترجمه تحریر: امام

704م 2/218:منهاج: ، وحید755م 190:/الواضحةالاحکام: ، فاضل704م 1/200:منهاج: ، تبریزی 868م 1/150:العبادهدایة: ، صافی704
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ف هیچ متوجه نشود
ف و کسو

اگر تا پایان خسو
...

قضا الزم نیست: همهاگر گرفتگی کلی نبوده است

1.قضا الزم است: همهاگر گرفتگی کلی بوده است

1

1499م 1/816:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1507م 293: /املسائلتوضیح : وحید

118



:کسی که عمدا نماز آیات

ترک کسوفینرا در 
2.باید تا آخر عمر آنرا به نیت قضا بخواند: همه1نماید

را در زلزله و مانند آن 
:ترک نماید

حتیاط و بنا بر ا. تا آخر عمر بخواند: ، زنجانیخوئیوحید، 
.بجا آوردالذمهنیت ما فی آنرابهواجب 

.ستدیگر قضا نمودن آن واجب نی: سیستانی، مکارم

: اکیار، گلپایگانی، فاضل، نوری، صافی، بهجتامام، 
3.باید تا آخر عمر آنرا به نیت ادا بخواند

142

.دو الا حکم خواندن آن قبل از باز شدن کامل پیش از این گفته ش. این مساله ناظر به زمانی است که نماز را بخواهد بعد از باز شدن کامل بخواند

143

1496م 1/815:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه1504م 293: /توضیح املسائل: وحید

144

1498م 1/8816:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه293م 292: /توضیح املسائل: وحید

119



120



یاط واجب   و بنا بر احت( نه وجوب) نماز جمعه را می توان به امید مطلوب بودن خواند : صافی، گلپایگانی
. نماز جمعه به تنهایی مجزی نیست

جب خواندن نماز همچنین بنا بر احتیاط وا. بنا بر احتیاط واجب نماز جمعه به تنهایی کافی نیست : زنجانی
.ظهر در ساعتی که نماز جمعه در حال برگزاری است اشکال دارد

دن نماز و بنا بر احتیاط واجب خوان. در صورت امکان، احتیاط واجب در شرکت در نماز جمعه است: تبریزی
.  ظهر در ساعتی که نماز جمعه در حال برگزاری است اشکال دارد

ر واجب هیچکدام از نماز جمعه و ظه: ، فاضل، نوری، تبریزیبهجتامام، رهبری، مکارم، سیستانی، وحید، 
.استمجزیتعیینی نبوده و هر کدام از آنها به تنهایی 

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

1

و 606س 1/876:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 623س 126:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 463س 1/274و 180س 627/ 3:استفتائات: امام

بوده و ظاهر بعدا تخییری البته نظر ایشان در منهاج بر وجوب . سطر هشتم 1/862سطر پنجم و 1/861:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : خوئی، 607

توضیح : ، حضرات آیات فاضل، مکارم، نوری، 2468م 2/256:استفتائات: بهجت، 1/859:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، سیستانی. تغییر یافته است

 2/145:منهاج: ، وحید1و 2م 1/862:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : گلپایگانی، ، صافی و 1/240:جامع املسائل: بهجت، 1/842:سیزده مرجعاملسائل

و 1/861:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : خوئیشفاهی از دفتر، استفتاءو 742م 162:/املسائلتوضیح : ، زنجانی740م 151:/املسائلو توضیح 

 172/ و، رساله احکام بانوان 32س 108:/رساله جوانان: اصل لزوم نماز جمعه: تبریزی ) ، 1/861:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، سیستانی1/862

 194م 63:/رساله احکام جوانان: ، مساله اشکال در خواندن نماز ظهر در ساعت برگزاری نماز جمعه514و 504س 2/11: استفتائات، 243س 

(1/189: و منهاج504س 2/110: استفتائاتک.ربوده و بعدا تغییر یافته است تخییری البته ظاهرا قبل از این نظر ایشان بر وجوب 
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زخواندخطبههاپیشا
...اذانظهر

امام، : جایز است
رهبری، فاضل، 
صافی، نوری، 

گلپایگانی

:  جایز نیست
بهجت، خوئی

جب بنا بر احتیاط وا
:  جایز  نیست
رم، سیستانی، مکا

1وحید، تبریزی

1

: بهجت، 27م 1/849:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، حضرات آیات امام، فاضل، تبریزی، نوری، مکارم628س 126:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

سیزده املسائلتوضیح : و سیستانیخوئی، 11م 1/864:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : گلپایگانی، صافی و 1/873:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 

2/207:منهاج: ، وحید1/860:مرجع
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...مسافر

بهجت، سیستانی: می تواند امام جمعه شود

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

امام، رهبری، مکارم،  : نمی تواند امام جمعه شود
1نوری، تبریزی

1

توضیح ک.ر)اندایشان احتیاط واجب نموده املسائلالبته در توضیح 508س 111/ 2:استفتائات: ، تبریزی 440س 1/269: استفتائات: امام

املسائلجامع : ، فاضل357س 1/101:جامع الاحکام: ، صافی1/485:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بهجت، ( 12م  1/485:سیزده مرجعاملسائل

294کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص : ، بقیه434س 1/120(:فارس ی)

123



حکمسخنگفتنمیان
:خطبهها

تیاط ها بنا بر احخطبهگوش سپردن به : امام، فاضل، تبریزی و نوری
ها و از خطبههمچنین سخن گفتنی که مانع از شنیدن . واجب الزم است

.آن باشد بنا بر احتیاط واجب اشکال داردفائدهبین رفتن 

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

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

ها خطبهه بنابر احتیاط واجب باید از سخن گفتن پرهیز نموده و ب: مکارم
مینلکن سخن گفتن موجب بطالن نماز جمعه شخص . گوش فرا دهند

1.شود

1

م 1/852:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه16م 238:/ املسائلتوضیح : بهجت، 1/862:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : و سیستانیخوئی

38

2

1/852و 38م 1/852:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 16م 238:/ بهجتآیت هللا املسائلتوضیح ک.ر

ه، این در صورت ثبوت حرمت سخن گفتن و گوش نسپردن به خطبه های نماز جمع: نکته
2.گرددنماز جمعه نمی موجب بطالن حرمت صرفاً تکلیفی بوده و 
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:شرائط وجوب قصر

1(هشت فرسخ)طی مسافت شرعی : اول

2.از ابتدا سفر، قصد رفتن به بیش از مسافت را داشته باشد: دوم

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

4.سفر عبور نکندقواطعقبل از رسیدن به مسافت از : چهارم

5.سفر حرام نباشد: پنجم

6.خانه به دوش نباشد: ششم

7.نباشدالسفرکثیر : هفتم

8(یعنی تا قبل از آن هنوز نماز تمام است)بگذرد ترخصاز حد : هشتم

1/683:مرجعسیزده املسائلتوضیح ک.ر1.

کیلومتر برود اما در میانه راه تصمیم بگیرد که مسافت 15تنها –مثال –لذا اگر در ابتدا قصد داشته باشد که . 1/688:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر2.
فرسخ 8مسافت گذشته و باقیمانده روی هم مجموع حتی اگر . شودنمیفرسخ نرسد نماز شکسته 8بیشتری را طی کند؛ اگر مسافت باقیمانده به حد 

(1281م 1/688:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. )بشود
1/691:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر3.
.روز در آنجا بماند10سفر در اینجا وطن یا محلی است که بنا دارد قواطعمقصود از : نکته. 1/694:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر4.
1/695:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر5.
1/700:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر6.
1/701:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر7.
1/707:ک توضیح املسائل سیزده مرجع.ر8.
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مسافت شرعی 
...ابرابر است ب(فرسخ4)

تانی، سیس: کیلومتر22
وحید، صافی، نوری، 

، خوئیتبریزی، 
گلپایگانی

:  کیلومتر22/5
امام،رهبری، بهجت، 

فاضل

مکارم: کیلومتر21/5

1زنجانی: کیلومتر20

1

توضیح  : ،  وحید2983س 396/ 2: استففتائات: بهجتشفاهی از دفتر معظم له، استفتاء: ، رهبری238س 1/194:استفتائات: امام

1/683:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : ، بقیه254: /المسائل
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عالوه بر اینکه  
مجموع رفت و  

فرسخ  8برگشت 
..است

فرسخ باشد 4رفتن نباید کمتر از 
امام، رهبری، فاضل : 

ر هر کدام از رفت و برگشت کمت
، وحید، نوری: فرسخ نباشد4از 

خوئیصافی، 

هیچ کدام از رفت یا برگشت  
رسخ  الزم نیست به تنهایی چهار ف

ریزی،  سیستانی، مکارم، تب: باشد
1زنجانی

1

م 1/684:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : بقیه:/ المسائل،  توضیح 1281م 255:/، وحید640س 128:/االستفتائاتاجوبة: رهبری

1272
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ت
ی مساف

ابتدا و انتها
:

بریزیرهبری، مکارم، وحید، فاضل ، ت: ابتدای آن آخر شهر مبدا و انتها اول شهر مقصد است

ا محله مگر در شهرهای یزرگ  که ابتد) ابتدای مسافت آخر شهر مبدا است: سیستانی
.و انتهای مسافت مطلقا آخرین مقصد انسان در شهر مقصد است( است

ای مگر در  شهر ه) ابتدای مسافت آخر شهر مبدا و انتهای آن اول شهر مقصد است: امام
(بزرگ که هم مالک در ابتدا و هم مالک در انتها  محله است

مگر  )آخر شهر مبدا و انتهای آن ابتدای شهر مبدا است مطلقاابتدای مسافت : بهجت
در اینکه مقصد و مطلوب او تنها نقطه خاصی از شهر باشد که در این صورت مالک

1(همان نقطه استمطلقاانتها 

1

س  1/76: استفتائات: ، مکارم484س 1/101:استفتائات: ، تبریزی1/451:و ترجمه تحریر الوسیله281س 1/280:استفتائات: امام

کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی باب مسافت   : ، بقیه209
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زیاداربسییکدیگرباآنهایمحلهبرخیفاصلهکهشهرهاییدر
کهبرودشهرازدیگرینقطهبهخودمحلهازفردگاههراست،
میانازباشد؛(فرسخ8)مسافتازبیشخودشمحلباآنفاصله
احتیاطهبگلپایگانیاهللآیتوفتوابه(ره)اماممرحومتنهامراجع
رایبمحلههروداشتهرامسافرحکممذکورفردکهمعتقدندواجب

1.باشدمیجداگانهشهریحکمدرخود

1

1/748:سیزده مرجعالمسائلتوضیح ک.ر
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سفر فرزند در سفر 
بدون ( غیرواجب)

...رضایت پدر

:  کامل استمطلقا
، نوری، صافیبهجت

در صورت ایذاء پدر، 
امام، : کامل است

رهبری، وحید، فاضل

شود و  ایذاءاگر موجب 
اذیت شدن هم از روی 

:  تشفقت باشد، کامل اس
1سیستانی

1

املسائلتوضیح : ، بقیه1304م 259: /املسائلتوضیح : ذیل شرط پنجم، وحید695/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : مکارم

1295م 1/696:سیزده مرجع
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امام،: کامل استمطلقا
وری، ، سیستانی، نبهجت

لصافی، تبریزی، فاض

بنا بر احتیاط واجب 
:  کامل استمطلقا

مکارم

، نشوزدر صورت صدق 
1خوئی: کامل است

1

در ضمن شرط پنجم 1/695:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : همه
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کثیر 
السفر

شغلی

نده خارج  ران: مانند. داردتالزمکسی که شغل او با سفر : السفرشغله
شهر

برای شغل  اما اکنون وی. نداردتالزمکسی که شغل او با سفر : السفرفی شغله
...و دورگردمعلم، فروشنده : مانند: خود سفر  می کند

...  ریحی وسفر زیارتی، تف: مانند. شودنمیبرای امری که در مقابل آن مزد دریافت سفر:غیرشغلی

و حقوق می سفر دانشجویی که بورسیه است و سربازی که دوره آموزشی را طی نموده است: نکته
حصلمهمچنین مقام معظم رهبری در اصل اینکه آیا دانشجو و . گیرد، شغلی محسوب می شود

شرائطقیه چنانچه ب-ایشان مقلدینرا دارد یا خیر احتیاط واجب دارند و السفرحکم کثیر مطلقا
نماز خود  می توانند در اصل مساله مذکور به مرجع بعدی رجوع نموده و-را دارا باشد السفرکثیر 

.را کامل بخواند
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ه  مقصود از کثیر السفری ک
...نماز او کامل است

امام: استالسفرشغلهتنها 

یلی احتیاط  و در تحص( السفرفی وشغلهالسفرشغلهاعم از )تنها شغلی
رهبری: درجمعواجب 

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

وری،  ن: است( السفرفی وشغلهالسفرشغلهاعم از )تنها شغلی 
1تبریزی، خوئی

1

و 280س 212/ 2: استفتائات: ، مکارم3083س 427/ 2: استفتائات: بهجتذیل شرط هفتم، 701/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : تبریزی و زنجانی

کتاب احکام : شفاهی از دفتر، بقیهاستفتاء: ، صافی916م 273/ 2: منهاج: ، وحید916م 1/246: منهاج: خوئی، 916م 1/296: منهاج: ، سیستانی281

165مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 
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:میزان در تحقق کثرت سفر

.، هر کمتر از ده روز یک بار به سفر بروددوماهدر طول حد اقل : امام

یا در طول حد اقل سه ماه هر کمتر از ده روز یک بار، یا در طول حد اقل دو ماه هر کمتر از ده روز  : رهبری
دو بار، و یا در طول یک ماه هر روز

روز متوالی در ماه در سفر باشد ولی در 10)یا ( روز در ماه، هر روز یک سفر دارد10حد اقل )السفراگر کثیر : سیستانی
ادامه  داشته باشد ( ماه3در چند سال؛ هر سال ) و یا (ماه6در یک سال؛ )به شرط اینکه سفرها ( سفر یا بیشتر2ضمن 

اما اگر . روز باشد؛ احتیاط واجب در جمع است9یا 8اما اگر در صورتهای فوق تعداد سفر در هر ماه . نماز تمام است
او را مگر در راننده که اگر هفته ای دو سفر هم داشته  باشد و عرف. روز در ماه باشد نماز قصر است8تعداد روزها زیر 

.بداند نماز او تمام استکثیرالسفر

و کسی که می . ، هر کمتر از ده روز یک بار و یا در طول یک ماه هر روزدوماهیا در طول حد اقل : بهجت
.روز یک سفر کند باید عمل به جمع کندروزهرخواهد تنها در طول بیست 

.کافی است-روز10با فاصله کمتر از -سفر4در طول حد اقل یک ماه؛ : فاضل

10تا 7اما اگر . مرتبه یا بیشتر برود1حد اقل در طول دو ماه؛ هفته ای : تبریزی
(داردالبته اگر روزه گرفت قضا ن) روز یک بار می رود احتیاط واجب در جمع است؛ 

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

:مکارم

(هر چند جمعه ها نرود)یا در طول یک ماه؛ هر روز برود 

حتی اگر پنجشنبه و جمعه ها )روز؛ هر روز برود 45یا در طول 
(نرود

12روز یا 3یا درر طول حد اقل دو ماه؛ هفته ای حد اقل 
1.روز در ماه برود

1

165کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص : همه
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...از سفرکثیرالسفر

: دوم نمازش تمام می شود
بهجتامام، فاضل، نوری، 

: سوم نمازش تمام می شود
رهبری

اول نمازش تمام  
است اگر صدق  

وحید: کندکثیرالسفر

فرالساز وقتی کثیر 
،  زنجانی: صدق کند

ر ولو سف: تبریزی)
(اول باشد

بنا بر احتیاط واجب
در دو هفته اول جمع  

: و بعد از آن کامل
1.سیستانی

1

کتاب احکام مسافر : شفاهی از دفتر، بقیهاستفتاء: ،صافی508س 1/138:جامع املسائل: ، فاضل3094س 2/429:استفتائات: بهجت

165مرکز ملی پاسخگویی ص 

136



هرکاهکثیرالسفر
روزسفرنکند،10

...نمازاو

ارمامام، رهبری، مک:در اولین سفر پیش رو شکسته است

سیستانی:ازهمان سفر اول مطلقا کامل است

که در این مگر اینکه در غیر وطن بدون قصد  مانده باشد. در اولین سفر پیش رو شکسته است
صافی: حالت در سفر اول احتیاط واجب در جمع است

:وحید

...در شغله السفر

اگر در وطن مانده ؛سفر اول 
مطلقا قصر

د درغیر وطن مانده؛ اگر با قص
ما مانده سفر اول  قصر است ا
اگر بدون قصد مانده تمام 

.است

ر  در شغله فی السفر و مساف
...غیر شغلی

درسفر اول احتیاط واجب 
1.مطلقا در جمع  است

1

178و کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 1313م 705/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : همه
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1

ضمن شرط 1/707:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه263:/املسائلتوضیح : ، وحید677س 139:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

هشتم

میزان در تحقق حد ترخص این
...است که

، فاضل، نوریبهجتامام، : اذان را نشنیده و دیوارهای شهر را نبیند

ریزی، تبخوئیزنجانی، : اذان را نشنیده و اهل شهر او را نبینند

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

رهبری: شنیده نشدن اذان کافی است

ه با  به شرط اینک. یا اذان شهر را نشنود و یا مردم شهر او را نبینند: مکارم
این  حصول یکی از دو عالمت  علم به عدم عالمت دیگر نداشته باشد که در

1صورت وظیفه جمع است

را ترخصر گفته شد مرحوم امام مالک د-در بحث بالد کبیره-چنانکه پیش از این : نکته
دیوارها و اذان محله می دانند نه شهر
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قواطع سفر
عبارت است

...از

وطن

محلی که بنا دارد
روز در 10حداقل 

.آنجا بماند

روز  30محلی که تا 
10نسبت به اقامت 

روزه در آنجا تردید 
.داشته است

ع گردیده و است که وقتی مسافر در آنجا قرار بگیرد، سفر او قطمکان هایی مقصود از قواطع سفر 
:این مکانها عبارتند از. نمازش کامل خواهد بود
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:اقسام وطن

وطن شرعی

وطن حکمی

اتخاذیوطن 
(مستجد)

وطن اصلی
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تعریف وطن 
ت جایی اس: اصلی

که انسان در آن 
...متولد گردیده و

در آن رشد پیدا 
امام، : کرده است

فاضل، صافی، 
زنجانی، خوئی

تا زمان بلوغ در 
آنجا زندگی کرده

بهجت: است

6الی 5حد اقل تا 
سال در آنجا 
زندگی کرده 

رهبری: است

اگر وطن والدین 
د باشد صرف تول

:  در آن کافی است
1سیستانی

1

کتاب احکام مسافر مرکز ملی : ، بقیه695س 143:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 695س 1/745:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : امام

237پاسخگویی ص 
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...ت کهجایی است که انسان تصمیم گرفته اس: تعریف وطن اتخاذی

:  برای همیشه در آنجا بماند
ل، امام، رهبری، سیستانی، فاض

تی قصد دوام ننموده ولی ماندن در  آنجا را نیز مقید به مد، وحید، تبریزیبهجت
صافی، نوری، زنجانی: خاص نکرده است

1مکارم: قصد دوام ننموده ولی بنا دارد مدتی طوالنی بماند

1

کتاب احکام مسافر مرکز ملی  : ، بقیه695س 745/ 1:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : ، رهبری399س 1/253:استفتائات: امام

239پاسخگویی ص 
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1

240کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص : ، بقیه381س 1/106:جامع الاحکام: ، صافی3003س 2/403:استفتائات: بهجت

نماز انسان در وطن اتخاذی  
...شکسته است

تا وقتی که صدق عرفی وطن 
ارم،  امام، سیستانی، مک: حاصل شود

بهجتصافی، 

رهبری: ماه3، 2تا 

مگر اینکه قبل از آن )ماه 6تا 
1فاضل(: حادث شودوطنیتصدق 

.واندخوانده یا قصد ده روز نموده و کامل بخراشکستهمکلف می تواند در این مدت نماز : نکته
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انسانمیتواندبا
...احرازشرایط

:وطنداشتهباشدودربیشازآناحتیاطواجبدرجمعاست2تنها
امام،فاضل

مکارم:وطنداشتهباشد3تنها

ی،سیستانی،صاف(:وطنشرائطالبتهبااحراز)محدودیتندارد
،وحید،تبریزیبهجت

تنهادووطنوبایددرهرکدامششماهزندگیکند:زنجانی

هاینب)انسانمیتواندبیشازدووطنفعلیجدیدداشتهباشد:رهبری
دومعناکهیکیازآنهاوطناصلیویاهردواتخاذیباشدکهفقطدرآن

دامواگربخواهدوطنسومیاختیارکندبهنحویکهدرهرک(زندگیکند
چهارماهازسالزندگیکند،درصورتیکهعرفاآنجاراوطناوبدانند
مانعینداردامادرصورتعدمصدقعرفینسبتبهوطنسوماحتیاط

1.واجبدرجمعاست

1

کتاب احکام : ،  بقیه380س 1/106:جامع الاحکام: ، صافی1162م 219:/ املسائلتوضیح : ، مکارم1341م 284: / املسائلتوضیح : زنجانی

239مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 
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5طولدرکهیافتدباتفاقمکارماهللآیتحضرتمقلدینازیکیبرایاگر.شدگفتهآنچهبربنا:نکته
توانستنخواهدسال5اقلحدطیکهبدانداکنونازیانرودخودوطنبهروز90مجموعاسال
رایبآیندهدرکهباشدداشتهبناچندهربودنخواهداووطنآنجادیگربرود،وطنبهروز90سالی

.برودآنجابهدائمزندگی

اعراضازوطنبه
...ایناستکه

-روز90سال؛هرسالحداقل5بهاینمعناکهحداقلدرطول.ترکعملیوطنکند
ممکار(:یامیداندازاآلنچنینخواهدبود.)بهآنجانرود-ولوبهصورتپراکنده

ری،امام،رهب:تصمیمداشتهباشدکهدیگربرایزندگیدائمبهآنجانرود
سیستانی،بهجت،نوریفاضل،خوئی

قصدعدمبداندکهدیگربرایزندگیدائمبهآنجابرنمیگرددکافیاستونیازیبه
صافی،تبریزی،گلپایگانی:بازگشتندارد

محقق[رشوه:مانند]لکناینقصدمیتواندبهتبعقصددیگری.قصدیاست:وحید
1.شود

1

/  2: استفتائات: بهجت، 468س 1/129: الاحکامجامع : ، فاضل397س 2/88: استفتائات: ، تبریزی 694س 745/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

242کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص : ، بقیه388س 1/103: الاحکامجامع : ، صافی3010س 404
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1

المسائلتوضیح : خوئی، سیستانی، تبریزی و 714/ 1:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : ، مکارم1339م 265: / المسائلتوضیح : وحید

251مرکز ملی پاسخگویی ص مسافر کتاب احکام : ، بقیه715/ 1:سیزده مرجع

..یکسانی که معتقد به وطن حکم

وحیدرهبری، سیستانی، مکارم، تبریزی،: هستند

1، نوری، صافیفاضل، بهجتامام، : نیستند

146



1

م 220:/ املسائلتوضیح : ، فاضل715/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، سیستانی1/468:و ترجمه تحریر36س 1/17:استفتائات: امام

251کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص : ، بقیه714/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، مکارم688

مقدار الزم برای صدق  

وطن حکمی؛

سال8الی 7: رهبری

سال8: تبریزی

:مکارم

(ولو پراکنده) روز بماند90سال؛ سالی2یا در طول حد اقل 

.  یا اینکه بخواهد تنها یک سال کامل در آنجا بماند

:سیستانی

سال؛  3ساعت، یا در طول 24روز و هر روز 22سال؛ هر ماه 1/5یا در طول 

روز  و 8یا 7سال؛ هر ماه 4ساعت، یا در طول 20روز و هر روز 15هر ماه 

ساعت یا در  12روز هر روز 22سال؛ هر ماه 3ساعت یا در طول 24هر روز 

سال؛ هر ماه 4ساعت یا در طول 12روز و هر روز 15سال؛ هر ماه 5طول 

6روز  وهر روز 22سال؛ هر ماه 4ساعت،یا در طول 8روز  وهر روز 20

احتیاط واجب  )ساعت 24روزهر روز6سال؛هر ماه5ساعت، یا در طول 

احتیاط واجب  )ساعت12روز هرروز6سال هرماه7یا در طول( درجمع

1(درجمع
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1

24کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص ک.ر

ل کسانی که قائ
...به وطن شرعی

:می باشند
خوئی،  
صافی

:  دنمی باشن
بقیه مراجع

معظم
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10د اگر انسان بنا داشته باشد که در محلی قص
مدت روز کند اما تصمیم داشته باشد که در این

...به کمتر از مسافت برود

رکعتی ، تصمیم بگیرد که به کمتر از4اگر بعد از خواندن یک نماز
روز تا کمتر از 10مسافت برود و یا تصمیم داشته باشد که بعد از گذشتن 

مسافت  شرعی از محل خارج شود
به هر اندازه که به مقدار کمتر از: همه

مسافت  برود، دیگر مخل به اقامه  
1نیست

رکعتی  4اگر پیش از خواندن یک نماز 
متر تصمیم داشته باشد در طول ده روز به ک

...از مسافت برود

.ساعت از هر روز اشکال ندارد2فقط تا : مکارم

.فقط تا دو ساعت در مجموع  ده روز بالمانع است: امام، نوری

ساعت در مجموع  ده روز جایز است7الی6فقط تا : رهبری

ار نکند که تا نصف روز مخل نیست ولی  آنقدر این کار را تکر: سیستانی
. گفته شود  در هر دو مکان اقامت نموده است

کافی اگر تصمیم داشته باشد که عمده  روز را در محل اقامت باشد: بهجت
.است

.محل خواب آنجا باشد کافیست: زنجانی

قا نمی در این فرض که از  ابتدا قصد خروج دارد مطل: صافی، گلپایگانی
2. تواند قصد اقامه کند

1

267کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 

2

و کتاب احکام مسافر مرکز ملی 1338م 718/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه483س 1/132:جامع املسائل: ، فاضل331س 1/227:استفتائات: امام

267پاسخگویی ص 

خارج(فرسخ8)مسافتازکمتراندازهبهداردبنافردکهاستزمانیبهمربوطشدگفتهآنچه:نکته
چنینداابتازاگرالبته.استاقامتبهمخلمطلقامسافتاندازهبهخروجکهاستبدیهیواالشود

وقتیتایرد؛بگمسافتازبیشخروجبهتصمیمرکعتیچهارنمازیکخواندنازبعدونداشتهقصدی
.استکاملنمازاستآنجادر
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...اگر ما بین غروب آفتاب تا اذان صبح وارد شود

از صبح تا غروب پیش رو را یک روز  

لذا مدت ده روز در غروب روز  . حساب می کند
.دهم به اتمام می رسد

...اگر ما بین اذان صبح تا غروب آفتاب وارد شد

باید ده روز را بر اساس ساعت محاسبه 

ساعت240یعنی از ساعت ورود تا . نماید

1

...و443م 1/256و 1336م 717/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

ع آفتاب را و تبریزی حد فاصل اذان صبح تا طلوخوئیدر میان مراجع معظم تنها حضرات آیات : نکته
.  می دانند( یعنی قسم اول در جدول فوق)ملحق به شب 
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وقتیمسافرواردمحلیمی
...شود

ییامطمئناستکهحداقلدهروزم
ماند

.نمازکاملاست

یامطمئناستکهبهاندازهدهروز
نمیماند

.نمازشکستهاست

یادرماندنحداقلدهروز،شک
دارد

1.نمازشکستهاست

1

1341الی 1339م 720/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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ش
یکهوظیفها

س
ک

...

...دهتمامبودهولیشکستهخوان

نبهدرموردجاهلبهحکمقصدعشرهبنابراحتیاطواجبوغیرآ
مکارم،وحیدسیستانی:فتواباطلاست

باطلاستمگردرجاهلبهحکمقصدعشره
،زنجانیخوئیتبریزی،:1

2امام:باطلاستمطلقا

ده،شکستهبودهولیتمامخوان
...اگر

فراموشکردهمسافراست
تنهااگردروقتمتوجه:همه

3.شوداعادهالزماست

ردانستنمازمسافنمیاساسا
قصراست

4صحیحمطلقا:همه

حکممسافررامیدانستاما
5اینمسالهخاصرابلدنبود

ل،امام،رهبری،فاض:باطلمطلقا
نوری

تنهااگردروقتفهمیداعاده
صافیوحید،تبریزی،:کند

گلپایگانی

طتنهااگردروقتفهمیداحتیا
ی،سیستان:واجبدراعادهاست

6مکارم،بهجت

.شکسته خوانده باشد، اعاده الزم نیستجهال اگر مسافر بنا داشته است که بیشتر از ده روز در جایی بماند و در عین حال نماز را : یعنی. 1
1363م 731/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1371م 271:/ املسائلتوضیح : وحید.2
البته این حکم فراموش نمودن مسافر بودن است نه ) 1362م 731/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1370م 270:/ املسائلتوضیح : وحید.3

(  فراموش نمودن حکم مسافر
1359م 1/730:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک .ر.4
.فقه به چنین کس ی جاهل به خصوصیات گفته می شوددر . 5
285و کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 1360م 730/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1368م 271: / املسائلتوضیح : وحید. 6
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1

287و کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 1356م 1/728: سیزده مرجعاملسائلتوضیح : همه

اق و مسجد کوفه، حرم حسینی و مسجد و رو( حتی بخش های جدید)النبیو مسجد الحراممسجد : امام
متصل به حرم

.حائرشهر مکه و مدینه فعلی، مسجد کوفه، و در حرم حسینی بنا بر احتیاط واجب تنها : رهبری

.متری قبر مطهر11/5تمام شهر مکه و مدینه و کوفه، حرم حسینی تا : سیستانی

(صر استالبته در رواق و صحن ق) جدید، روضه حسینی اضافاتشهر مکه و مدینه، مسجد کوفه با : مکارم

در رواق و  )،شهرکوفه،روضه حسینی(ص)،مدینه زمان پیامبر(از عقبه مدنیین تا ذی طوی)مکه قدیم: وحید
(صحن قصر

ط واجب در در اضافات این مساجد احتیا)مسجد الحرام قدیم، مسجد کوفه قدیم، مسجد النبی قدیم،: بهجت
(تنها حائر)و حرم  حسینی( قصر

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

ن بستگی  است لکن جواز تمام خواندمجزینماز مسافر به صورت قصر در تمام نقاط فوق : نکته
.به جدول فوق دارد
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...نمازیراکهدر

...سفر قضا شده

(نحتی در وط)باید شکسته بخواند 

...وطن و مانند آن قضا شده

(حتی در سفر)باید کامل بخواند 
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باید صبح، مغرب، و نماز شب جایز است اما نافله ظهر و عصر ننوافل: رهبری و مکارم 
.و خواندن نافله عشاء نیز بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. خوانده شود

وانده  صبح، مغرب، و نماز شب جایز است اما نافله ظهر و عصر نباید خنوافل: بهجت
ه امید ثواب  البته احتیاط مستحب این است که ب. و خواندن نافله عشاء جایز است. شود

(استحبابنه با قصد .)بخواند

ر نباید صبح، مغرب، و نماز شب جایز است اما نافله ظهر و عصنوافل: بقیه مراجع معظم
2.جایز است1و خواندن نافله عشاء به قصد رجاء. خوانده شود

1

.برخی از مراجع معظم نسبت به لزوم نیت رجاء در نافله عشاء فتوا و برخی احتیاط واجب دارند

2

293و کتاب احکام مسافر مرکز ملی پاسخگویی ص 767م 1/426: سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه773م 158:/معظم لهاملسائلتوضیح : وحید
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...برای نیت روزه

:  مثل)واجب معین 
(معینونذررمضان 

تا قبل از اذان صبح وقت  (:اال زنجانی)همه 
1.دارد

واجب غیر معین 
ذر  رمضان، نقضای:مثل)

(غیر معین
2...تا اذان ظهر(: اال زنجانی)همه 

3تا قبل از غروب آفتاب: همهمستحبی

56/ کتاب احکام روزه آستان قدس رضوی : ، بقیه1551م 1/881:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، فاضل1270م 1/883:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بهجت، 1572م 305/و 1560م 303:/املسائلتوضیح : وحید. 1

1565م 1/887:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1573م 305:/املسائلتوضیح : وحید. 2
1553م 1/881:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1561م 303:/املسائلتوضیح : وحید. 3
1574و 1561م 325:/معظم لهاملسائلتوضیح ک.ر. 4

،  رمضان: مانند)رمضان تا غروب آفتاب اما در روزه های واجب دیگر قضای در : زنجانیآیت اهلل 
4.استباقی فقط تا قبل از اذان صبح فرصت برای نیت...( کفاره، نذر، نیابی، بدل از قربانی حج و

157



...نیت

:قطع روزه

وزه نکند چه در صورت تصمیم و چه در صورت تردید اگر دوباره نیت ر: سیستانی
بعدا نیز باطل  و اگر دوباره نیت کند باید بنا بر احتیاط واجب آن روز را امساک و

.قضا کند

ت باید بنا  اگر تصمیم قطعی داشته نیت دوباره فایده ندارد اما اگر مردد بوده اس: رهبری
.احتیاط واجب آن روز را امساک و بعدا نیز قضا کند

1.تباطل اسمطلقا: خوئی، وحید، تبریزی، فاضل، بهجتامام، مکارم، نوری، صافی، 

:قاطع روزه

، تبریزیخوئیوحید، نوری، : استمبطلمطلقا

امام، فاضل: نیستمبطلمطلقا

رهبری: بنابر احتیاط واجب آن روز را امساک و بعدا نیز قضا کندمطلقا

آن روز را   اگر دوباره نیت نکند باطل و اگر دوباره نیت کند باید بنا بر احتیاط واجب
2سیستانی: امساک و بعدا نیز قضا کند

زه  خواهم رونمیمن دیگر : مثال بگوید)مقصود از نیت قطع این است که روزه دار از روزه دار بودن خود منصرف شود : نکته اول
گیرد  صمیم می ت: مثال. بگیرد-بخصوصه–مبطالتاما مقصود از نیت قاطع این است که شخص تصمیم بر ارتکاب یکی از (. باشم

.که چیزی بخورد
فطر نشده  مرتکب م: اوالالبته به شرط آنکه . در روزه واجب غیر معین و روزه مستحبی می تواند دوباره نیت روزه نماید: نکته دوم
3.باشدنگذشته -که در مساله قبل گفته شد -وقت نیت : ثانیاباشد و 

.تفاوتی میان تصمیم قطعی و تردید وجود ندارد: یعنی. 1
و 1578م 306:/املسائلتوضیح : ، وحید758س 1/974:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، رهبری 8م 1/280:تحریر الوسیله: امام. 2

، 81083م301:/النجاهوسیله : بهجت، 980م1/319:منهاج: ، سیستانی1019م 250:/الواضحهالاحکام: ،فاضل980م 2/293:منهاج

1570م 1/890:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بقیه
(1571م 1/890:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. )3
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تزریق آمپول و سرم برای  
...روزه دار

:  جایز استمطلقا
د،  سیستانی، وحی

صافی، نوری، 
تبریزی، 

یگلپایگانی،خوئ

ب  بنا بر احتیاط واج
فقط آنها که غذایی

:  استمبطلباشد 
امام، زنجانی

فقط آنها که 
لمبطباشد، 1وریدی

مکارم: است

ب  بنا بر احتیاط واج
فقط غذایی و 

:  استمبطلوریدی 
رهبری

تنها انواع غذایی  
:  استمبطلتزریق 

2، فاضلبهجت

1

.لذا سرمها همگی وریدی بوده و آمپولها از این حیث مختلف می باشند. مقصود از  وریدی مواردی است که در رگ تزریق می گردد

2

ر نظر ایشان که در رساله است تغیی) شفاهی از دفتر استفتاء: ، مکارم1584م 307:/ املسائلتوضیح : ، وحید767س 160:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

1576م 1/892:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه( نموده است
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تزریق خون به 
...روزه دار

:جایزاست
سیستانی،
نوری،صافی

:استمبطل
،بهجت
زنجانی

طبنابراحتیا
واجبمبطل

رهبری،:است
1فاضل

1

استفتائات جامعة الزهراء : ، بقیه2871س 2/363:استفتائات: ، بهجت9س 2/179(: فارس ی)جامع املسائل : ، فاضل767س 160:/اجوبة الاستفتائات: رهبری 

63جزوه روزه ص 
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خوردن خلطی که به 
محفظه دهان رسیده، در 

...حال روزه

:  لمبطجایز است و غیر 
سیستانی، زنجانی

بنا بر احتیاط واجب 
: مبطلحرام است و 

امام، رهبری، مکارم، 
، فاضل، بهجتوحید، 

نوری، صافی، 
1گلپایگانی

1

1580م 1/894:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1588م 308:/املسائلتوضیح : ، وحید799س 166:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

همچنین  . اگر خلط وارد محفظه دهان نشده باشد، خوردن آن قطعاً جایز است: همه مراجع معظم
.می شودابتدای محفظه دهان از سمت گلو جایی است که حرف خاء از آن محل تولید 
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قطره ای که در 
..چشم می ریزند

اگرتنهاطعموبوی
آنبهحلقمیرسد

1.فقطکراهتدارد:همه

اگرعینآن
واردحلقشود

اگراستومبطلاگرازابتدامیدانستبهحلقمیرسدقطعا
بطلمدانستواتفاقابهحلقرسیدبنابراحتیاطواجبنمی

2بهجت:است

:استمبطلمطلقابنابراحتیاطواجب
مکارم

ید،امام،سیستانی،فاضل،وح:مطلقامبطلنیست
3خوئی،تبریزی،گلپایگانی

1

71ص الزهراءو جزوه روزه جامعه 1657م 1/925:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه319: / املسائلتوضیح : وحید

2

.که ریختن قطره برای او ضرورت نداشته باشداندصور فوق را تنها برای کس ی ذکر نموده بهجتمرحوم آیت هللا : نکته

3

/ 1: منهاج: ، تبریزی 1314م 1/223: العبادهدایه : ، صافی1/323:منهاج: ، سیستانی1347م 263:/املسائلتوضیح : بهجت، 1/267: منهاج: خوئی، 1م 288/ 1:تحریر الوسیله: امام

1398م 13:/پیک احکام: ، مکارم298/ 2: منهاج: ،  وحید142:/الشریعهتفصیل : ،فاضل1315م 1/262:هدایه العباد: ،گلپایگانی271
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فرو بردن سر
...در آب

اما مبطلنه حرام است و نه 
نیسیستا: کراهت شدیده دارد

:نیستمبطلحرام است اما 
زنجانی

:  استمبطلهم حرام و هم 
خوئی، بهجتوحید، 

ت بنا بر احتیاط واجب حرام اس
امام، مکارم، : مبطلو 

1، تبریزیصافی،فاضل

1

1608م 1/904:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1616م 312:/ املسائلتوضیح : ، وحید797س 165:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

نین فرو همچ. باشدنمیدر هنگام قرار گرفتن در زیر دوش و مانند آن فرو بردن سر صادق : نکته
.نیستمبطلمطلقابردن قسمتی از سر 

163



فرو بردن سر در آب با وجود کاله
...غواصی

:  موجب بطالن روزه می شود
نوری

بنا بر احتیاط واجب روزه را
رهبری،  : باطل می کند

صافی، گلپایگانی 

روزه را باطل نمی 
، سیستانی، زنجانی:کند

1بهجت و فاضل

1

133:/ و کتاب روزه آستان قدس74جزوه روزه ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه464م 4/163:، گلپایگانی468م 1/134:جامع الاحکام: صافی
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وقت شرعی  
:افطار روزه

: بهجت و مکارم 
وقت پنهان شدن 

قرص خورشید

ر بنا ب: سیستانی
احتیاط واجب هنگام

مشرقیهحمرهزوال 
(وقت اذان متعارف)

:  بقیه مراجع معظم
حمرههنگام زوال 

وقت اذان )مشرقیه
1(متعارف

1

النجاهصراة: و تبریزی خوئیسایت فارس ی معظم له، : ، سیستانی135س 2/71:، مکارم استفتائات2/16:جامع املسائل: بهجت، 35س 1/315: استفتائات: امام

55جزوه روزه ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه329س 1/130(:املحش ی)
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ن
ضا

در روزه ماه رم
:

در صورت فراموش کردن جنب بودن

.اگر در طول ماه رمضان متوجه شد دیگر قضا ندارد و اال دارد: زنجانی

.تباطل اسمطلقابنابر احتیاط واجب : مکارم

1.باطل استمطلقا: بقیه مراجع معظم

..در صورت جهل به اصل وجوب غسل

.باطل استمطلقا: ، وحیدخوئیرهبری، 

عا و  در جاهل مقصر قط: گلپایگانیامام، نوری، 
تدر جاهل قاصر بنا بر احتیاط واجب باطل اس

بوده و یا به  یک حجت شرعی عمل 2اگر شخص جاهل قاصر غیر متردد: سیستانی
3.نموده؛ صحیح و اال باطل است

در صورت عمد

دا قضا  باید آن روز را روزه باشد و بع: سیستانی
ت ما فی  البته بایدهر دو روز به نی. ) نیز بنماید

(الذمه باشد

.بنا بر احتیاط واجب باطل است: مکارم

4.روزه باطل است: بقیه مراجع معظم

1622م 1/910:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بقیه: /املسائل، توضیح 1630م 314: /وحید. 1
.  دانسته و حتی در ذهن او شک و تردیدی نیز در این مورد وجود نداشته استنمیکس ی است که اصل مساله وجوب غسل برای روزه را متردداز جاهل قاصر غیر مقصود . 2
، 326/ 1:، منهاج2/300: منهاج: ، وحید1/273:منهاج: ، تبریزی 1/269:منهاج: خوئی، 773س 161:/الاستفتائاتاجوبه: رهبری . 3
1619166م 1/908:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1627م 313: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری . 4



ا کسی که عمدا غسل نکند ت
...وقت تنگ شود

ید هم بنا بر احتیاط واجب با: وحید، صافی
ندروزه بگیرد و هم بعداً قضا کتییمبا 

، امام، مکارم، سیستانی، فاضل، بهجت
نوری، زنجانی، تبریزی، خوئی و 

1.استروزه او با تیمم صحیح: گلپایگانی

2.دارددر رابطه با مساله فوق در قضای رمضان نیز اختالف نظر وجود : نکته

1

1621م 1/909:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1627م  313: / املسائلتوضیح : وحید

2

1621م 1/909:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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ن  
ضا

ی رم
ضا

در ق

در صورت عمد 

1.تمطلقا باطل اس: امام، سیستانی، مکارم،وحید، فاضل و بهجت

احتیاط واجب  اگر تا رمضان بعد وقتی نمانده بنا بر: گلپایگانی و صافی
اما اگر تا  . آن    روز را روزه گرفته و بعد از رمضان قضا هم بکند
.رمضان  آینده وقت باشد روزه باطل است

سهو، فراموشی،  )در صورت غیر عمد 
(جهل

.صحیح است: سیستانی

بنا بر  اگر تا رمضان بعد وقتی نمانده: ، صافیگلپایگانی
م  احتیاط واجب آن روز را روزه گرفته و بعد از رمضان قضا ه

.تاما اگر تا  رمضان آینده وقت باشد روزه باطل اس. بکند

2باطل است: خوئیامام، فاضل، نوری، وحید، 

1

:  بهجت، 1636م 1/916:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بقیه: ، مکارم1624م 315: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

1634م 1/915:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2/24: املسائلو جامع 1089م 303:وسیله النجاه

2

1636م 1/916و 1634م 1/915:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1624م 315: /املسائلتوضیح : ، وحید2/24: املسائلو جامع 1089م 303:وسیله النجاه: بهجت
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ر بقاء بر جنابت د
بقیه روزه  ها

در روزه  واجب   
نذر  : مانند)معین 

(...معین

امام، رهبری، زنجانی،: مطلقا روزه صحیح است 
وری، مکارم، سیستانی، تبریزی، صافی، وحید، ن

1خوئی،گلپایگانی

در روزه واجب  غیر  
روزه  : مانند)معین 

کفاره و نذر غیر 
(معین 

امام، مکارم، سیستانی، وحید، نوری، زنجانی،
3.مطلقا روزه صحیح است: خوئی، فاضل

5.روزه صحیح استمطلقا: همه مراجع معظم....روزه مستحبی

/  1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1628م 313: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری . 1

1636م 916
2/24: بهجتآیت هللا املسائلو جامع 1089م 303:آیت هللا بهجتالنجاهوسیله ک.ر. 2
سیزده املسائلتوضیح : ، بقیه1644م 316: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری . 3

16346م 1/916:مرجع
2/24: بهجتآیت هللا املسائلو جامع 1089م 303:آیت هللا بهجتالنجاهوسیله ک.ر. 4
توضیح املسائل سیزده : ، بقیه1628م 313: /توضیح املسائل: ، وحید772س 1/976:توضیح املسائل سیزده مرجع: رهبری . 5

1621169و 1620و 1619م 1/908:مرجع



کسیکهعمداغسل
نکندتاوقتتنگ

...شود

ایدبنابراحتیاطواجبب
ردوهمباتییمروزهبگی
دوحی:همبعداًقضاکند
وصافی

روزهاوباتیممصحیح
امام،مکارم،:است

سیستانی،فاضل،
بهجت،نوری،
زنجانی،تبریزی،
1.خوئی،گلپایگانی

1

1621م 1/909:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1627م  313: / املسائلتوضیح : وحید

2

1621م 1/909:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

2. دارددر رابطه با مساله فوق در قضای رمضان نیز اختالف نظر وجود : نکته
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:درقضایرمضان

درصورتعمد

اطلبمطلقا:فاضل،بهجت،مکارم،وحیدامام،سیستانی،
1.است

بنابراگرتارمضانبعدوقتینمانده:،صافیگلپایگانی
ماحتیاطواجبآنروزراروزهگرفتهوبعدازرمضانقضاه

تامااگرتارمضانآیندهوقتباشدروزهباطلاس.بکند

درصورتغیرعمد
(سهو،فراموشی،جهل)

.صحیحاست:سیستانی

حتیاطواجباگرتارمضانبعدوقتینماندهبنابرا:،صافیگلپایگانی
انامااگرتارمض.آنروزراروزهگرفتهوبعدازرمضانقضاهمبکند
.آیندهوقتباشدروزهباطلاست

2باطلاست:خوئیامام،فاضل،نوری،وحید،

171

1

:  بهجت، 1636م 1/916:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بقیه: ، مکارم1624م 315: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

1634م 1/915:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2/24: املسائلو جامع 1089م 303:وسیله النجاه

2

1636م 1/916و 1634م 1/915:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1624م 315: /املسائلتوضیح : ، وحید2/24: املسائلو جامع 1089م 303:وسیله النجاه: بهجت



درقضایرمضان

درروزهواجب
نذر:مانند)معین

(معین

ی،امام،رهبری،زنجان:روزهصحیحاستمطلقا
د،نوری،مکارم،سیستانی،تبریزی،صافی،وحی

نظرحضرتآیتاهلل:نکته1خوئی،گلپایگانی
2.بابقیهمراجعمعظمتفاوتداردبهجت

درروزهواجبغیر
روزه:مانند)معین

کفارهونذرغیر
(معین

ی،امام،مکارم،سیستانی،وحید،نوری،زنجان
:نکتهژ2.مطلقاروزهصحیحاست:خوئی،فاضل

نظرحضرتآیتاهللبهجتبابقیهمراجع
4معظمتفاوتدارد

5.روزهصحیحاستمطلقا:همهمراجعمعظمروزهمستحبی
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1636م 916/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1628م 313: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری . 1

2/24: بهجتآیت هللا املسائلو جامع 1089م 303:آیت هللا بهجتالنجاهوسیله ک.ر. 2
16346م 1/916:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1644م 316: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری . 3
2/24: بهجتآیت هللا املسائلو جامع 1089م 303:آیت هللا بهجتالنجاهوسیله ک.ر. 4
و 1619م 1/908:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1628م 313: /املسائلتوضیح : ، وحید772س 1/976:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری . 5

1621و 1620



بقاءعمدیبرحیض
:ونفاس

دررمضان

.بنمایدبایدآنروزراروزهباشدوبعداقضانیز:سیستانی
(هردورابهنیتمافیالذمهبجاآورد)

.بنابراحتیاطواجبباطلاست:مکارم

.باطلاست:بقیهمراجعمعظم

...درقضایرمضان

صحیحاست:،زنجانیخوئیوحید،تبریزی،

اطلبنابراحتیاطواجبب:امام،مکارم،سیستانی،نوری
است

1.باطلاست:فاضل

بقیهروزهها
حید،امام،مکارم،سیستانی،نوری،و:صحیحاستمطلقا

2فاضل،تبریزی
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1

، 1092م النجاهوسیله : بهجت، 1645معظم له م املسائلتوضیح : ، وحید1608م : معظم لهاملسائلتوضیح : ، سیستانی400س 118: /احکام بانوان: مکارم

1620م 1/909و 1633م 1/915و 1638م 1/917:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بقیه

2

1/915و 1638م 1/917:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1645و 1644م 316/و 1628و 1627م 313: / املسائلتوضیح : ،وحید400س 118: /احکام بانوان: مکارم

1620م 1/909و 1633م 



صحت روزه  
...مستحاضه

متوسطه

بومتوقفبرغسلروزانهاستوبنابراحتیاطواجبغسلنمازمغر
امام،فاضل،نوری:شرطاستنیزعشاءشبقبلنیز

1کارمتبریزی،سیستانی،زنجانی،م:متوقفبرهیچغسلینیست

کثیره

بوروزانهبنابراحتیاطواجبمتوقفبرغسلمغرغسلهایعالوهبر
زی،امام،تبری:عشاءشبیکهفردایآنراروزهمیگیردنیزمیباشد

،فاضلخوئیوحید،نوری،

وروزانهوهمغسلمغربغسلهایبنابراحتیاطواجبهممتوقفبر
مکارم:عشاءشبیکهفردایآنراروزهمیگیردمیباشد

سیستانی،زنجانی:نیستغسلیمتوقفبرهیچ

2.نیازبهوضویاغسلندارد:همهمراجعمعظمقلیله

1

.می دانندقلیلهمتوسطه را داخل در استحاضهآیت هللا مکارم اساسا 

2

و جزوه 418م 1/244:توضیح املسائل سیزده مرجع: ، بقیه1287م 219/ 1:هدایة العباد: ، صافی422م 82:/توضیح املسائل: وحید

96174جامعة الزهراء ص روزه 



زن مستحاضه در هنگام 
...روزه

بنا بر احتیاط واجب باید از خروج خون 
ریامام، رهبری، فاضل، نو: جلوگیری کند

در این است که از خروجمستجباحتیاط 
د،  سیستانی، وحی: خون جلوگیری کند

1صافی، تبریزی، زنجانی

1

417م 1/244:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه423م 82:/املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 
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اگر روزه دار روزه خود را با کار 
اء مانند زنا، شراب، استمن) حرامی 

:باطل کند..(و

قیهکفارهجمعدرکذببرخداوپیامبربهاحتیاطواجبودرب:صافی
.،بهفتواالزماستمفطرات

بنابراحتیاطواجبکفارهجمع:امام،نوری،وحید،تبریزیوخوئی
.مطلقاالزممیشود

االدرکفارهجمعبنابراحتیاطواجبمطلقاالزماست:مکارموفاضل
.است1کذببرخداوپیامبرکهکفارهتخییری

بدرجماعحراموخوردنوآشامیدنحرام؛بنابراحتیاطواج:زنجانی
.استتخییریحرام؛کفارهمفطراتکفارهجمعودربقیه

2.کفارهجمعمطلقاواجبنیست:رهبریوسیستانی

1

.نیز در کذب بر خدا و پیامبر بنا بر احتیاط واجب استتخییری البته کفاره : فاضل

2

و کتاب روزه 1665م 1/931:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1673م 322: /املسائلتوضیح : ، وحید785س 163:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

180:/آستان قدس
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1

25ص الزهراءجامعةو جزوه روزه 1687م 1/938:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1708م 327: /املسائلتوضیح : وحید

2

1665م 1/931:سیزده مرجعاملسائلتوضیح 

رایبوقتکهراقضاییروزه:زنجانیاهللآیتازغیرمعظممراجعهمه
ظهراذانازقبلتاتوانمیدارد،وجوددیگرروزهایدرآنگرفتن
اگرواستفقیر10اطعامآنکفارهبخوردظهرازبعداگراما.نمودافطار

1.بگیردروزهپیدرپیروز3نتوانست

حتی اگر شخص از شب نیت روزه قضا داشته است؛: آیت اهلل زنجانی
2.کندتواند افطار نمیپیش از ظهر هم 
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رای گرفتن روزه مستحبی ب
...کسی که

.  جایز نیست: همهروزه قضا دارد

روزه نذر یا  کفاره دارد

امام، مکارم، صافی و تبریزی: مطلقا جایز نیست

ی و  رهبر: جایز نیست مگر در نذر معینی که وقت آن نرسیده
صافی  

وحید: جایز نیستمطلقابنابر احتیاط واجب 

بهجت و سیستانی: مطلقا جایز است

1.جایز است: همهروزه استیجاری دارد

1

م 885/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1571معظم له م املسائلتوضیح : ، وحید1149م : النجاةوسیله : بهجت، 473م املنتخبهاملسائل: سیستانی

63:/و کتاب روزه آستان قدس37جزوه روزه ص الزهراءجامعه استفتائاتو  1563
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ی گرفتن روزة مستحب
...برای کسی که

ا روز خاصی را برای ادای نذر معین ننموده و ی
اگر روز خاصی را معین کرده است قبل از آن

ته فرصت برای ادای روزه قضای رمضان گذش
..دارد

نذر صحیح است اما احتیاط واجب آن است که روزه : امام
بودن روزهمضیقمگر در صورت بیاندازدقضا را   جلو 

نذری

زه  نذر صحیح است اما احتیاط واجب آن است که رو: مکارم
بیاندازدقضا را  جلو 

ز نذر منعقد و جلو انداختن روزه نذری جای: خوئیفاضل، 
.است

شودنمید بنا بر احتیاط واجب نذر منعق: گلپایگانیصافی، 

روز خاصی را معین نموده و فرصت برای ادای
...روزه های قضای رمضان قبل ندارد

امام، سیستانی، فاضل: نذر باطل است

انیگلپایگمکارم، : بنا بر احتیاط واجب نذر باطل است

1، اراکیخوئی: نذر صحیح است

1

65:/کتاب روزه آستان قدس: همه
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ارهغیرسیدکف
...خودرا

اطبنابراحتی
واجبنمی
دتواندبهسی

مکارم،:بدهد
صافیو
گلپایگانی

میتواندبه
:سیدبدهد
بقیهمراجع

1معظم

1

و کتاب روزه آستان 121جزوه روزه ص الزهراءجامعه استفتائات: ، بقیه606و 605س 2/130:استفتائات: ، تبریزی 602س 1/157:جامع املسائل: فاضل

194:/قدس
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...فطریهرا

میبنابراحتیاطواجبتنها
انی،سیست:توانبهفقیرداد

وحید،مکارم،صافیو
گلپایگانی

مصرف8درهرکداماز
:زکاتمیتوانصرفنمود

1بقیهمراجعمعظم

1

2014م 176/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2031م 388: /املسائلتوضیح : وحید
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ال مادر زن باردار یا شیرده؛ اگر روزه برای فرزند ضرر داشته باشد پرداخت یک مد طعام بر او الزم است و اگر ضرر به ح: امام 
.باشد احتیاط واجب در پرداخت است

ن اگر روزه همچنی. زن باردار یا شیرده؛ تنها اگر روزه برای فرزند ضرر داشته باشد پرداخت یک مد طعام بر او الزم است: رهبری
.برای خودش ضرر داشته و تا سال بعد ادامه پیدا کند؛ حکم مریض را پیدا کرده و مد طعام بر وی الزم می شود

اما اگر . تاو نزدیک اسزاییدنهمچنین است زن بارداری که . باید یک مد طعام را پرداخت نمایدمطلقازن شیرده؛ : سیستانی
.فدیه الزم نیستمطلقااو نزدیک نباشد زاییدن

.استپرداخت فدیه بر او الزممطلقازن باردار و شیرده؛ تنها در صورتی که روزه برای بچه ضرر داشته باشد : وحید، مکارم

.بر زن باردار و شیرده الزم استمطلقاپرداخت فدیه : بهجت

1.پرداخت یک مد طعام بر او الزم استمطلقازن باردار یا شیرده؛ تنها اگر روزه برای خودش ضرر داشته باشد : فاضل

ا تغذیه کمکی  معتقدند که اگر کسی پیدا شود که بچه را شیر دهد یفقهاء عظام بسیاری از : نکته
2.بودممکن باشد، گرفتن روزه واجب خواهد 

1

: ، وحید1729و 1728م 1/957:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 2/363: استفتائات: بهجت، 416م 120:/ احکام بانوان: شفاهی از دفتر، مکارماستفتاءو 155: /الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

45:/کتاب روزه آستان قدسو و 1729و 1728م 1/957:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، بقیهاستفتاءو 1737و 1736م 331:/ معظم لهاملسائلتوضیح 

2

1729182م 958/ 1: سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر



اگرعذرزنبارداروشیردهتا
اندرمضانبعدباقیبماندونتو

قضایروزهراتاآنزمانبهجا
...آورد

بهجتو:کفارهتاخیردارد
صافی

رهبنابراحتیاطواجبکفا
سیستانی،:تاخیردارد

وحید،فاضل،تبریزیو
خوئی

امام،:کفارهتاخیرندارد
1رهبری،مکارمونوری

1

: ، بقیه1051م 2/317:منهاج: ، وحید1386م 1/233:العبادهدایة: ، صافی1051م 1/337: منهاج: ،، سیستانی806س 167:/الاستفتائاتاجوبه: رهبری 

45:/و کتاب روزه آستان قدس15جزوه روزه ص الزهراءجامعةاستفتائات

راجع معظم چنانچه نگرفتن روزه تا رمضان بعد بدون عذر باشد کفاره تاخیر از نظر همه م: نکته
.ثابت است
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یروزهرات
ضا
یبماندونتواندق

نبعدباق
ضا
شیردهتارم

نباردارو
اگرعذرز

ن
اآ

نبهجاآورد
زما

...

ت؛چنانچهقضانمودنروزهدرحالشیردهییابارداریبرایخودزنضررداشتهاس:رهبری
.مطلقاحکممریضراپیدانمودهوقضاساقطمیشود

ضانچنانچهبارداریوشیردهیموجبمریضیبرایزنشدهبوده،وزنتارسیدنرم:مکارم
1بعدمریضبودهاست؛قضاندارد

2.مطلقاقضاواجباست:بقیهمراجعمعظم

1

رای زن ضرر رهبری در این است که از نظر مقام معظم رهبری چنانچه خود شیردهی بفتوایهمچنین تفاوت نظر ایشان با . نظر آیت هللا مکارم که در رساله آمده تغییر پیدا کرده است

.شودنمیداشته است نیز در حکم مرض بوده و قضا ندارد اما از نظر ایشان صرف اینکه شیردهی ضرر داشته است و زن مریض نبوده است موجب سقوط قضا 

2

جامعةاستفتائاتو 48:/و کتاب روزه آستان قدس1729و 1728م 957/ 1:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1735و 1736م 331: /املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری و مکارم

15جزوه روزه ص الزهراء
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خارجنمودنفطریهازشهرخودباوجود
...مستحقدرآنجا

ایز بنا بر احتیاط واجب ج
کارم، سیستانی، م: نیست

صافی، نوری و وحید

اگر پول را جدا کرده 
اجب است بنا بر احتیاط و

امام و : جایز نیست
رهبری     

بهجت و : جایز است
1اراکی

1

جزوه روزه الزهراءجامعه استفتائاتو 2035م 2/183:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، بقیهاستفتاءو 2052م 391: /املسائلتوضیح : وحید

134ص 
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مهمانفطریه
...یکشبه

برمطلقا:رهبری،مکارم
.عهدهمیهماناست

تاگربارضای:سیستانی
میزبانواردشدهوشبمی
ماندویابدونرضایتوارد

اوحسابنانخورشدهولی
شود؛برعهدهمیزبانودر
غیرایندوصورتبرعهده

خودمیهماناست

اونانخوراگر:امام،نوری
بحسابشودبرمیزبانواج

.است

اگربرایغذاخوردن:بهجت
برعهدهمطلقاآمدهباشد
فاقاحتیاگرات.)میزباناست

(غذانخورد

اگرعرفابگویند:صافی
امشبناناورادادهبر

حتی)عهدهمیزباناست
(نخورداگرغذا

اگرمیهمانقبلاز:وحید
غروبواردهشدهوشب
.تبماندبرعهدهمیزباناس

1

1

1995م 2/171:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 128جزوه روزه ص الزهراءجامعةاستفتائات: همه
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...  رؤیت هالل

:  تبا چشم مسلح کافی اس
رهبری، فاضل و نوری

:  دباید با چشم عادی باش
1بقیه مراجع معظم

1

232:/و کتاب روزه آستان قدس105جزوه روزه ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه835س 1/986:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 
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:یعنی) اول ماه با حکم حاکم شرع 
(....مجتهد جامع الشرائط

امام، رهبری، بهجت،: ثابت می شود
ری، مکارم، فاضل، تبریزی، بهجت، نو

،صافی، گلپایگانی و اراکی
ئیسیستانی و خو: ثابت نمی شود

:  ودبنا بر احتیاط واجب ثابت نمی ش
1وحید و زنجانی

1

املسائلتوضیح : ، بقیه268:/معظم لهاملسائلتوضیح : بهجت، 1739م 332: /املسائلتوضیح : ، وحید841س 1/987:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

1731م 1/961:سیزده مرجع

188



...هرگاههاللدرشهریرؤیتشود

امام:تنهادرشهرهایهمافقباآن،اولماهثابتمیشود

نهستنددرشهرهاییکهیاباآنهمافقندیانزدیکآ:رهبری،مکارم،سیستانیوزنجانی
.یادرغربآنباشندکافیاست

دثابتدرشهرهاییکهباشهرمذکوردرشبمتحدباشن:خوئی،تبریزی،وحیدوفاضل
.میشود

تمیدرشهرهاییکهبدانیماگردرآسمانمانعنبوددرآنجاهمدیدهمیشد،ثاب:بهجت
1.شود

1

1735م 1/962:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه838س 1/986:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، رهبری 1743م 332: /املسائلتوضیح : وحید
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...اعتکاف

درمساجدجامعبنا
ایدبراحتیاطواجبب

رجاءًانجامشودو
درمساجددیگر

امام:جایزنیست

–درهرمسجدی

–حتیغیرجامع

رجاءًوبهامیدثواب
رهبری:صحیحاست

بهجت،نوری،
وحید،تبریزی،

در:صافی،نوری
مساجدجامعجایز
ودرغیرآنصحیح

.نیست

درمساجدجامعبنا
براحتیاطواجبدر
صورتیمیتوان
اماعتکافنمودکهام
:آنعادلباشد
سیستانی

درهرمسجدکهدو
یاسهوعدهنماز

جماعتخواندهشود
اعتکافصحیح

2مکارم:است

1

.صحیح استاجماعا، مسجد کوفه و مسجد بصره که اعتکاف در این مساجد (ص)النبی، مسجد الحراممسجد : یعنی

2

، 331:/وسیلة النجاة: ، بهجت2/322: منهاج: ، وحید1/237:هدایة العباد: ، صافی1/343: منهاج: ، سیستانی850س 176:/ اجوبه الاستفتائات: ، رهبری 1/305:تحریر الوسیلة: امام

44:/ و کتاب اعتکاف آستان قدس28استفتائات جامعة الزهراء مجموعه اعتکاف ص : ، بقیه1/294:منهاج: تبریزی 

191



:محرماتاعتکاف

)مباشرتبازنان
جماع،لمس،

(بوسیدن

استمناء

استشمامبوی
خوش

تجارت

امجادلهبادیگرانب
هدفبرتریجویی

1واظهارفضل

1

....و2/324:للوحیدالصالحین، منهاج 336:/للبهجةالنجاةوسیلة، 1/345:للسیستانیالصالحین، منهاج 1/309:تحریر الوسیلةک.ر

مچنینهدانندمیواجباحتیاطبرمبنیرافوقمحرماتازبعضیحرمتعظامفقهاءازبرخی:نکته
.شودهمراجعایشانفتاوایبهاستالزمکهاندنمودهذکرراخاصیقیودمحرماتاینازبعضیدر

192



بوئیدنعطریاتو
...ریاحین

اذ اگر به قصد التذ
: باشد حرام است
امام، بهجت ، 

انی و صافی، گلپایگ
خوئی 

: مطلقا حرام است
وحید و نوری 

بوی خوشبوییدن
بوییدنو مطلقا

ا گیاهان خوشبو ب
قصد لذت حرام 

سیستانی: است

اذالتذاگر به قصد 
باشد حرام است و 

ر بدون آن نیز بنا ب
احتیاط واجب جایز

1تبریزی: نیست

1

م 1/282:هدایه العباد: گلپایگانی، 325س 3/108:،  مکارم استفتائات1/292: منهاج: ،خوئی1419م 1/240:هدایه العباد: ، صافی1/296:منهاج: ، تبریزی 1/309:تحریر الوسیلة: امام

60مجموعه اعتکاف ص الزهراءجامعةاستفتائات: ،  بقیه336:/ النجاهوسیله : بهجت، 2/325:منهاج: ، وحید1/346: منهاج: ، سیستانی1420
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ت از
ت اس

ف عبار
ت اعتکا

ال
مبط

...

، روزه باشد، خروج عمدی از مسجد، باقی ماندن عمدی در مسجد در حال جنابتمبطلهر چیزی که 
رهبری: جماع ، لمس و بوسیدن از روی شهوت

:  هر چیزی که مبطل روزه باشد، خروج عمدی از مسجد، و ارتکاب عمدی هر کدام از محرمات
سیستانی، مکارم

و بوهاروزه باشد، خروج عمدی از مسجد، هر گونه عمل شهوانی، استشمام مبطلهر چیزی که 
نوری: گلهای معطر

روزه باشد، خروج عمدی از مسجد، و بنا بر احتیاط واجب ارتکاب عمدی همهمبطلهر چیزی که 
هجتب: است اما در غیر جماع باید جمع کند بین اتمام اعتکاف و قضای آنمبطلمحرمات اعتکاف 

مبطالتروزه باشد، خروج عمدی از مسجد، و ارتکاب عمدی هر کدام از مبطلهر چیزی که 
1وحید: استمبطلهمچنین بنا بر احتیاط واجب ارتکاب سهوی نیز . اعتکاف

اگر:زیتبریوحید،،بهجتفاضل،مکارم،سیستانی،رهبری،امام،آیاتحضرات:نکته
راانرمضروزهعمدیافطارکفارههمانبایدکندباطلجماعباراخوداعتکافمعتکف

2.نداردکفارهمبطالتبقیهاما.آوردجابه
1

57مجموعه اعتکاف ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1081و 1080م 2/326: ، وحید منهاج1080م 1/346:منهاج: ، سیستانی325س 3/108:، مکارم استفتائات3170س 2/450:استفتائات: بهجت

2

، 1084م 2/326: ، وحید منهاج1074م 1/347:منهاج: ، سیستانی2/450:استفتائات: بهجت،  510س 2/168:استفتائات: ، مکارم73مجموعه اعتکاف ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، رهبری 1/309:تحریر الوسیلة: امام

 در این مساله میان 1084م 1/297:منهاج: ، تبریزی 1114م 272:/الواضحةالاحکام: فاضل
ً
.عظام اختالف نظر وجود نداردفقهاء، ظاهرا
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نصاب

:گندم،جو،خرماوکشمش

847/207: امام

ارم،  سیستانی، مک
،  بهجتوحید، 

، فاضل، تبریزی
847: نوری

8851:صافی

1

1864م 2/113:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بقیه1881م 361: /املسائلتوضیح : وحید
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نصابطال

هلم آن  مثقال بازار نرسیده زکات ندارد و اگر به این میزان رسید یک چ15تا به : اول
.را باید بدهد

یعنی سه تا سه تا باال) می باشد... و27، 24، 21، 18، 15مثقال باشد؛ معیار عدد 15اگر بیشتر از : دوم
البته در اعداد میان آنها،. و به هر کدام از این اعداد رسید یک چهلم آن عدد را باید بدهد( می رود

را باید بدهد و اگر 15مثقال طال باشد یک چهلم 17یا 16مثال اگر .) مالک عدد مورد نظر قبل است
21مثقال باشد یک چهلم 23یا 22مثقال را می دهد و یا اگر 18مثقال باشد یک چهلم 20یا 19

1(مثقال را باید بدهد

دریمنودوشخصکهاستاینآنوداردوجودنیزآسان تریراهمحاسبهبرای:مکارماهللآیت
2.بدهدزکاتعنوانبهراطالازصد

1

1896م 2/128:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1913م 366: / املسائلتوضیح : وحید

2

1897م 2/129:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

197



سکهبهارآزادی
...زکات

:  دارد
بهجت

: ندارد
1بقیه

1

9ص 8مجموعه الزهراءجامعه استفتائات: ، بقیه3218س 2/466: استفتائات: بهجت
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نصابنقره

سیدمثقالبازارنرسیدهزکاتندارداماوقتیبهاینحدر105تابه:اول
بایدیکچهلمآنرابدهد

...)و105،126،147،168مثقالباشد؛معیار105اگربیشتراز:دوم
هبرسدوبههرعددک(یعنیبیستویکتابیستویکتاباالمیرود

ظرالبتهدراعدادمیانآنهامالک،عددموردن.یکچهلمآنرابایدبدهد
مثقال105مثقالنقرهباشدیکچهلم125تا106مثالاگر.)قبلاست

مثقالرا126مثقالباشدیکچهلم146تا127رابایدبدهدواگر
1....(محاسبهمیکندو

1

1897م 2/128:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1914م 367: / املسائلتوضیح : وحید

2

1897م 2/129:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

نیم  نیز وجود دارد و آن این است که شخص دو وآسان تری برای محاسبه راه : آیت اهلل مکارم
2.بدهددر صد از نقره را به عنوان زکات 
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نصابگاو

رسید باید یک گوساله که داخل در سال  39تا 30نرسیده است زکات ندارد و هنگامی که به 30تا به : اول
.شده است بدهد1دوم

2یک گوساله ماده که داخل در سال سوم شده است59تا 40از : دوم

.انددو گوساله که داخل در سال دوم شده گاو60: سوم

به باال61از : چهارم

گاو یک گوساله که داخل در سال دوم شده می دهد و یا برای هر 30یا برای هر 
و تا آنجا که می. گاو یک گوساله ماده که داخل در سال سوم شده می دهد40

د گاو دارد اگر هفتا: مثال.) شود باید به گونه ای حساب کند که گاوی باقی نماند
گاو باشد آنها را 80یا اگر . تایی می کند40و 30آنها را تقسیم بر دو دسته  

3...(تایی می کند40تقسیم بر دو دسته 

لیت گوساله قابومادر : .... بهجت، ...داخل سال سوم شده: زنجانی: نظر خاص دارندبهجتاینجا حضرات آیات زنجانی و در .1
ه و تبریزی معتقدند که احتیاط واجب آن است کخوئیهمچنین حضرات آیات سیستانی، وحید، . حمل داشته باشد
(1912م 2/136:سیزده مرجعاملسائلو توضیح 1929م 371: / وحید املسائلتوضیح ک.ر)گوساله نر باشد 

.که مادر گوساله قابلیت حمل را داشته باشد: .... بهجت.2
1912200م 2/136:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1929م 371: / املسائلتوضیح : وحید.3



نصابگوسفند

عدد رسید باید یک گوسفند بدهد120تا 40نرسیده است زکات ندارد و وقتی به 40تا به : اول

گوسفند2002تا 121از : دوم

گوسفند3003تا 201از : سوم

گوسفند3994تا 301از : چهارم

به باال400: پنجم
گوسفند1عدد 100هر ازایبه 

1

1

2/3711929:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1930م 372: / املسائلتوضیح : وحید
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نصاب
شتر

زکات آن یک گوسفند 9تا 5شتر نرسیده است زکات ندارد و 5تا به : اول
.است

گوسفند2شتر                   14تا 10: دوم

گوسفند3شتر                  19تا 15: سوم

گوسفند4شتر24تا 20: چهارم

گوسفند5شتر                          25: پنجم

1شتر که داخل در سال دوم شده است1شتر                   35تا 26: ششم

2شتر که داخل در سال سوم شده است1شتر                    45تا 36: هفتم

3شتر که داخل در سال چهارم شده است1شتر                   60تا 46: هشتم

شتر که داخل در سال پنجم شده است1شتر75تا 61: نهم

شتر                     90تا 76: دهم
ش

.اندشتر که داخل در سال سوم شده 2

.اندشتر که داخل در سال چهارم شده 2شتر120تا 91: یازدهم

به باال121: دوازدهم

شتر که داخل در سال سوم شده است بدهدو یا برای هر1شتر 40یا برای هر 
و باید تا آنجا که . شتر که داخل در سال چهارم شده است بدهد1شتر 50

شتر 140مثال اگر .) ممکن است به گونه ای حساب کند که شتری باقی نماند
4...(تایی تقسیم کند 40تایی  و یک دسته 50دارد به دو دسته 

.که مادر آن قابلیت حمل داشته باشد: .... بهجت.1
.که مادر آن قابلیت حمل داشته باشد: .... بهجت.2
.که قابلیت حمل را داشته باشد: ... بهجت.3
1910م 2/135:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1927م 369: / املسائلتوضیح : وحید.4
1910م 2/135:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.5

ماده   برخی از مراجع معظم تصریح نموده اند که شتری که برای زکات داده می شود الزاما باید : نکته
5باشد
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وقتواجب
شدنزکات

در گندم و جو           

ه آن گندم یا وقتی که عرفا ب: خوئیامام، سیستانی، وحید، فاضل، نوری، تبریزی، 
جو بگویند

وقتی که دانه آن محکم شود: بهجت

.دوقتی که دانه شکل گرفته و عرفا به آن گندم یا جو گفته ش: مکارم

اگر اتفاقا اما. بنا بر احتیاط واجب وقتی دانه شکل گرفت: گلپایگانیصافی، 
1نمایدمالحظه زمان بعد به نفع فقرا باشد بنا بر احتیاط واجب باید آنرا لحاظ

در کشمش              

شدغورهبنا بر احتیاط واجب وقتی تبدیل به : امام، نوری

شد غورهوقتی : اراکی، بهجت

انگور گفته وقتی به آن: خوئی، تبریزی،زنجانیسیستانی، مکارم، وحید، فاضل، 
2.شد

در خرما               

وقتی که میوه آن سرخ یا زرد شود: ، زنجانیبهجت، اراکی

ود اما اگر بنا بر احتیاط واجب وقتی میوه آن سرخ یا زرد ش: گلپایگانیصافی، 
.نرا لحاظ نمایداتفاقا مالحظه زمان بعد به نفع فقرا باشد بنا بر احتیاط واجب باید آ

.زمانی که خرما برسد و قابل خوردن شود: مکارم

ی که عرب به آن تمر م)وقتی میوه رسیده و خشک شود : بقیه مراجع معظم
3(گوید

وحید. 1858م 2/109:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1875م 360: / املسائلتوضیح : 1
1858م 2/109:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1875م 360: / املسائلتوضیح : وحید.2
1858م 2/109:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1875م 360: / املسائلتوضیح : وحید.3
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...زمانپرداختزکات

هنگام جدا کردن کاه : همهوجوگندم

خرماوکشمش

در هر دو موقع چیدن: سیستانی

در خرما موقع چیدن و در کشمش موقع خشک شدن: بهجت

1در هر دو موقع خشک شدن: بقیه

1

1858م 2/109:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1875م 360: / املسائلتوضیح : وحید
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هدیهایکهتاسال
...خمسیمصرفنشده

امام،رهبری،نوری:خمسنداردمطلقا

ارمفاضل،بهجتومک:بنابراحتیاطواجبمطلقاخمسدارد

واراکیسیستانی،صافی،گلپایگانی،خوئی:مطلقاخمسدارد

وحیدوتبریزی:اگرهدیهقابلتوجهباشدخمسدارد

اگرقابلتوجهباشدداردواالاحتیاطواجبدرپرداختخمس
1زنجانی:است

1

1858م 2/109:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1875م 360: / املسائلتوضیح : وحید

ازکه هاییپاداشالبته....ویارانهعیدی،،بانکجوایز:هدیهمصادیقازبرخی:نکته
.نداردراهدیهحکمآید،میقرارداددرنوعاوشودمیمحسوبکارآنمزایای
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...سرمایهکار

صافی و : مطلقا خمس دارد
گلپایگانی

آن مقدار از آن که جهت 
به دست آوردن مخارج 
معمول زندگی است 

بهجت و زنجانی: ندارد

و لو)اگر با پرداخت آن 
(  به صورت اقساطی

نتواند زندگی خود را 
، امام: تامین کند، ندارد

1یدسیستانی، مکارم، وح

1

2/28:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، مکارم3529س 3/44:استفتائات: بهجتشفاهی از دفتر، استفتاء: ، رهبری، زنجانی، وحید35س 1/355:استفتائات: امام

9ص 8مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: م اختصاص ی، بقیه
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لپرداختخمسسودهاییکهبرایکودکحاص
...میشود

ودک بر ولی او الزم نیست و بنا بر احتیاط واجب وقتی ک
امام، رهبری و: خود به بلوغ رسید باید خمس آن را بدهد

مکارم

بر ولی واجب است که خمس آن را از مال 
لوغ کودک بدهد و اگر نداد وقتی کودک خود به ب

ید و سیستانی، وح: رسید باید خمس آن را بدهد
زنجانی

برای ولی جایز است که خمس آن را از مال  
لوغ کودک بدهد و اگر نداد وقتی کودک خود به ب
رف  رسید بایدخمس آن را بدهد و تا آن زمان تص

1گانینوری، صافی و گلپای: در مال جایز نیست

به اصل  که خمسمواردیو اما در . بحث فوق تنها در رابطه با منافعی است که به صغیر می رسد: نکته
2.اندمال طفل تعلق می گیرد؛ برخی از مراجع معظم لزوم پرداخت خمس توسط ولی را الزم شمرده 

1

 156:/احکام جوانان: ، فاضل576س 2/186:استفتائات: ، مکارم1811م 347: / املسائلتوضیح : ، وحید1037س 223:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

1794م 2/33:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه403م 

2

...و 2/164:بهجتاملسائلو جامع 1037س 223:/الاستفتائاتاجوبةک.ر
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یگذرد
نم

یبرآ
س
سالخم

شودو
ی
جاتهیهم

یکهتدری
جهیزیها

...

رف و اگر دفعتا نمی شود تهیه کرد یا تهیه نکردن تدریجی آن خالف ع
امام، رهبری و مکارم: عیب  محسوب شود خمس ندارد

:  دارداگر در سالهایی تهیه می شود که دختر در معرض تزویج است خمس ن
بهجت و صافی

یش تهیه  توان تهیه کرد و یا در شهر آنها مرسوم باشد که از پنمیدفعتااگر 
فاضل: کنند خمس ندارد

نا بر اگر در سال ازدواج تهیه شده خمس ندارد و در سالهای قبل؛ ب: تبریزی
1احتیاط واجب خمس آن واجب می شود

1

، 822س 1/169:استفتائات: ، تبریزی 748س 1/207:جامع الاحکام: ، صافی29س 2/928:توضیح املسائل سیزده مرجع: استفتاء شفاهی از دفتر، مکارم: رهبری 

23ص 8استفتائات جامعة الزهراء مجموعه : ، بقیه743س 1/187:جامع املسائل: فاضل
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میوسائلیکهتدریجاًتوسطپسرتهیه
...شودوسالخمسیبرآنمیگذرد

لقامطتهیهکننددفعتاًتوانندنمیاگر
خمسنداردودرصورتتوانایینیزآن
دمقدارکهتهیهآنازپیش،متعارفباش

بهجت:درحکمجهیزیهدختراست

چنانچهتهیهتدریجی:زنجانی،وحید
ارد،متعارفبودهوتواناییخریددفعیند

خمسندارد

هاگرتهیهتدریجیمتعارفبودهومؤون
رهبریو:محسوبشودخمسندارد

مکارم

ماگرتهیهتدریجیآنمتعارفبودهوعد
تهیهآنکوتاهیدرامرزندگیمحسوب

1سیستانی:شودخمسندارد

1

21ص 8مجموعه الزهراءجامعةاستفتائاتشفاهی از دفتر،  استفتاءو 3503: استفتائات: بهجتشفاهی از دفتر، استفتاء: رهبری و زنجانی
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سال خمسی  
...را

بنا بر احتیاط واجب
: باید قمری قرار داد

وحید

ا می تواند شمسی ی
بقیه: قمری قرار دهد
1مراجع معظم

1

و توضیح 62ص 8مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه3413س 3/12: استفتائات: بهجت، 100015س 2/97:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

1766م 15/ 2:سیزده مرجعاملسائل
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ده  پولهای پس انداز ش
ای که سال خمسی 

...روی آن آمده

امام،  : خمس داردمطلقا
رهبری، سیستانی،  

وحید، تبریزی

اگر برای لوازم زندگی
نقداً نگه داشته و نتواند

:  تهیه کند خمس ندارد
بهجت، فاضل، زنجانی

اگر برای تهیه ما  
د  یحتاج باشد و نتوان
:  نقدا تهیه کند ندارد

1یصافی و گلپایگان

1

49ص 8مجموعه الزهراءجامعةاستفتائاتشفاهی از دفتر، استفتاء: ، زنجانی738س 1/205: الاحکامجامع : صافی
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مالی که یقینا در زمان 
حیات مورث خمس به آن 

..تعلق گرفته بوده

خمس آن را داده میتاگر 
است      

ندارد: همه

میتاگر شک داریم که 
خمس آن را داده یا نه 

ندارد: همه

اگر یقین داریم که خمس
آن را نداده

خمس اگر میت به اصل خمس اعتقاد نداشته است: سیستانی
ندارد و اال باید ورثه خمس آن را بدهند

:  ، نوری، صافی، زنجانیبهجتامام، رهبری، مکارم، وحید، 
1خمس داردمطلقا

اموالبقیهمسخبابتازمیتکهباشدداشتهیقینانساناگرکهمعتقدندمعظممراجعازبرخی:نکته
2.نمایدپرداختاستبردهارثبهکهمالیازرااوبدهیکهاستالزماست،بدهکار

1

1755م 2/9:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر،  بقیهاستفتاء: شفاهی از دفتر، زنجانیاستفتاء: شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

2

1755م 2/9:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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...خمس مهریه

لقا  بنا بر احتیاط واجب مط
بهجت  : خمس دارد

ها بنا بر احتیاط واجب تن
آن مقدار از مهریه عقد 
موقت که بیش از مخارج
: سالش باشد خمس دارد

زنجانی

ا  مطلق: بقیه مراجع معظم
1.خمس ندارد

1

1754م 8/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1771م 340: / املسائلتوضیح : ، وحید862س 70/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 
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...باصرفجداکردنخمستصرفدرباقی

زنجانی،نوری:جایزاست
زبنابراحتیاطواجبجای

،وحیدبهجت:نیست
بقیهمراجع:جایزنیست

1معظم

1

مجموعه الزهراءجامعه استفتائات: ، بقیه1256م 1/408:منهاج: ، سیستانی984س 210:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 23م 1/361:تحریر الوسیلة: امام

72ص 8شماره 

جایزتصرف،(یتلفنصورتبهولو)کندمصالحهیاگرداندستمرجعوکیلبااگرالبته:نکته
.شودمی
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...هرگاهمؤونهازمؤونهبودنخارجشود

بنا بر احتیاط 
به مطلقاواجب 

آن خمس تعلق 
امام: می گیرد

خمس مطلقا
:  ردگینمیتعلق 

رهبری، مکارم، 
وحید

اگر قبل از سال
از آن بیخمسی

نیاز شود خمس 
و تعلق می گیرد
اگر پس از 

گذشتن سال 
بیخمسیسال

نیازی حاصل 
شود خمس 

نوری، : ندارد
فاضل

اگر قبل از سال
از آن بیخمسی

ر نیاز شود بنا ب
احتیاط واجب 
خمس تعلق می
گیرد و اگر پس
از گذشتن سال

بیخمسیسال
نیازی حاصل 
شود خمس 

صافی : ندارد

اگر قبل از سال
از آن بیخمسی

نیاز شود؛ و از 
ه باشد کاشیائی

معموال برای 
بعدکنارسال 

ود گذاشته می ش
خمس ندارد و اال 

به آن خمس 
و . تعلق می گیرد
اگر پس از 

گذشتن سال 
زی بی نیاخمسی

حاصل شود 
خمس مطلقا

یسیستان: ندارد

اگر از زمانی که
از مؤونه بودن 
خارج شده یک 

اشد سال گذشته ب
بنا بر احتیاط 
واجب خمس 

1بهجت: دارد

1

56ص 8مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه342س 3/15:استفتائات: بهجت، 630: / معظم لهاملسائلتوضیح : امام
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...    در پرداخت

...سهم سادات

اراکی، یگلپایگانسیستانی، صافی، تبریزی، : اجازه مرجع الزم نیست

امام، رهبری: اجازه مرجع الزم است

، وحید، فاضل، مکارم  بهجت: بنا بر احتیاط واجب اجازه الزم است

1اجازه مرجع الزم است: همه مراجع معظم...سهم امام

1

م 2/59:سیزده مرجعالمسائلتوضیح : ، بقیه1852م 355: / المسائلتوضیح : ، وحید1019س 219: / االستفتائاتاجوبة: رهبری
1834
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..برای واجب شدن نذر

نذر می: همین اندازه که بگوید
کنم، یا نام خدا را ببرد کافی

مکارم: است

:  خواندن صیغه نذر الزم است
1بقیه مراجع معظم

1

2641م 2/609:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2705م 553: / املسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: رهبری 

2

2641م 2/609:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

یا(دهمانجامرارکافالنشدواقعقضیهفالناگرکهعلیّهلل):بگویدکهاستایننذرصیغه:نکته
2(بدهمانجامراکارفالنشدواقعقضیهفالناگرکهمنعهدهبرخداخاطربه):بگویدفارسیبه
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برای واجب شدن نذر، اجازه 
...پدر

امام و رهبری: شرط نیست 

مکارم   : شرط نیست مگر آنکه موجب آزار او شود

تانی  سیس: شرط نیست مگر آنکه نهی او از روی شفقت بوده و مخالفت موجب آزار او شود

لپایگانی و وحید، تبریزی، نوری، صافی، فاضل،گ: شرط نیست مگر آنکه پدر از نذر منع کند
خوئی

1هجت ب: بنا بر احتیاط واجب نذر فرزند مشروط به اذن پدر نیست و باید به آن عمل کند

1

توضیح : ، بقیه2710م 554: / املسائلتوضیح : ، وحید5599س 4/291: استفتائات: بهجت، 10جزوه نذر ص الزهراءجامعةاستفتائات: رهبری 

2646م 2/612:سیزده مرجعاملسائل

2

2646م 2/612:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

اصلاالواستشدهاشارهنذربطالنیاصحتبهتنهااینجادرکهداشتتوجهباید:اوال:نکته
ردنیزرامادرمعظممراجعازبرخی:ثانیا.استاختالفمحلخودوالدین،نهیوامرامتثال
بربنا:اضلفوتبریزیسیستانی،خوئی،:آیاتحضرات):مانند.دانندمیپدرحکمدرفوقمساله
2(واجباحتیاط
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درصحتنذرزن
دراموال)

اجازه(خودش
...شوهر

امامونوری:مطلقاالزماست

هبنابراحتیاطواجبانعقادنذرزندرصورتحضورشوهر،مشروطبهاجاز
رهبری:است

راحتیاطباحقوقشوهرکهدراینحالتبنابمنافاتالزمنیستمگردرصورت
وحید:شودنمیواجبمنعقد

1یمکارم،فاضل،تبریز:باحقوقشوهرمنافاتالزمنیستمگردرصورت

1

2644م 2/611:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2710م 554: /املسائلتوضیح : ، وحید7جزوه نذر ص الزهراءجامعةاستفتائات: رهبری 
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...کفارهحنثنذر

همان کفاره حنث قسم است  
10اطعام یا پوشاندن : یعنی)

(:  روز روزه3فقیر و اگر نتوانست
رهبری، وحید، تبریزی،  
سیستانی، بهجت، خوئی 

همان کفاره افطار عمدی  
روز روزه و 60یا ) رمضان است 

امام، مکارم،  (: فقیر60یا اطعام 
1فاضل، نوری، اراکی، زنجانی

1

و م 2654و م 2669م 2/622:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2717م 555:/املسائلتوضیح : ، وحید15جزوه نذر ص الزهراءجامعةاستفتائات: رهبری 

1672م 934/ 1و 2653
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اگر زوجین توانایی
خواندن صیغه به 

...            عربی را دارند

گلپایگانی، نوری، صافی،اراکیفاضل، : خواندن صیغه به غیر عربی صحیح نیست

، سیستانی، مکارمخوئیامام، تبریزی، : احتیاط واجب در عربی بودن است

، زنجانی بهجت: شرط نیستمطلقاعربی بودن 

د اگر زوجین نتوانن
صیغه را به عربی 

...صحیح بخوانند

نجانی،  امام، سیستانی، مکارم، صافی، ز: می توانند خودشان به فارسی بخوانند
گلپایگانی، وحید، نوری، بهجتفاضل، 

ب، الزم است کسی که قادر بر عربی است ممکن باشد بنا بر احتیاط واجتوکیلاگر 
1، تبریزیخوئی: به فارسی بخوانندتوانندخودشانو اال می 

1

2370م 2/453:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2434م 492:/املسائلتوضیح : وحید
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...وجود مهریه

.الزم و رکن است...             در صحت عقد موقت

1.الزم نیست...در صحت عقد دائم

1

18ص 10مجموعه شماره الزهراءجامعةاستفتائات، و 988س 2/339:مکارماستفتائات، 5117س 4/151: بهجتاستفتائاتک.ر
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جدخترباکره
نپدردرازدوا

اذ
...

(یا به احتیاط و یا به فتوا) شرط است : همه...تکیلفاً

...وضعا

.شرط نیست: ، فاضلبهجت

.ستشرط ا: سیستانی، مکارم، نوری، زنجانی، صافی

1.بنا بر احتیاط واجب شرط است: رهبری و تبریزی

1

 2376م2/458:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه617س 3/234:استفتائات: ، مکارم1325س 2/322:استفتائات: ، تبریزی 8و 7س 3/161:استفتائات: امام

25ص نکاحجزوه الزهراءجامعةموجود در استفتائاتو 

دچارذن،ابدونعقدخواندنباطرفینکهاستایناذنتکلیفیاشتراطازمقصود:توضیح
.دباشمیباطلاذنبدونعقدکهاستآناذنوضعیاشتراطازمنظورو.اندشدهمعصیت
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ارتبک"زنا"یا"ازدواجبدوناذنپدر"عقددختریکهبهواسطه
...اوزائلشدهنیازبهاذناذنپدر

،  سیستانی، مکارم: دارد
زنجانی، نوری

(  بنا بر احتیاط واجب)دارد 
صافی  : 

امام، رهبری، وحید، : دارد
،  فاضل، بهجت، تبریزی

1خوئی

1

جامع : ، فاضل1237م2/261:منهاج: خوئیشفاهی از دفتر ، استفتاء: ، رهبری 2377م 2/458:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : امام، تبریزی، زنجانی

: ، بقیه1237م 2/334:منهاج: ، تبریزی 70م 3/28:منهاج: ، سیستانی4626س 4/23:استفتائات: بهجت، 1237م 3/297:منهاج: ،وحید1440م 1/382:املسائل
30ص نکاحجزوه الزهراءجامعةموجود استفتائات
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دنیازبهدختریکهبواسطهپریدنیاتصادفبکارتشزائلشدهبرایعق
...اذنپدریاجدپدری

،بهجتسیستانی،مکارم،:دارد
خوئی،تبریزی،نوری

رهبری،(:بنابراحتیاطواجب)دارد
1صافی

1

2/261:منهاج: خوئی، 1237م 2/334:منهاج: و تبریزی 1320س 320/ 2:استفتائات: ، تبریزی 70م 3/28:منهاج: شفاهی از دفتر ، سیستانیاستفتاء: رهبری 

30ص نکاحجزوه الزهراءجامعةموجود در استفتائات: ، بقیه1237م
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...هرگاهزنومردیباهمازدواجکنند

وهزنبهصرفعقد،باپسرهاون
1هایمردمحرممیشود

ومردبعدازدخولبازن،بادختر
2.نوههایاومحرممیشود

1

2389م 2/465:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2453م 496:/ املسائلتوضیح : وحید

2

2386م 2/464:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2450م 496:/املسائلتوضیح : وحید
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...اگردرعقدموقت

1صیغهباطلاست:همهاخاللدرذکرمهرشدهباشد

اخاللدرذکرمدتشدهباشد

ام،ام:تبدیلبهدائممیشود
رهبری،فاضل،صافی

،سیستانی:باطلمیشود
2مکارم،وحید،تبریزی

1

18ص نکاحجزوه الزهراءجامعةموجود استفتائات: ، بقیه399:/املسائلتوضیح : ، مکارم4697س 4/42:استفتائات: بهجت، 5م 2/288:تحریر الوسیله: امام

2

الاحکام: ، فاضل9م 2/445:العبادهدایة: ، صافی243م 3/77:منهاج: شفاهی از دفتر، سیستانیاستفتاء: ، رهبری 9م 2/290:تحریر الوسیله: امام

1302م 3/309:منهاج: ، وحید2070م 399:/املسائلتوضیح : ، مکارم1716م 387:/الواضحة

تمدیامهرذکربونعقداساسایا:افتدمیاتفاقصورتدوبهمدتومهرذکردراخالل:نکته
یااندهدادقرارمعینغیرخانهیکرامهر:مثال).شوندمیبیانمجهولصورتبهیاوشودمیخوانده
(دهندمیقرارزنبرایخواستگارشدنپیداتارامدت

230



...ساله99صیغه

امام،رهبری،صافی،فاضل:صحیحاست

سیستانی:باطلاست

خوئینوری،:تبدیلبهدائممیشود

مکارم:بنابراحتیاطواجبتبدیلبهدائممیشود

شدناگرخواندهشدهعقدصحیحاستامابنابراحتیاطواجببرایجدا
1وحید:عالوهبربخششمدتیاانقضاءآنطالقراهمجاریکنند

1

: خوئی، املنقطعالنکاح387:/الواضحهالاحکام: ، فاضل.. الرابعالفصل309/ 3: منهاج: شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: ، رهبری 4س 3/244:استفتائات: امام

الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1015م 396:/املنتخبهاملسائل: ، سیستانی344/ 2: منهاج: ، تبریزی 1008س 2/344:استفتائات: ، مکارم272/ 2: منهاج
15ص 16مجموعه 
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...ازدواج

...            زن شیعه با مرد سنی

امام،رهبری،:اگرخوفانحرافازمذهبنباشدجایزاست
ی،تبریزی،صافبهجتسیستانی،فاضل،نوری،وحید،

مکارم:جایزنیستمطلقاداردونوعیهمفسده

1وحید:جایزنیستمطلقاداردنوعیهمفسده

...            مرد شیعه با زن سنی
اگرخوفانحرافازمذهبنباشدجایز:همهمراجعمعظم

2است

3.داردکراهت مفسدهازدواج زن شیعه با مرد سنی در موارد عدم : و صافیبهجتحضرات آیات 

رهبری . :  ، تبریزی 1058س 1/307:استفتائات: بهجت،  8م 2/441: العبادهدایه : دفتر،صافیشفاهی از استفتاء: شفاهی از دفتر ، مکارماستفتاء: 1
11ص 16مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه708س 1/211:استفتائات: ، مکارم1023س 1/365: النجاةصراة

رهبری .  الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه708س 1/211:استفتائات: ، مکارم4577س 4/12:بهجتاستفتائات: بهجتشفاهی از دفتر، استفتاء: 2
11ص 16مجموعه 

8232م 2/441: العبادو هدایه 4577س 4/12:بهجتاستفتائاتک.ر3.



...ازدواج

مرد کافر با  
...           زن مسلمان

مطلقا: همه
.جایز نیست

مرد مسلمان         
..با زن کافر

غیر کتابی           
مطلقا: همه

.جایز نیست

.        یهودیه و
..  نصرانیه

به صورت 
موقت

و اگر  زن. اگر زن مسلمان ندارد جایز است: سیستانی
ه مسلمان داشته باشد؛بدون اذن او به فتوا  و با اذن او ب

.  احتیاط واجب حرام است

مگر در مدت . اگر زن مسلمان دارد جایز نیست: فاضل
1. کوتاهی که زن گرفتن صدق نکند

ر مگر د. اگر زن مسلمان دارد جایز نیست: تبریزی، وحید
.صورت اذن او و یا کوتاه بودن مدت صیغه

اگر زن مسلمان دارد تنها در صورت اذن او جایز : صافی
.است

.جایز استمطلقا: امام، رهبری، مکارم

م        به صورت دائ

امام، رهبری، : جایز نیستمطلقابنا بر احتیاط واجب 
سیستانی، فاضل، مکارم

بهجت: جایز نیستمطلقا

ت اگر زن مسلمان دارد تنها در صور: وحید، تبریزی،2صافی
3.اذن او جایز است

البته در . (86:/السائلیناجوبهک.ر. )اذن همسر مسلمان نفی شده استشرطیتدیگری از آیت هللا فاضل فتوای1

حضرات آیات صافی و . داردالبته کراهت شدیده : گلپایگانی2

امام. ، 2516م اختصاص ی 2/469:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، فاضل3/25:استفتائات: شفاهی از دفتر، مکارماستفتاء: ، رهبری، وحید و صافی3
 املسائلتوضیح : ، بقیه2441م 497:/ املسائلتوضیح : ، وحید764س 267/ 8:النجاهصراه: ، تبریزی 987م 388:/املنتخبهاملسائل: سیستانی

15233ص 16مجموعه الزهراءجامعةاستفتائاتو 2397م 2/468:سیزده مرجع



مجوسیهازدواجموقتبازن

رهبری، مکارم،  : جایز است
زنجانی، نوری، فاضل

بنا بر احتیاط واجب جایز 
، ، سیستانیبهجت: نیست

صافی، تبریزی
1امام، وحید: جایز نیست

1

س 2/350:استفتائات: ، تبریزی 2/469:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، سیستانی1492س 2/94:جامع الاحکام: ،  صافی203: الاحکامو زبده 1م 3/509:ترجمه تحریر الوسیله: امام

استفتائات: ، بقیه1534س 1/409:املسائلجامع:فاضل،  2397م 2/468:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : شفاهی از دفتر، زنجانیاستفتاء: شفاهی از دفتر، وحیداستفتاء: ،مکارم1439
25ص 16مجموعه الزهراءجامعة
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دائمیا)ازدواج
بازنبی(موقت

اشوهریکهبااوزن
...نموده

،اراکیریامام،صافی،نو:جایزاستامابهتراستبهاندازهیکحیضصبرکندمطلقا
،مکارمگلپایگانی

:اوجایزاستامااحتیاطمستحبدرترکاستمگردرصورتعلمبهتوبهمطلقا
بهجت

.بنابراحتیاطواجببایدتایکحیضصبرکند:خوئی،تبریزی

وبهکندنمیاگرزنمشهوربهزناباشدبنابراحتیاطواجبقبلازاینکهت:سیستانی
.تامااگرمشهورهنباشداحتیاطواجبدرصبرتاتوبهزناس.شودبااوازدواجکرد

1تاتوبهزنصبرکندمطلقابنابراحتیاطواجب:فاضل

1

2399م 2/470:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2463م 498:/ املسائلتوضیح : وحید
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شرائطزندرهنگام
:طالق

نفاسدرحالحیضیا:اول
.نباشد

.نباشدمواقعهدرطهر:دوم
هنبایددرآنپاکیک:یعنی

طالقدادهمیشودویا
حیضقبلازآن،شوهربااو

1.نزدیکیکردهباشد

1

2499م 2/518:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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ت
صحیح اس

ض 
الق حائ

ت ط
صور

در چند 
:

آنکه زن باردار باشد: اول

کی  زنی که شوهرش در آن عقد با او نزدی: یعنی. مدخولهغیر : دوم
نکرده باشد

ت به مرد غایب بوده و برایش مشکل باشد که نسب: سوم
1طهر یا حیض زن اطالع حاصل کند

1

2500م 518/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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:درچندصورتطالقدرطهرمواقعهصحیحاست

دآنکه زن باردار باش: سوم
:  ییعن. صغیره باشد: دوم

نه سال او تمام نشده 
.باشد

1یائسه باشد: اول

1

2504م 520/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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:شرائطصیغهطالق

صیغه را به عربی: اول
.صحیح بخواند

هنگام جاری شدن : دوم
صیغه دو مرد عادل 

شاهد باشند

مرد در طالق دادن : سوم
مختار بوده و مجبور و 

1.مکره نباشد

1

2498م 517/ 2و 2508م 522/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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:طالق

که از طالقی: رجعی
.نباشدبائنموارد 

بائن

زنیکهنهسالشتمامنشدهاست:یعنی.صغیره.اول

یائسه.دوم

زنیکهشوهرشدرآنعقدبااو:یعنی.مدخولهغیر.سوم
.نزدیکینکردهاست

زنیکهسهمرتبهطالقدادهشدهباشد.چهارم

اطالقزنیکهبهشوهرمایلنبودهوب.)طالقخلع.پنجم
(بخشیدنمهریهیاچیزدیگرطالقدادهشده

ودهوزنومردهردوبهیکدیگرمایلنب.)طالقمبارات.ششم
1(درقبالبخششزن،طالقجاریشده

1

2522م 529/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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ی
قرجع

ال
یازاحکامط

ض
بع

:

1.مرد می تواند تا زمانی که زن در عده است بدون خواندن صیغه دوباره به وی رجوع کند: اول

2.بیرون کردن زن از خانه ای که هنگام طالق در آن بوده است، تا پایان عده حرام است: دوم

3.جایز نیست که زن در مدت عده بدون اذن شوهر از خانه خارج شود مگر برای کارهای الزم: سوم

4.نفقه زن در مدت عده بر عهده شوهر است: چهارم

مستحب است در این مدت زن برای شوهر، خود را زینت کند: پنجم

2522م 529/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 1
2523م 530/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 2
2523م 530/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 3
، 3/561: الوسیلهک ترجمه تحریر . ر. 4
الصالحینمساله اختصاص ی سیستانی و منهاج 541/ 2:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 6م 315/ 2و 10م 346/ 2:تحریر الوسیلهک.ر. 5

473/ 2: صافیالعبادهدایةو 378/ 2: تبریزی 
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1

541م 3/165:سیستانیالصالحین، منهاج العددفی القول 2/334: الوسیلةتحریر ک.ر

اسبابلزوم
:عدّه

طالق: اول

تمام شدن : دوم
مدت یا بخشیده 
شدن آن از سوی 
مرد در عقد موقت

فسخ نمودن: سوم
عقد به علت وجود 

که مجوز عیوبی
فسخ می باشد

باطل شدن : چهارم
بواسطه زوجیت

ارتداد،: اموری مانند
...ورضاعاسالم، 

به وطی: پنجم
شبهه

1وفات مرد: ششم
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:میزانعده

1.استشد، به محض رؤیت حیض سوم عده تمامحائضیعنی پس از آنکه دو مرتبه : سه پاکیطالق در عقد دائم                 

جدایی در عقد موقت

(با اتمام حیض دوم عده تمام است : یعنی) دو حیض : امام، رهبری، صافی، مکارم، وحید 

.تبنا بر احتیاط واجب دو حیض اس: سیستانی، فاضل

2.یک حیض کافی است: زنجانی

3روز 10ماه و 4عده وفات شوهر

جدایی به علت فسخ
نمودن عقد                 

4.استشد، به محض رؤیت حیض سوم عده تمامحائضیعنی پس از آنکه دو مرتبه : سه پاکی

ا  شدن عقد بمنفسخ
..ورضاعارتداد ملی، 

5. استشد، به محض رؤیت حیض سوم عده تمامحائضیعنی پس از آنکه دو مرتبه : سه پاکی

ا  شدن عقد بمنفسخ
...               ارتداد فطری 

6روز10ماه و 4

به شبه                    وطی

7سه پاکی: همهشبهه از هر دو طرف باشد یا تنها از طرف مرد

شبهه تنها از طرف زن باشد              

وحید، تبریزی،  
عده : زنجانی، صافی

الزم نیست
:  ارمامام، سیستانی، مک

به احتیاط واجب عده 
8دارد

2511م 524/ 2:سیزده مرجعاملسائلک توضیح .ر.1
2515م 2/526:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 2579م 520:/املسائلتوضیح : وحید. 2
2517م 527/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 3
...و977م 385:/سیستانیالصالحین، منهاج 389:/امام خمینیالعبادنجاةک.ر. 4
563م 3/171: سیستانیالصالحین، منهاج 2450م 497/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 5
2449حاشیه مسأله 496/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 6
2536م 2/537:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 2600م 525:/املسائلتوضیح : وحید. 7
2537245م 2/537:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 2601م 525:/املسائلتوضیح : وحید. 8



:زنهاییکهعدهمتفاوتدارند

1زن باردار : سوم

زنی که در سن : دوم
دیدن حیض است اما 

2شودنمیحائض

زنی که یک یا : اول
دو حیض دیده است 
اما  قبل از اتمام عده 

3یائسه شده است

2517م 2/527و 2514م 2/525:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 1
2512م 2/524:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر. 2
4/159:بهجتاملسائلجامع ک.ر. 3
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:زنهاییکهعدّهبرآنهاالزمنیست

گی  زنی که به سن یائس: اول
.رسیده است

ه  زنی که زیر ن. )صغیره: دوم
(سال داشته باشد

نی  ز: یعنی). غیر مدخوله: سوم
موده  ننکه همسر با او نزدیکی 

1(است

رار نگرفته معتقدند که اگر زن مورد دخول ق–آیت اهلل سیستانی : مانند–برخی از مراجع معظم : نکته
:  انندم–معظم فقهاءهمچنین بسیاری از . باشد اما منی داخل فرج شده باشد؛ زن باید عده نگه دارد

بشود  که اگر جذب منی رخ داده و زن بارداراندتصریح نموده _... وبهجتحضرات آیات وحید، فاضل، 
2.باشدبرای ثبوت عده کفایت می کند هر چند دخول محقق نشده 

1

2511و 2510م 2/523:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

2

1481247م 2ج : وحیدالصالحین، منهاج 4/156:بهجتاملسائل، جامع 2511و 2510م 2/523:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر
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تنسپردهگذاریدربانکوگرف
اگرطبقعقودشرعی)سود

(..باشد

امام، : جایز است
، رهبری، مکارم، صافی
نوری، فاضل، زنجانی

ما جایز نیست ا: بهجت
می توانند روی مقدار
ر سود یک معامله دیگ

1انجام بدهند

د از ابتدا به قص: وحید
ما ا. سود نباید بگذارد

سود را %  20بعدا اگر 
بقیه به سید فقیر بدهد
.حالل است

ان اگر اطمین: تبریزی
ق داشته باشد که طب

اسالمی عمل عقود
.می شود جایز است

چنانچه: سیستانی
حداقل احتمال بدهد 

اسالمی عقودکه به 
مطلقاعمل می شود 
2.جایزاست

1

 . ملیون به بانک در ضمن آن معامله شرط می شود10و قرض دادن فروشدمیلیون به بانک می 2را به مبلغ .. میلیون باشد، فرد یک دفترچه یا2ملیون را به مدت یک سال در بانک بگذارد و کل سود حاصله از قرارداد تا آخر سال 10اگر بخواهد مبلغ : مثال
ا
مسئول بانک به : مثال

خواهد بود که به بانک خودکاری ملیون به عنوان قرض در بانک می ماند و سودی که شخص دریافت می کند قیمت 10در نتیجه . ملیون به بانک ما به مدت یک سال قرض بدهید10ملیون به شرط آنکه شما 2من این خودکار را از شما می خرم به قیمت : شخص می گوید

(4006م 3/193:معظم لهاستفتائاتک.ر.)فروخته است

2

جامع : ، صافی1723س 2/423:استفتائات: ، تبریزی 2100س 1/878:استفتائات: شفاهی از دفتر، تبریزی استفتاء: ، سیستانی4005م 3/194:استفتائات: بهجت، 1619م 2/281:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، رهبری 2853م 2/791:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : امام و نوری

58ص 9مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1094س 1/273(:فارس ی)املسائلجامع : ، فاضل2م 2/915:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، مکارم686س 1/191:الاحکام
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...گرفتنوامقرضالحسنه

اگر  : رهبری، مکارم، نوری
ز  نباشد جایکارمزد% 4بیشتر از

.است

با وامهایدر % 4تا : وحید
.مبلغ پایین اشکال ندارد

اگر روی : ، تبریزیبهجت
سودی که باید بدهد معامله

1.جداگانه کند اشکال ندارد

1

استفتائات: ، بقیه1181س 2/277: استفتائات: شفاهی از دفتر، تبریزی استفتاء: ، وحید3/193:استفتائات: بهجت، 42س 2/298:استفتائات: امام

47ص معامالتجزوه الزهراءجامعة

2

58ص معامالتجزوه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه2/935:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

وام:مانندکهوام هاییحکماماو.باشدمیقرض الحسنهوامبارابطهدرتنهافوقجدول:نکته
2.باشدمیمتفاوتهستند،...وجُعاله،مضاربهمشارکت،عقدقالبدرکه...ومسکنخودرو،
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1

استفتائات: ، بقیه4084س 3/221:استفتائات: بهجت، 1542س 3/554:استفتائات: ، مکارم1335س 297:/الاستفتائاتاجوبةک.ر

29ص معامالتجزوه الزهراءجامعة

...کپیسیدیوکتاببدونرضایتمالک

:  جایز نیست
، بهجت

، مکارم، نوری
فاضل، 
تبریزی، 
زنجانی

اگر : رهبری
خالف قانون 
باشد حرام و 
اال احتیاط 
واجب در 
.ترک است

اگر : سیستانی
خالف قانون 
باشد حرام 
است و اال 
.اشکال ندارد

جایز: صافی
است مگر 

آنکه موجب 
به اضرار

.مالک باشد

ر بنا ب: وحید
احتیاط واجب

1.جایز نیست
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...هدیهایراکهبه

غیرذیرحمدادهاست

آن موجود بوده و هنگام دادن آن وعیننباشد 1معوضههبهاگر 
ری، رهب: قصد قربت نکرده باشد، می تواند آنرا پس بگیرد

سیستانی، فاضل، صافی  

س نبوده و عین آن موجود باشد، می تواند پمعوضههبهاگر 
بهجت، تبریزی، خوئیوحید، : بگیرد

یاط نباشد و عین آن موجود بوده و بنا بر احتمعوضههبهاگر 
س واجب موقع دادن آن قصد قربت ننموده باشد، می تواند پ

مکارم: بگیرد

.شود پس گرفتنمیمطلقا: همهذیرحمدادهاست

همسردادهاست

یتبریزی، صاف: بنا بر احتیاط واجب نباید پس بگیرد

امام، : هدیه به همسر در حکم هدیه به غیر ذی رحم است
2، فاضلبهجترهبری، سیستانی، نوری، وحید، مکارم، 

1

 من این انگشتر را : زید به بکر می گوید: مثال. هدیه ای است که در مقابل هدیه دیگر داده می شود: معوضههبه
ً
 به تو می دهم به شرط آنکه تو هم انگشتر خود را مجانا

ً
. به من هدیه نماییمجانا

2

جامع : ، صافی829س 3/314:استفتائات:، مکارم942م 373:/املنتخبهاملسائل: ، سیستانی1252س 298/ 2: استفتائات: ، تبریزی 974م 3/235: منهاج: ، وحید1756س 415:/الاستفتائاتاجوبه: رهبری 

7ص 9جزوه ش الزهراءجامعةاستفتائاتو 55س 2/327:جامع املسائل: ، فاضل411و 3/410:جامع املسائل: بهجت، 1945م 2/279:الاحکام
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1

: بهجت، 1194س 2/282:استفتائات: شفاهی از دفتر،  تبریزی استفتاء: شفاهی از دفتر، صافیاستفتاء: ،سیستانی1528س 344:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری 

684و 586س : استفتائات: دفتر،مکارمشفاهی از استفتاء: ، وحید1177س 1/304(:فارس ی)املسائلجامع : ، فاضل4298س 3/279:استفتائات

بدهیودیون
رادرفرض
افزایشنرخ

..تورم

به همان مبلغی که 
: ندبوده است حساب کن
افی فاضل، تبریزی، ص

اوت نسبت به مقدار تف
رهبری: مصالحه کنند

اد زیالتفاوتاگر ما به 
باشد باید مصالحه  

وحید: کنند

در قبالبایداحتیاطاً
فاحش نرخ افزایش

تورّم با هم مصالحه  
بهجت: کنند

باید با توجه به نرخ
: تورم محاسبه شود

مکارم  

ا چنانچه ت: سیستانی
تر بیست برابر و بیش
یاط تنزل پیدا کرده احت

واجب در مصالحه  
1است

.دو پول غصب شده نیز از مصادیق دین محسوب می شومهریه: نکته
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1

2/236:استفتائات: ، تبریزی 1510س 2/98:جامع الاحکام: ، صافی792س 2/258:استفتائات: ، مکارم10ص معامالتجزوه الزهراءجامعةاستفتائات: رهبری 

شفاهی از دفتراستفتاء: ، وحید1060س 

...معاملهبابهایی

، مکارم،بهجت: جایز نیستمطلقا
رهبری

اگر موجب تقویت آنها شود حرام  
1یوحید، تبریزی، فاضل، صاف: است
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1

10ص معامالتجزوه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1510س2/98:جامع الاحکام: صافی

زگرفتنهدیها
...بهایی

رهبری،صافی،مکارم:جایزنیستمطلقا

بهجتنوری،:فیحدنفسهمانعینداردمگرآنکهموجبسوءاستفادهگردد

فاضل:دفیحدنفسهمانعینداردمگرآنکهموجبتقویتآنهایاتضعیفمسلمانانش

وجهبهاوفیحدنفسهمانعینداردمگرآنکهموجبدوستی،تقویت،عزتیافتنیاجلبت
1وحید:شود
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1

13ص معامالتجزوه الزهراءجامعةاستفتائات: همه

:وظیفهمقصردرتصادفخودرو

می تواند عالوه بر  
هزینه تعمیر، طلب 

ارم،  مک: ارش نیز بنماید
نوری، بهجت، 

سیستانی

ه  به هزینبابد: فاضل
.تعمیر اکتفا کند

ن اساسا در ای: تبریزی
ه  گرفتارشموارد باید 

شود نه هزینه تعمیر
مگر آنکه بر گرفتن
ه هزینه تعمیر مصالح

.کنند

موکول به  : رهبری
1.قانون است
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1

مجمع : گلپایگانیشفاهی از دفتر، استفتاء: ، سیستانی2/857:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : خوئی، 1819س 2/308:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

شفاهی از دفتر استفتاء: ، صافی2336م 468:/املسائلتوضیح : ، وحید210س 2/88:املسائل

هکسیکهقرضربویگرفت
استاصلپولیراکهقرض

...گرفته

امام، : مالک می شود
، رهبری، سیستانی

، خوئیفاضل، وحید، 
تبریزی

: شودنمیمالک 
، مکارم، بهجت

گلپایگانی

ب بنا بر احتیاط واج
: شودنمیمالک 

1صافی

وییم  اگر بگ: مثال. وی در آن پول ظاهر می شودتصرفاتثمره اختالف فوق در جواز و عدم جواز : نکته
ر آنرا به ما فرد، مالک پول قرض گرفته شده گردیده؛ اگر با آن خرید و فروش کند صحیح است و یا اگ

.  هدیه بدهد می توانیم بگیریم
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اگر ضربه ای بر
شخص وارد شود 

...                و

...              صورت  او

دینار است6دیه آن سیاه شود             

دینار است3دیه آن سبز شود              

سرخ شود            
دینار 1/5دیه آن 

است

...                 بدن او

دینار است3دیه آن سیاه شود                 

سبز شود
دینار 1/5دیه آن 

است

سرخ شود
دیه آن سه چهارم 

1دینار

1

22م 2/831:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

2

906/ 2و 2/824و 2/909و 452م 2/261:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

2.بازارنخود طالی 18طبق نظر اکثر مراجع معظم هر دینار شرعی برابر است با : نکته
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1

املسائل، جامع 1/503:فاضلاملسائل، جامع 3/225:گلپایگانیاملسائل، مجمع 13م 2/822:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 4/13:ترجمه تحریر الوسیلهک.ر

، 140:/مکارمفقهیهبحوث، 5/476:بهجت

:اقسام قتل

در قتل عمد یا قاتل به: عمد
د  قصد قتل دیگری را مى کش
یا با وسیله اى که به حسب

و قاتل-عادت کشنده است 
هم احتمال عقالیى این امر را

قتل صورت -می دهد 
.مى گیرد

شخص عمداً به مقتول : شبه عمد
را آسیب رسانده اما قصد کشتن او

ه زدن یا وسیل: یعنی. ) نداشته است
اثر عادتاً کشنده نبوده و یا او متوجه

نگ س: مثال( کشندگی آن نبوده است
د و کوچکی را به سمت او پرتاب نمو
به طور ناخواسته موجب مرگ 

یا دارویی را به . شخص شده است
درخورانیدهقصد کور نمودن به او 

ده دانسته دارو کشننمیحالی که 
.است

اساساً ضارب : خطای محض
تول  قصد آسیب رساندن به مق
فاقی  را نداشته و اصابت به او ات

ه با  می خواست: مثال. بوده است
تیر پرنده ای را بزند اما به
1.دیگری اصابت نموده است
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:حکم اقسام قتل

قتل عمد           

وانه یا دینابالغقاتل 
است          

.شود و دیه بر عاقله استنمیقصاص 

قاتل عاقل و بالغ  
است           

. گیرنداولیاء دم می توانند قصاص کنند یا دیه ب
رت لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، در صو
لیاء  تقاضای قصاص باید نصف دیه مرد را به او

.  قاتل بدهند

قتل خطای محض               
شود و نمیقصاص 

دیه بر عهده عاقله 
.می باشد

د            قتل خطای شبه عم
شود و نمیقصاص 

دیه بر عهده  شخص
1قاتل می باشد

1

2/822:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر

2

...و2/892:سیزده مرجعاملسائل، توضیح 3/228:گلپایگانیاملسائل، مجمع 2/574:مکارماستفتائات، 2/253:صافیالاحکامجامع ک.ر

ور، عمو، پدر، جد پدری، برادر، برادرزاده، اوالد بالغ ذک: مانند. )خویشان عاقل و بالغ پدری: عاقله
2.باشدالبته عاقله بودن برخی از افراد مذکور محل اختالف می ( عموزاده
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کفارهقتل

1ودعمد، در صورتی که قصاص نش

بایدهمدوماهمتوالیروزه
فقیرراسیر60بگیردوهم

نماید

خطای محض و شبه عمد

ردوبایددوماهمتوالیروزهبگی
فقیرراسیر60اگرنتوانست

2.نماید

وزه ها نیز  حضرت آیت اهلل زنجانی تصریح نموده اند که اگر قتل در ماه های حرام واقع شود ر: نکته
3.دبگیرباید در ماه های حرام گرفته شود هر چند طبعاً الزم می شود که عید قربان را هم روزه 

برخی . واجب بر که حتی اگر قاتل قصاص شود؛ بنا بر احتیاطاندتصریح نموده -گلپایگانیحضرات آیات صافی و : مانند–از مراجع معظم 1
(16م 2/828:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.)خود بدهندالارثعاقله الزم است که کفاره را از سهم 

16م 2/828:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر2.

توضیح . 16262م 2/828:سیزده مرجعاملسائل3
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1

، 5219و س 5200س14/174:استفتائات: ، بهجت1711س 2/17:جامع الاحکام: ، صافی128س 1/57:استفتائات:، مکارم12س 3/250:استفتائات: امام

11استفتائات جامعة الزهراء جزوه پوشش ص : ، بقیه1544س 2/28:استفتائات: تبریزی 

برزنواجباست
...که

( بنا بر احتیاط واجب)تمام بدن و حتی 
افیص: وجه و کفین را از نامحرم بپوشاند

ورت و تمام بدن را بپوشاند و پوشاندن ص
قیه  ب: دستها فی حد نفسه واجب نیست

1مراجع معظم
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1

جزوه پوشش الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1419س 2/360:استفتائات: ، تبریزی 1683س2/163:جامع الاحکام: ، صافی1034س 2/351:استفتائات: مکارم

13ص 

الح شده در مقابل نامحرم
ص

ی ا
پوشاندن ابرو

                ...

، فاضل، صافیبهجت: واجب است

امام، رهبری، نوری: اگر زینت باشد، واجب است

1سیستانی، مکارم، تبریزی: واجب نیست
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1

14جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه802س 1/232:استفتائات:، مکارم1481س 2/358:استفتائات: تبریزی 

پوشاندنانگشترو
...حلقه

، صافی، وحید       بهجتامام، : بر زن واجب استمطلقا

رهبری، نوری: اگر زینت محسوب شود واجب است

سیستانی، مکارم: واجب نیست

1تبریزی: پوشاندن انگشتر متعارف واجب نیست
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1

80جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه5344س 4/207:استفتائات: بهجت

...وانپوشاندنناخنهایبلندبرایبان

، فاضلبهجت: واجب است

سیستانی، تبریزی، مکارم، نوری: الزم نیست

رهبری: اگر زینت محسوب می شود باید بپوشاند

1یصاف(: و لو بدون زینت)دست می باشد مطلقاحتیاط واجب در پوشاندن 

شدهنزینتالکمانندموادیباآنرویکهاستسادهناخنبارابطهدرفوقبحث:نکته
.دانندمیواجبراپوشاندنفقهاءقاطبهصورتاینغیردراالو.باشد
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زن مسلمان بدن خود 
(

غیراز عورتین
 )

را
                ...

1.الزم نیست بپوشاند اال اینکه مفسده ای در بین باشد: همه...          در مقابل زن مسلمان دیگر

...در مقابل زن غیر مسلمان

زنجانی  : باید بپوشاند

نقل نامحرماو را برای کافرمحاسناگر احتمال می دهد که آن زن 
تبریزی: میکند، باید بدن را بپوشاند

زن غیر مسلمان در این جهت مانند زن مسلمان است اما پوشش در
ارم، امام، رهبری، سیستانی، صافی، فاضل، مک: مقابل او بهتر است

2نوری

1

32جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائاتو  2438م 2/490:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1/451:جامع املسائل: فاضل

2

37جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه31س 3/256:استفتائات: امام
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1

65جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه5259س 4/187:استفتائات: بهجت

لخندیدنزندرمقاب
..مردنامحرم

:  جایز نیست
، صافیبهجت

اط بنا بر احتی
ه واجب نباید ب

نحوی باشد 
که دندان او 

:  ظاهر شود
فاضل

مفسدهاگر 
د نداشته باش

:اشکال ندارد
رهبری، 
سیستانی،

1مکارم، وحید
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1

39جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1943م 386:/املسائلتوضیح : بهجت

...نگاهکردنبه

بهجت:بدنپیرزنجایزاست

ایزج–مقداریازمویسروذراع:مانند–قسمتهاییکهمقداریکهمعموالاینزنهانمیپوشانند
رهبری:است

یسیستان:دستهاتاآرنج،موهاوآنچهمعموالباروسریپوشیدهمیشودجایزاست

1مکارم:دستهاتامقداریازمچ،موهاوسروگردنجایزاست

رای آنها  و امید ازدواج باندبحث فوق تنها در رابطه با زنهای مسنی است که دیگر فرتوت شده : نکته
.باشدنمیهمچنین باید توجه داشت که در این موارد نگاه با قصد لذت به هیچ وجه جایز . وجود ندارد
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...نگاه به

زن مسلمان              

کفینصورت و 

تجایز نیسمطلقابنا بر احتیاط واجب : بهجتصافی، 

ینت اگر ز: امام، رهبری، سیستانی، تبریزی، مکارم، وحید
1.در بین نباشد جایز استمفسدهنداشته باشد و 

بقیه بدن          

قامطل: ، فاضل، زنجانی، صافی، نوریبهجتامام، رهبری، 
جایز نیست

حرام و امطلقمتهتکهدر زنان غیر : سیستانی، مکارم، وحید
3نباشد جایز استمفسدهاگر خوف 2در زنان متهتکه

زن غیر مسلمان                  

.بدون قصد لذت جایز است: همهکفینصورت و 

بقیه بدن            

تاحتیاط واجب در ترک اس: اراکی، گلپایگانیزنجانی، 

: ید، وحبهجتامام، صافی، تبریزی، فاضل، سیستانی، 
ه باز در میان نباشد می توان به مقداری کمفسدهاگرخوف

4.بودن آن نزد آنها متعارف است نظر نمود

2433م 2/485:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2497م 504:/املسائلتوضیح : ، وحید1086س 238:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری . 1
.کنندنمیزنانی هستند که اگر آنها را از بی حجابی نهی نمایند اعتنا متهتکهمقصود از زنان . 2
 2/350: استفتائات: ، مکارم26م 3/14:منهاج: ، سیستانی2498و 2497م 504:/املسائلتوضیح : ، وحید1086س 238:/الاستفتائاتاجوبة: رهبری . 3

2433م 2/485:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه1029س 
2434م 2/487:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، بقیه2498م 504:/املسائلتوضیح : ، وحید27م 2/454:تحریر الوسیله: امام. 4
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1

جامعةاستفتائات: ، بقیه5249س 4/184:استفتائات: بهجت، 137س 1/59:استفتائات: ، مکارم1722س 2/174:جامع الاحکام: صافی

29جزوه پوشش ص الزهراء

اه برای پوشیدن لباس آستین کوت
...آقایان در مقابل نامحرم

ب بنا بر احتیاط واج
صافی: اشکال دارد

ه نداشتمفسدهاگر 
:  باشد جایز است

، بهجترهبری، 
فاضل، مکارم 

اگر تا آرنج را 
بپوشاند اشکال 

وحید: ندارد

اگر مخالف عفت 
عمومی نباشد و از 

ر منکمتشرعهنظر 
ز محسوب نشود جای

نوری: است

:  اشکال ندارد
1سیستانی
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1

63جزوه پوشش ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1043س 2/353:استفتائات: مکارم

...نظرنمودنزنبهدستهایمردکهتاآرنجبازاست

صافی،  : جایز نیست
بهجتفاضل، 

اگر معموالً این بخشها  
پوشانده می شود،جایز  

رهبری: نیست

:  بدون ریبه جایز است
ریزی،  سیستانی، مکارم، تب
1نوری، وحید
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1

احکام پزشکان و : ، فاضل2055س 1/467:استفتائات: ، تبریزی 38س 2/929:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ،  مکارم20م 2/243: الوسیلةتحریر : امام

108جزوه زینت ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه43س44:/بیماران

دستدادنبانامحرم
...بادستکش

لفیحدنفسهاشکا
یاطنداردامابنابراحت

واجببدونفشار
امام:باشد

لفیحدنفسهاشکا
رهبری،مکارم،:ندارد

وحید،تبریزی،
صافی،فاضل،نوری

التذاذبدونفشارو
:مانعیندارد
1سیستانی

 اگر لمس موجب ثانیاً. فوق تنها در رابطه با لمس بوده و حکم نگاه پیش از این گفته شداوالً حکم : نکته
.باشد قطعاً حرام خواهد بودیبه مفسده و ر
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1

 الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه5351س 4/209:استفتائات: بهجتشفاهی از دفتر، استفتاء: ، مکارم1528س 2/368:استفتائات: تبریزی 

78جزوه زینت ص 

...استفادهازعطروادکلندرمکانهایعمومیبرایبانوان

نوری  : جایز نیست
احتیاط واجب در ترک 

وحید: است

اگر باعث جلب نظر  
مفسدهو موجب نامحرم

امام،  : نباشد جایز است
انی،  ، سیستبهجترهبری، 

1مکارم، فاضل، تبریزی
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1

س 2/155:جامع الاحکام: ، صافی1/496:استفتائات:، تبریزی 6509س 4/569:استفتائات: بهجت، 1736س 1/526:استفتائات: مکارم

112جزوه زینت ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1651

دوچرخهسواریزندراماکن
...عمومیبارعایتموازین

ارم، تبریزی، صافی، مکبهجت: حرام استمطلقاً
،  رهبری: باشد جایز نیستمفسدهاگر موجب 

1سیستانی، فاضل، نوری
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1

املسائلتوضیح : ، مکارم9م 2/912:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بهجت، 1115س 2/960:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، رهبری 21س 2/10:استفتائات: امام

جامع : ، فاضل981س 1/204:استفتائات:تبریزی 2/13: الصالحینمنهاج : ، سیستانی2س 2/11:املسائلمجمع:گلپایگانی، 67س 2/932:سیزده مرجع
3/12:منهاج الصالحین: ، وحید1041س 1/302:جامع الاحکام: ، صافی952س 1/237:املسائل

ج
شطرن

یبا
باز

...

حرام است: همهبا قصد برد و باخت              

بدون قصد برد و باخت 

تحرام اس: گلپایگانیسیستانی، صافی، 

احتیاط واجب در ترک است: بهجتوحید، 

ین اگر یق: امام، رهبری، مکارم، تبریزی، فاضل
ز دارد که از آلت قمار بودن خارج شده است؛ جای

1.و اال حرام است
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1

، 2س 2/11:املسائلمجمع:گلپایگانی، 9م 2/912:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : بهجت، 1116س 2/960:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

: بقیه1041س 1/302:جامع الاحکام: ، صافی541س 1/156: استفتائات: ، مکارم952س 1/237:جامع املسائل: ، فاضل982س 1/204:استفتائات:تبریزی 
9ص 16مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات

...بازیباپاسور

حرام است: همهبا قصد برد و باخت              

بدون قصد برد و باخت 

حرام است: گلپایگانیسیستانی، صافی، 

احتیاط واجب در ترک است: بهجتوحید، 

ن اگر یقی: امام، رهبری، مکارم، تبریزی، فاضل
خارج شده است؛ جایز وقماربودندارد که از آلت 

1.اال حرام است
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1

:  ، مکارم2077م 430:/ املسائلتوضیح : ، زنجانی2/12:منهاج: ، سیستانی1221س 267:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 2097م 408:/املسائلتوضیح : وحید

15ص 16مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات:بقیه، 546س 1/158:استفتائات

...نقاشی حیوان یا انسان

امام، : جایز است
، مکارم،  بهجت

ی، سیستانی، صاف
فاضل

اگر کامل نباشد 
رهبری،: جایز است

خوئیتبریزی، 

جب بنا بر احتیاط وا
: تجایز نیسمطلقا

1وحید، زنجانی
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1

جامع : ، صافی546س 1/158:استفتائات: ، مکارم2/11:منهاج: ، سیستانی1221س 267:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 2097م 408:/املسائلتوضیح : وحید

15ص 16مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: ، بقیه1058س 1/307:الاحکام

ت
نوحیوانا

سا
سمهان

ج
تم

ساخ
...

، زنجانیخوئیامام، وحید، : حرام استمطلقاً

بهجترهبری، : اگر کامل نباشد جایز است

انی، مکارم  سیست: جایز نیستمطلقابنا بر احتیاط واجب 

1یصاف: اگر مشتمل بر سر و سینه باشد اشکال دارد
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تگرفتنحاللی
ازغیبت
...شونده

، امام، سیستانی
:خوئیتبریزی، 
حاللیتگرفتن 
.باشدنمیواجب 

: بهجترهبری، 
حاللیتگرفتن 

.الزم است

در : و نوری1صافی
صورت عدم 

.، الزم استمفسده

در صورت : وحید
ر بنا بمفسدهعدم 

احتیاط واجب 
حاللیتگرفتن 

.الزم است

در صورت : مکارم
امکان و عدم 

. مفسده الزم است
واال به اندازه ای از
طرف آن شخص 
کارهای خیر انجام

ه دهد  که یقین ب
رضایت او پیدا 

2. کند

دانند، غالبا  ینمرا واجب حاللیتکه گرفتن علماءالزم به تذکر است که حتی آن دسته از : نکته
3.ورزندآن یا مطابق بودن آن با احتیاط مستحب تاکید می استحباببر 

البته . گرفتن حاللیتآمده است که ایشان 2/833:مرجعسزدهاملسائلموجود در دفتر و همچنین در رساله توضیح استفتائاتدر برخی از 1
، به نظر می رسد که 1642کتبی ش استفتاءهچنینموجود در دفتر معظم له و استفتائاتلکن با توجه به برخی از . دانندنمیرا الزم 
.مندرج در فوق صحیح باشدفتوای

امام. و توضیح 2/5:منهاج: ، وحید2/99:رساله آموزش ی: ، رهبری 15س 2/620:و استفتائات31م 2/833:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : 2
 استفتائاتو 31م 2/833:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، صافی1/17:، سیستانی1/210:و استفتائات1/12:منهاج: ، تبریزی 402:/املسائل

 استفتاءو 37:/ویژهاحکام:مکارم، 1/11:منهاج: خوئی، 588:/املواهب: ، سبحانی2/470:جامع املسائل: بهجتموجود در دفتر معظم له، 
10517کتبی شماره استفتاء: ، نوری133681کتبی شماره 

282...و31م 2/833:، توضیح املسائل سیزده مرجع1/11:ک منهاج الصالحین للخوئی.ر3.



لزوماعادهحیثیت
:غیبتشونده

ممکن است اگر بواسطة غیبتى که کرده توهینى به آن مسلمان شده، در صورتى که: امام
1.باید آن توهین را بر طرف نماید

شونده نزد جبران آبروی غیبت: خوئیرهبری، سیستانی، مکارم، وحید، صافی، تبریزی، 
.مستمعین واجب نیست

2.دباید نزد کسانی که پیش آنها غیبت کرده است آبروی فرد را اعاده کن: بهجت

1

 از رساله معظم له نقل شده است و ظاهر آن وجوب جبران توهین است
ً
 استفتائاتو 31م 2/833:سیزده مرجعاملسائلتوضیح ک.ر.) ایشان تصریح شده است که توبه به تنهایی کافی استاستفتائاتاما در . این عبارات عینا

(15س 2/620:معظم له

2

توضیح : ، صافی1/17:، سیستانی1/210:و استفتائات1/12:منهاج: ، تبریزی 402:/املسائلو توضیح 2/5:منهاج: ، وحید2/99:رساله آموزش ی: ، رهبری 15س 2/620:و استفتائات31م 2/833:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : امام

توضیح : مظاهری ، 133681کتبی شماره استفتاءو 37:/ویژهاحکام:مکارم، 1/11:منهاج: خوئی، 588:/املواهب: ، سبحانی2/470:جامع املسائل: بهجتموجود در دفتر معظم له، استفتائاتو 31م 2/833:سیزده مرجعاملسائل

491:/معظم لهاملسائل
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تاستغفاربرایغیب
...شونده

،  بهجتامام، سیستانی، مکارم، 
ار استغف: خوئیوحید، تبریزی، 

ونده مرتکب غیبت برای غیبت ش
.واجب نیست

اگر به علت وفات غیبت: رهبری
تن شونده یا به علتی دیگر، گرف

د  از او ممکن نباشد، بایحاللیت
1.برای آن شخص استغفار نماید

1

سیزده املسائلتوضیح : ، صافی1/17:، سیستانی1/12:منهاج: ، تبریزی 2/5:منهاج: ، وحید2/99:رساله آموزش ی: ، رهبری 1/483: محرمهمکاسب: امام

کتبی شماره استفتاء، نوری 133681کتبی شماره استفتاءو 37:/ویژهاحکام:مکارم، 1/11:منهاج: خوئی، 2/470:جامع املسائل: بهجت، 31م 2/833:مرجع
،7233کتبی شماره استفتاءو 591و 590/املواهب:سبحانی، 10517
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...استماع غیبت

امام، رهبری، مکارم، تبریزی، صافی، نوری:حرام است

ده  مگر آنکه با هدف دفاع از غیبت شون. استماع غیبت حرام است
1بهجت: باشد

1

موجود در دفتر معظم له، استفتائات: ، صافی2/96:و رساله آموزش ی319:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 1/444:محرمهمکاسبو 6س 2/617:استفتائات: امام

کتبی استفتاء: ، مکارم491:/معظم لهاملسائلتوضیح : مظاهری ، 630: /املواهب: ، سبحانی2/470:جامع املسائل: بهجت، 8006س 2/224:استفتائات: تبریزی 
135439شماره 
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...ردّغیبتودفاعازغیبتشونده

امام: واجب نیست

رهبری،  : واجب است
سیستانی، مکارم،  

،  تبریزی، نوری، خوئی
1وحید

1

: ، وحید1/11: منهاج: خوئی، 1/12: منهاج: ، تبریزی 635: / املواهب: ، سبحانی1/18:منهاج: ، سیستانی2/98:رساله آموزش ی: ، رهبری 1/471:محرمهمکاسب: امام

10766کتبی شماره استفتاء: ، نوری135439کتبی شماره استفتاء: ، مکارم491:/معظم لهاملسائلتوضیح : مظاهری ، 2/6: منهاج
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...قمهزنی

امام، رهبری، مکارم، فاضل، : حرام استمطلقا
نوری، زنجانی 

افیص: به نداشته باشد جایز استمعتداگر ضرر 

1، وحید، تبریزیبهجت: فی حد نفسه جایز است

1

1/432:النجاةصراة: خوئی، 1646س 1/505:استفتائات:شفاهی از دفتر، مکارماستفتاء: ، وحید1459س 2/1026:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

45ص 16مجموعه الزهراءجامعةاستفتائات: ،بقیه1850س 2/454:استفتائات: ، تبریزی 1183س

ازردیگایعدهمقابلدراما.انددانستهحرامضرربابازرازنیقمهمعظممراجعازبرخی:نکته
سوءردموعملاینکهاگرکهداشتتوجهبایدلکن.دانندنمیحرامراآسیبازاندازهاینفقهاء

.بودخواهدحرامجهتاینازگردد،تشیعوهنموجبوگرفتهقرارمخالفیناستفاده
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ی  برداشتن عضو شخص
که مرگ مغزی شده و 
پیوند زدن آن به شخص

...دیگر

، بهجتسیستانی،: جایز نیستمطلقاً
صافی، وحید

و اگر موجب تسریع در مرگ ا: رهبری
ه یا شود جایز است به شرط آنکنمی

ان با اجازه قبلی او باشد و یا نجات ج
کال  مسلمانی متوقف بر آن باشد اش

.ندارد

اگر مرگ مغزی قطعی بوده و: مکارم
ته به هیچ وجه احتمال بازگشت نداش

تنها یعنی به حدی رسیده که) باشد، 
ان برای نجات ج(با دستگاه زنده است

کسانی که جانشان در خطر است 
.اشکال ندارد

اگر مرگ مغزی قطعی بوده و: نوری
د متخصصین مرگ قطعی او را تایی

بل البته اگر از قاشکالنداردکنند 
ه اجازه نکرده باشد باید از فقیوصیت

.بگیرند

1جایز نیستمطلقا: صافی

1

: ، بقیه59س 50:پزشکیاستفتائات: شفاهی از دفتر، صافیاستفتاء: ، مکارم1291س 951/ 2:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : رهبری 

43جزوه احکام پزشکی ص الزهراءجامعةاستفتائات
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ص
رق

...

بهجت: حرام استمطلقابنا بر احتیاط واجب 

ده در صورتی که مجلس برای رقص ترتیب داده نش
رهبری: باشد جایز است

، صافی: حرام است مگر رقص زن برای شوهرمطلقا
مکارم 

حرام است مگر رقص زنمطلقابنا بر احتیاط واجب 
1امام، فاضل، سیستانی، وحید: برای شوهر

1

استفتائات، 1024س 1/297:جامع الاحکام: ، صافی6354و 6353س 4/531:استفتائات: بهجتشفاهی از دفتر، استفتاء: رهبری و مکارم

12و 11جزوه رقص ص الزهراءجامعة

.نباشدحرام،یموسیقاستماعماننددیگریگناهباتوأمرقصکهاستحالتیدرتنهارقصجوازموارد:نکته
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...جلوگیریازبارداریبدوناجازهشوهر

:جایز نیست
امام، مکارم، 

نوری

اط بنا بر احتی
واجب جایز 

:  نیست
رهبری، صافی

: جایز است
سیستانی،

1فاضل، وحید

1

موجود استفتائات: ، بقیه1765س 2/610:استفتائات: ، مکارم1258س 278:/الاستفتائاتاجوبة: ، رهبری 7س 3/283:استفتائات: امام

55ص نکاحجزوه الزهراءجامعة
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شرکت در عروسی هایی که در آن
...رقص و آهنگ وجود دارد

، ، صافیبهجترهبری، مکارم، : حرام است
فاضل، نوری، وحید

اگر آهنگ حرام را گوش ندهد و حضور او 
ست اما باعث تشویق بر منکر نباشد جایز ا

در صورت احتمال تاثیر ، نهی از منکر  
ر واجب است و در صورت عدم احتمال تاثی

:  یدهم بنا بر احتیاط واجب اظهار تنفر نما
1سیستانی

1

، 1012س 1/295:جامع الاحکام: ، صافی719س 2/234:استفتائات: ، مکارم637س 4/536:استفتائات: بهجت، 990س 1/244:جامع املسائل: فاضل
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...           دتراشیدن ریش به نحوی که صدق ریش نکن

بنا بر احتیاط واجب
:جایز نیستمطلقا

امام، رهبری،  
،  سیستانی، فاضل

، نوریبهجت

:جایز نیستمطلقا
، صافی،  اراکی

گلپایگانی

اگر چانه و اطراف آن 
رد  را بگذارد اشکال ندا

و زدن تمام ریش بنا
ز  بر احتیاط واجب جای

،،  مکارم، وحید: نیست
1تبریزی، خوئی

1

، اراکی، 2/216: سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، سیستانی1413و 1412س 2/1018:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : ، رهبری 79س 2/30: استفتائات: امام

، 1085س 1/227:استفتائات: ، تبریزی 94جزوه زینت ص الزهراءجامعةاستفتائات: ، نوری، وحید2/835:سیزده مرجعاملسائلتوضیح : و صافیگلپایگانی
3880س 3/151:استفتائات: بهجت، 505م 186:/احکام جوانان: فاضل

کهباشدایونهگبهیعنی.ببردبینازراریشصدقکهاستکردنیکوتاهتراشیدن،ازمقصود:نکته
کوتاهانمیحرمت،عدمیاحرمتدرلذا.نداردریشفرداینکهبگویدکندنظرمقابلازشخصیاگر

.نداردوجودتفاوتی...وماشینیاتیغباکردن
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