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 تعالیسمهاب

 مقدمه

، حَصُ ػلوِّ٘ خَاّشاى لن دٗش صهاًٖ است وِ اداسُ پاسخ تِ سؤاالت خاهؼٔالضّشاء 

پَٗاى هؼاسف الْٖ دس سكحٖ گش ٍ هطاٍس ٍ ّوشاُ سُشسصّإ فمْٖ تاًَاى پپاسخگَٕ سؤال

تاٗست آساء ٍ إ( است ٍ قثؼاً اص اٗي سّگزس هٖگستشدُ )حؿَسٕ، تلفٌٖ، اٗو٘ل ٍ هىاتثِ

 ًظشات هشاخغ ػظام سا اص آخشٗي هٌاتغ ٍ هأخز فمْٖ آًاى تِ قَس هستٌذ تِ دست آٍسد.

هسائل هستحذثِ تا آساء هشاخغ ػظام، تشإ  إ اص پٌداُ هَؾَع فمْٖ دس تش اٗي اساس هدوَػِ 

تِ ٍ استفتائات  تشگضٗذُ هسائل هثتلٖ»دستشسٖ آساى اسات٘ذ تِ پاسخ غح٘ح ٍ هستٌذ، تا ػٌَاى 

هدلّذ تذٍٗي گشدٗذُ است. دس اٗي هَسَػِ تا تىِ٘ تش فْشست وتة فمْٖ،  21دس «  خذٗذ

استفتائات دسٗافتٖ اص دفاتش ست، تا إ اص هَؾَػات ٍ سٗضهَؾَػات فمْٖ تٌظ٘ن ضذُ ا دسختَاسُ

 دستاٍسد تحم٘مٖ اسات٘ذ تا دسج ػٌَاى، دس خاٗگاُ هَؾَػٖ خَد لشاس گ٘شًذ.ٍ 

اٗي وتاب تِ سثه سسالِ ٍ وتاب فمْٖ ً٘ست تا هطتول تش توام فشٍػات فمْٖ تاضذ؛ تلىِ  *

 است.  گضٌٗطٖ اص سؤاالت هستحذثِ ٍ هحل تأهل ) تا تَخِ تِ تفاٍت آساء هشاخغ ػظام (

تشخٖ اص هَؾَػات ػام دسختَاسُ خالٖ اص ػٌَاى ٍ سؤال است وِ دس غَست قشح سؤال  *

 تِ ٍ اتوام هشاحل تذٍٗي، دس ًسخِ ّإ تؼذٕ تِ اٗي خضٍُ هلحك خَاّذ ضذ.هثتلٖ

 تشت٘ة اساهٖ هشاخغ ػظام تش اساس حشٍف الفثا تٌظ٘ن ضذُ است. *

ى، دس آسضَ٘ اداسُ پاسخ تِ سؤاالت هَخَد اغل تواهٖ استفتائات ٍ تاسٗخ اسسال ٍ دسٗافت آ *

 است.

ّا ٍ هثلغ٘ي حح ٍ ػوشُ تِ ػلت استمثال پاسخگَٗاى تِ هسائل ضشػٖ دس سشاسش وطَس ٍ هؼٌِ٘

الزوش تِ غَست وتاب چاج ضذُ ٍ ولِ٘ ّإ هَخَد، هَسَػِ فَقاص هدوَػِ سؤاالت ٍ پاسخ



 

 

تشاساس آخشٗي تغ٘٘شات، تشٍص  هكالة آى دس ساٗت پاسخ تِ سؤاالت لاتل دستشسٖ است ٍ

 گشدد. سساًٖ هٖ

ٍ 31204221120-4ّإ تا ضواسُ -الؼالٖ ظلِّ دام-لاتل روش است هملذٗي همام هؼظن سّثشٕ

تَاًٌذ خْت پشسص  هٖ 31202435ّإ  تا ضواسُ -الؼالٖ ظلّْن دام-هملذٗي ساٗش هشاخغ ػظام 

 )ً٘وسال اٍل( 23ٍ-26 ا ساػتالٖ اراى ظْش ٍ ػػشّ 5ّا ساػت  سؤاالت ضشػٖ خَد، غثح

 )ً٘وسال دٍم( تواس حاغل ًواٌٗذ. 25-22

 ، ساختواى هذٗشٗت، قثمِ اٍل      الضّشاء پاسخگَٖٗ ٍ هطاٍسُ احىام فمْٖ حؿَس7ٕ خاهؼٔ

 31202435                                     (21-21)ساػت  پاسخگَٖٗ ٍ هطاٍسُ اػتماد7ٕ 

  porsesesh@jz.ac.ir        و٘ل7                                    إ ٍ اٗپاسخگَٖٗ هىاتثِ

  www.pasokhbesoalat.ir     آدسس ساٗت پاسخ تِ سؤاالت فمِ ٍ هؼاسف7             

       pasokhbesoalat@ٍ هؼاسف7                                     سساى سشٍش فمِ آدسس پ٘ام

  31201221121ٍ 25اداس7ٕ                                                                                 

  31201221026سفاسش هحػَالت فشٌّگ7ٖ                                                       

ّإ  خَاّطوٌذ است دس غَست هطاّذُ ّش گًَِ سَْ ٍ خكا دس وتاب، تا ضواسُ

 تواس حاغل فشهائ٘ذ. 31201221121ٍ   31201221345

 
                    

                                                                    «و من اهلل التوفیق»                        
 تثل٘غٖ -هؼاًٍت فشٌّگٖ خاهؼٔالضّشاء                       

 اداسُ پاسخ تِ سؤاالت دٌٖٗ ٍ ضثْات                                                                       

 2065تْاس 

mailto:porsesesh@jz.ac.ir
http://www.pasokhbesoalat.ir/
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 1                                                                   ح٘ض       

 

 

 ديذى خَى ٍ شك در تلَغ  
 

ِٚ ضٙ زاضز ثبلٍ ضسُ ٗب ًِ اگط ذًَٖ ثِ غٓبت ٍ ضطائف ح٘ؽ ثجٌ٘دس،   سإال: زذتطٕ

 آٗب حٛن ح٘ؽ ضا زاضز ٍ يالهت ثلٌَ است؟

 
  امام خميني

گدط  اسدت ٍ ا  ٍ ًدِ سدبل اٍ اودبم ضدسُ     ،اگط اقوٌ٘بى ثِ ح٘ؽ ثَزًص پ٘سا ٌٚس ح٘ؽ

 .1ح٘ؽ ٍ ثلٌَ اٍ هحل اضٛبل استحٛن ثِ  اقوٌ٘بى ًساضز

 2، م12، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

   آيت اهلل اراكي

   است.ح٘ؽ ٍ يالهت ثلٌَ 

 102، م42، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 آيت اهلل بهجت 

 است.   آى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ يالهت ثلٌَاگط ٗٗ٘ي ٚطز ذَى ح٘ؽ است ثبٗس 
  104، م42الٌدآ، ظٍس٘لٔ

  131، م52الوسائل، ظتَؾ٘ح

  آيت اهلل تبريسي

 ت ثلٌَ است.  ضَز ٍ يالهحٛن ثِ ح٘ؽ هٖ
 الثاًٖ ، الفػل26، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

  111، م51الوسائل، ظتَؾ٘ح 

                                                 

اَاًس زض اٗي هسألِ يول هحتبقبًِ اًزبم زّس ٗب ثب . هحل اضٛبل است ًٌٖٗ هطرى اَّٖ زض ْتَٕ زاضتِ، هٗلّس هٖ 1

 ضيبٗت االيلن ْباليلن ثِ ْتَإ هطرى زٗگط ضرَو ًوبٗس.



  2                 حیض                                                                              

 

 

   ايآيت اهلل خامنه

اگط اقوٌ٘بى ثِ ح٘ؽ ثَزى ذَى هصَٚض زاضز آى ذَى ح٘ؽ هحسَة ٍ ثلدٌَ زذتدط   

 ضَز ٍاالّ ّط زٍ هَضز هحلّ اضٛبل است.  ً٘ع حبثت هٖ

 

  آيت اهلل خوئي

 لٍ ّن ًطسُ است.ح٘ؽ ً٘ست زض ًت٘زِ ثب
 2، م122، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

   111، م41الوسائل، ظتَؾ٘ح

   آيت اهلل سيستاني

ٚدِ  بى حبغل ضدَز ثدِ اٗدي   اقوٌ٘ الجتِ اگطحٛن ثِ ح٘ؽ ثَزى آى هحل اضٛبل است 

اٗدي   ، زضاٗي اقوٌ٘بى ثب استٓبزُ اظ ٍسبٗل يلوٖ رسٗس حبغل ضدَز  ح٘ؽ است، ّطچٌس 

 سبل اٍ اوبم ضسُ است.ِٚ ًِ  اقوٌ٘بى هٖ ضَز غَضت هًوَال
 2، م103، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

 143، م223ظ، 2جتَؾ٘ح الوسائل خاهغ، 

   زنجانيآيت اهلل شبيري

 ثبضس ِٚ ًِ سبل اٍ اوبم ضسُ است.ح٘ؽ است ٍ ضطيبً يالهت اٗي هٖ
 111، م61تَؾ٘ح الوسائل، ظ

   آيت اهلل صافي گلپايگاني

 ٛن ثِ ح٘ؽ ثَزى ٍ يالهت ثبلٍ ضسى آى، هحل اضٛبل است.ح
 124م ،04، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 111، م55الوسائل، ظتَؾ٘ح
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   آيت اهلل فاضل لنكراني

اگط ذَى ثجٌ٘س، ذَاُ يالئن ذَى ح٘ؽ ضا زاضتِ ثبضس ٗب ًساضتِ ثبضدس، ذدَى حد٘ؽ    

 ً٘ست. )پس يالهت ثلٌَ ّن ً٘ست(
  112، م232ظ ، ()ًگاسش ًَٗي الوسائلتَؾ٘ح

  آيت اهلل گلپايگاني

 است.ح٘ؽ ٍ يالهت ثلٌَ 
  124، م12، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 111، م40الوسائل، ظتَؾ٘ح

   آيت اهلل مكارم شيرازي

سبلص اوبم ٍ ثبلٍ ضسُ  اگط اقوٌ٘بى حبغل ٌٚس ِٚ ح٘ؽ است زل٘ل ثط اٗي است ِٚ ًِ

 است.
 2متااستفادُ اص ، 110، ظ2تؼل٘مات، ج الَثمٖ هغالؼشٍٓ

   102، م50الوسائل، ظتَؾ٘ح

   ي آيت اهلل نوري همدان

ضَز ًدِ سدبل اٍ اودبم    اگط اقوٌ٘بى ثِ ح٘ؽ ثَزًص پ٘سا ٌٚس، ح٘ؽ است ٍ هًلَم هٖ

 ضسُ است.  
 113، م56الوسائل، ظتَؾ٘ح

   ي آيت اهلل وحيد خراسان

 ح٘ؽ است ٍ ضطيبً ًِ سبل اٍ اوبم ضسُ است.
 111، م136ظ الوسائل،تَؾ٘ح
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 عذٍل در ايي هسألِ ٍ حكن 1يائسگيسي 
 

 ضًَس؟ سإال: الّ( ظًبى سّ٘سُ ٍ َ٘طسّ٘سُ زض چِ سٌٖ ٗبئسِ هٖ

اَاًٌدس   ثبضس، آٗب هٖسبل ٖوطٕ ِٚ سي ٗبئسگٖ زض ظًبى َ٘طسّ٘سُ پٌزبُ ة( زض غَضاٖ

 ؟2زض اٗي هسألِ ثِ ًهط هطارى زٗگط يسٍل ٌٌٚس

 

 خميني امام
ٖ ّبٕ سالّ( ظى ضدًَس  ًٌٗدٖ ذدَى    ّ٘سُ ثًس اظ اوبم ضسى ضػت سبل ٖوطٕ ٗبئسِ هد

 ضًَس.ّدبٖٗ ِٚ سّ٘سُ ً٘ستٌس، ثًس اظ اوبم ضسى پٌزبُ سبل ٗبئسِ هٖثٌٌ٘س ٍ ظىح٘ؽ ًوٖ
 الح٘ؽ، فػل ف12ٍٖ 11، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

  102، م23الوسائل، ظتَؾ٘ح

 آيت اهلل اراكي 
ضًَس  ًٌٗدٖ ذدَى حد٘ؽ    ى ضػت سبل ٗبئسِ هّٖبٕ سّ٘سُ ثًس اظ اوبم ضسالّ( ظى

 ضًَس.ّبٖٗ ِٚ سّ٘سُ ً٘ستٌس، ثًس اظ اوبم ضسى پٌزبُ سبل ٗبئسِ هٖثٌٌ٘س ٍ ظىًوٖ
 101، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

 بهجت  اهللآيت 

( آهذُ است وِ غ٘ش سّ٘ذُ 105، م 42لِ )ظ  هؼظن سؤال7 دس ٍس٘لٔالٌدآ

ضَد وِ تؼذ اص  ثاست ضاهل صًاًٖ ّن هٖضَد ٍ اقالق ػ پٌداُ سالگٖ ٗائسِ هٖ

                                                 

سبل ٍ  58سبل ٖوطٕ اٗطٗجبً  60ضٍظ ضوسٖ ٍ  187سبل ٍ  48سبل ٖوطٕ اٗطٗجبً  50ّب آهسُ  . زض ثطذٖ ضسبلِ 1

 ضٍظ ضوسٖ است. 78

اٗل٘س اظ هطرى اٗل٘س ٖجلٖ زض اٗي هَؾَو ٗب ضرَو ثِ ْت رضْتِ، . ٖبثل اَرِ است اگط هطرى ضرع اظ زً٘ب  2

 اش ضا زض هسألِ ثٗبء ثط اٗل٘س ه٘ت هالحهِ ٌٚس.هطرى زٗگط، الظم است ًهط هطرى ظًسُ
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تٌٌ٘ذ ٍ دس ًت٘دِ اگش تخَاٌّذ ت٘ي  پٌداُ سالگٖ هشتة هثل ػادت هاّاًِ خَى هٖ

اػوال ح٘ؽ ٍ استحاؾِ احت٘اـ وٌٌذ، احت٘اـ هستحة خَاّذ تَد دس حالٖ وِ 

ػالٖ احت٘اـ ٍاخة ًمل ضذُ است؛ آٗا احت٘اـ دس اٗي فشؼ ٍخَتٖ  اص حؿشت

 اػلن تؼذٕ وٌٌذ ٍ اػوال ح٘ؽ سا اًدام دٌّذ؟ است تا سخَع تِ

 2تَاًذ ح٘ؽ لشاس دّذ ٍ احت٘اـ ًىٌذ. هٖپاسخ7 

 

 تبريسي اهلل آيت 

سبل ٖوطٕ اگط ذدًَٖ ٚدِ ٍاردس ضدطائف      50 الّ( احت٘بـ ٍارت اٗي است ِٚ ثًس اظ

 60ح٘ؽ ثبضس ثجٌٌ٘س ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾدِ رودى ًوبٌٗدس ٍلدٖ ثًدس اظ      

 ط ذًَٖ ثجٌٌ٘س ٖكًبً ح٘ؽ ً٘ست. سبلگٖ اگ

 
ة( حٛن آى اظ رَاة سبثٕ ضٍضي ضس ٍ زض اٗي احت٘بـ ٍارت ضرَو ثِ هزتْس آذط 

 يلن هبًًٖ ًساضز.ْبأل ثب ضيبٗت االيلن

 

                                                 
الوسبئل ٍ استتٓبئبت هَرَز است اُ٘٘ط  . اٗي حٛن ًهط اذ٘ط آٗت اهلل ثْزت ثَزُ ٍ ًهط سبثٕ اٗطبى ِٚ زض اَؾ٘ح 1

 ٚطزُ است.
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   اي خامنه اهللآيت 

خٌاتؼالٖ سا تِ ػٌَاى  سؤال7 اٌٗداًة دس سي پٌداُ ٍ ٗه سالگٖ ّستن، تؼذ اص اهام خوٌٖ٘

وٌن ٍلٖ تشإ هي اص ام، تؼذ اص پٌداُ سالگٖ تِ ٍظ٘فِ هستحاؾِ ػول هٖاًتخاب وشدُ هشخغ خَد

تَاًن فمف دس ّو٘ي هسألِ تِ هشخغ دٗگشٕ سخَع وٌن وِ وٌذ، آٗا هًٖظش خسوٖ هطىل اٗداد هٖ

 وٌذ؟اٗطاى دس هسائل ٗائسگٖ تؼذ اص پٌداُ سال سا ح٘ؽ حساب هٖ

ثبضُ ضا الظم بًَاى اأهّل زاضٗن ٍ احت٘بـ زض اٗيهب زض اً٘٘ي حسّ زٖٕ٘ سيّ ٗبئسگٖ ث

الططاٗكٖ ِٚ ْتَإ هطرػٖ زض اَاًٌس زض اٗي هسألِ ثِ هزتْس ربهىثٌ٘٘ن، ثبًَاى هٖهٖ

 .ثبضُ زاضز هطارًِ ًوبٌٗساٗي
 

 
  خوئيآيت اهلل 

ّبٕ سّ٘سُ ٍ َ٘طسّ٘سُ ثًس اظ اوبم ضسى پٌزبُ سبل اب الّ( ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ظى

ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت، ذَى ثجٌٌ٘س ث٘ي اطٍ٘ چِ ثب ًطبًِسبل  چٌبىضػت 

 حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٌٗس. 

 ة( ربئع است ثب ضيبٗت االيلن ْباليلن ثِ هزتْس زٗگط ضرَو ٌٚس.
  31ٍ ظ 02، م21، ظ2الػالح٘ي )الؼثادات(، جهٌْاج

 11، م23الوٌتخثِ، ظالوسائل

   سيستاني  آيت اهلل

الّ ٍ ة( ظًبى هكلٗبً چِ سّ٘سُ ٍ چِ َ٘ط سّ٘سُ اب ضػت سبلگٖ هوٛي است ح٘ؽ 

 س.ًضَ

 



  7                 حیض                                                                              

 

 

   زنجاني شبيرياهلل آيت 

ّب ثًس اظ ضػت ّبضوٖ ثبضٌس ٗب َ٘طسّ٘سُ ٗبئسگٖ آى الّ( ظًبى ٖطضِ٘ ذَاُ سّ٘سُ

  سبلگٖ است.سبل است ٍ ٗبئسگٖ َ٘طٖطضِ٘ ثًس اظ پٌزبُ 

 
اٗطاى ٍ يطأ اظ آًزب ِٚ ظى اقوٌ٘بى ًساضز ٖطضِ٘ ً٘ست، اگط ثًس الجتِ زض هٌبقٖٗ هخل 

)ًٌٖٗ زض غَضت  ضَز.ضوطزُ هٖسبلگٖ ّن ذَى ثب ضطاٗف ح٘ؽ ثجٌ٘س، حبئؽ  پٌزبُاظ 

 ضًَس.( سبلگٖ ٗبئسِ هٖ 60زٗسى ذَى ثب ضطاٗف ٍ غٓبت، 

 112، م60الوسائل، ظتَؾ٘ح

طٖطضٖ است. حٛن يسٍل اظ ة( چٌبًِٛ گٓتِ ضس ه٘عاى، آػ٘ل ث٘ي ٖطضٖ ٍ َ٘

 هطرًٖ ثِ هطرى زٗگط زض ضسبلِ يولٖ ث٘بى ضسُ ثِ آًزب هطارًِ ضَز.

 
اَاًس زض آى هسألِ ثِ ْتَإ  س آى هزتْس ًوٖإ ْتَا زّس هٗلّاگط هزتْس أيلن زض هسألِ

 هزتْس زٗگط يول ٌٚس. 
4، م 6تَؾ٘ح الوسائل، ظ   

    گلپايگاني  صافي آيت اهلل

 ضًَس. ت سبلِ ٍ َ٘ط ٖطضِ٘ زض پٌزبُ سبلگٖ ٖوطٕ ٗبئسِ هٖالّ( ٖطضِ٘ ضػ
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 ة( ثٌبثط احت٘بـ ربٗع ً٘ست هگط ثِ ايلن.  

 
 فاضل لنكراني اهلل  آيت

سبل  50سبل ٖوطٕ ٍ ظًبى َ٘طس٘سُ ثب اوبم ضسى 60الّ( ظًبى سّ٘سُ ثب اوبم ضسى 

 ضًَس. ٖوطٕ ٗبئسِ هٖ

 
 زض غَضت اسبٍٕ هبًًٖ ًساضز. ة( ضرَو اظ ايلن ثِ َ٘طايلن ربٗع ً٘ست ٍ

 
   گلپايگاني  اهلل آيت

-ضًَس )ًٌٖٗ ذَى ح٘ؽ ًوٖالّ( ظًبى سّ٘سُ ثًس اظ اوبم ضسى ضػت سبل ٗبئسِ هٖ

 ضًَس. ِٚ سّ٘سُ ً٘ستٌس، ثًس اظ اوبم ضسى پٌزبُ سبل ٗبئسِ هٖ ( ٍ ظًبًٖثٌٌ٘س
 112، م40الوسائل، ظتَؾ٘ح

   يرازي ش مكارم آيت اهلل

ثٌٌ٘س ٍ اگط ذَى  سبلگٖ ًٌٖٗ َبلجبً زض اٗي سي ذَى يبزت ًوٖ زض سي پٌزبُ الّ(

هطَٖٛٚ ثجٌٌ٘س ح٘ؽ ً٘ست ٍلٖ اگط ثًس اظ اٗي سي ذًَٖ ثِ اوبم غٓبت ح٘ؽ ثجٌٌ٘س 

 ح٘ؽ است.
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ِٚ هب زض اٗي هسألِ ْتَا زاضٗن ًَثت ثِ ضرَو ثِ ْتبٍإ زٗگطاى  ة( ثب اَرِّ ثِ اٗي

 ضسس. ًوٖ

 
با تًجٍ بٍ  از باب تبعیض در تقلید است کساوی کٍ تا کىًن بٍ ایه حکم عمل وکردٌ اودقابل ذکر 

 رجًع ومایىد. مسايی بٍ فتًای مرجعتًاوىد میذیل استفتاء 

 اجً٘ؽ زض اٗل٘س پس اظ احٕٗ اٗل٘س زض هسبئلٖ ِٚ يول ًٛطزُ ً٘ع ربٗع است.

 

   نوري همداني  آيت اهلل

ضًَس ٍلٖ ظًْبٕ سّ٘سُ زض  اوبم ضسى پٌزبُ سبل ٗبئسِ هٖ الّ( ظًْبٕ َ٘طسّ٘سُ ثًس اظ

غَضاٖ ِٚ پس اظ گصضتي اظ سي پٌزبُ سبلگٖ اب ضػت سبلگٖ زض اٗبم يبزت ذَز ٗب 

ّبٕ ح٘ؽ ذَى ثجٌٌ٘س ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ه٘بى ايوبلٖ ِٚ ظى هستحبؾِ اًزبم  ثب ًطبًِ

 زّس ٍ چ٘عّبٖٗ ِٚ حبئؽ ثبٗس اط٘ ٌٚس روى ًوبٌٗس.  هٖ

 
تَاًٌذ تِ  دس تمل٘ذ هٖ تثؼ٘ؽاًذ، اص تاب ب( وساًٖ وِ تاوٌَى تِ اٗي حىن ػول ًىشدُ

فتَإ هشخغ هسإٍ سخَع وٌٌذ اها تؼذ اص ػول تٌْا دس هَسد صًاى س٘ذُ وِ حىن تِ 
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تَاًذ تا سػاٗت االػلن فاالػلن تِ هشخؼٖ وِ دس اٗي  احت٘اـ ٍاخة ت٘اى ضذُ، هملذ هٖ

 وٌذ.هسألِ فتَا دادُ، سخَع 
 5، م 20تَؾ٘ح الوسائل، ظ 

  22، تا استفادُ اص س 4، ظ 1ّضاس ٍ ٗه هسألِ فمْٖ، ج

   وحيد خراساني  آيت اهلل

چِ ذًَٖ ثجٌ٘س ح٘ؽ ضَز، ٍ چٌبىالّ( ظى ثًس اظ اوبم ضسى ضػت سبل ٗبئسِ هٖ

ً٘ست. ٍ احت٘بـ ٍارت آى است ِٚ ثًس اظ اوبم ضسى پٌزبُ سبل اب اوبم ضسى ضػت سبل 

د ثٌبثطاٗي اگط چِ ٖطضِ٘ ثبضس ٍ چِ َ٘طٖطضِ٘ دى ٌٚس ث٘ي احٛبم ٗبئسِ ٍ َ٘طٗبئسِ رو

ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت ذَى ثجٌ٘س، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت  زض اٗي ْبغلِ ثب ًطبًِ

 روى ٌٚس ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ اًْبل هستحبؾِ.
 الثاًٖ، الفػل24، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

 112، م136الوسائل، ظتَؾ٘ح

 يلن يول ًوبٗس.  ْبأليلناَاًسثِ ْتَإ هزتْسزٗگط ثبضيبٗت األاحت٘بـ هصَٚض،هٖ زضة(
 

 02)تحث تمل٘ذ(، م 22، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

 4، تا استفادُ اص م261ٍ 260ظ تَؾ٘ح الوسائل،
 

 ديذى خَى تعذ از سي يائسگي
 

ًَٖ ذدًَطٗعٕ  ّبٕ َّضهاَٗٗت ٍِس٘لٌٌٚسِٚ ثِسإال: رسٗساً پعضٛبى ٚبضٕ هٖ

ٖبيسگٖ ازاهِ زاضتِ ثبضس. زض اٗي غَضت آٗب ذَى زٗسى ثًس اظ پٌزبُ سدبلگٖ )ٗدب   
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زض ظًبى ٖطضٖ ثًس اظ ضػت سبلگٖ( ثب ٍرَز اوبم ضطائف ذَى ح٘ؽ، استحبؾدِ  

 است ٗب ح٘ؽ؟

 
 ي امام خمين

 استحبؾِ است. )اگطچِ زض ضطاٗف قجًٖ٘ هخل سبثٕ ذَى ثجٌ٘س.(
 الح٘ؽ، فػل ف11ٍ12ٖ، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج 

  235، س41، ظ2استفتائات، ج 

 ي آيت اهلل اراك

ِٚ يلن زاضز ذَى ظذن ً٘ست هحَٛم ثِ استحبؾِ است. )اگطچِ زض ضطاٗف زض غَضاٖ

 قجًٖ٘ هخل سبثٕ ذَى ثجٌ٘س.(
 103، م41، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 الح٘ؽ، فػل ف111ٖ، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

 ت آيت اهلل بهج

 سبلگٖ( استحبؾِ است. 60ظ سي ٗبئسگٖ )ذَى ثًس ا
 پاسخ تِ سؤاالت اداسُتااستفادُ اص استفتائات هَخَد دس 

 ي آيت اهلل تبريس

  ٖ حد٘ؽ ً٘سدت ٍ    اَٗٗت َّضهًَٖ هصَٚض زض حٛن احطٕ ًساضز ثًس اظ ضػدت سدبلگ

ثٌبثط احت٘بـ ثًس اظ پٌزبُ اب ضػت سبل روى ثد٘ي ايودبل هستحبؾدِ ٍ ادط٘ هحطهدبت      

 حبئؽ ٌٚس. 
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   ايآيت اهلل خامنه

خٌاتؼالٖ سا تِ  سؤال7 اٌٗداًة دس سي پٌداُ ٍ ٗه سالگٖ ّستن، تؼذ اص اهام خوٌٖ٘ 

وٌن ٍلٖ تشإ هستحاؾِ ػول هٖ ٍظ٘فِام، تؼذ اص پٌداُ سالگٖ تِ ػٌَاى هشخغ خَد اًتخاب وشدُ

هشخغ دٗگشٕ سخَع تَاًن فمف دس ّو٘ي هسألِ تِ وٌذ، آٗا هٖهي اص ًظش خسوٖ هطىل اٗداد هٖ

 وٌذ؟وٌن وِ اٗطاى دس هسائل ٗائسگٖ تؼذ اص پٌداُ سال سا ح٘ؽ حساب هٖ

ثدبضُ ضا الظم  هب زض اً٘٘ي حسّ زٖٕ٘ سيّ ٗبئسگٖ ثبًَاى اأهّل زاضٗدن ٍ احت٘دبـ زض اٗدي   

اَاًٌس زض اٗي هسألِ ثِ هزتْس ربهى الططاٗكٖ ِٚ ْتدَإ هطرّػدٖ زض   ثٌ٘٘ن، ثبًَاى هٖهٖ

 ز هطارًِ ًوبٌٗس.ثبضُ زاضاٗي

 
  خوئيآيت اهلل 

سّ٘سُ ثًس اظ اوبم ضسى پٌزدبُ سدبل ادب اودبم     َ٘ط  ّبٕ سّ٘سُ ٍثٌبثط احت٘بـ ٍارت ظى

ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّدبٕ يدبزت، ذدَى ثجٌٌ٘دس ثد٘ي      ضسى ضػت سبل چٌبًچِ ثب ًطبًِ

 اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٌٗس.
 ٖ، الفػل الثا23ً، ظ2هٌْاج الػالح٘ي، ج

 14، م12الوسائل الوٌتخثِ، ظ

   ي آيت اهلل سيستان

ٍ ثًدس اظ آى حد٘ؽ    سبلگٖ حد٘ؽ اسدت   ٖطضِ٘ ٍ َ٘طٖطضِ٘ ْطٖٖ ًساضز ٍ اب ضػت

 ً٘ست ّط چٌس ثب ّوبى ضطاٗف ثبضس.
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   ي زنجانآيت اهلل شبيري
 ضَز استحبؾِ است.  ذًَٖ ِٚ ثًس اظ حس اً٘٘ي ضسُ زٗسُ هٖ

ى ٍ يطأ اظ آًزب ِٚ ظى اقوٌ٘بى ًساضز ٖطضِ٘ ً٘ست، اگط ثًدس  الجتِ زض هٌبقٖٗ هخل اٗطا

 ضَز.سبلگٖ ّن ذَى ثب ضطاٗف ح٘ؽ ثجٌ٘س، حبئؽ ضوطزُ هٖ 50اظ 

 
 455، م93الوسبئل، ظاَؾ٘ح

   ي آيت اهلل صافي گلپايگان
 ذَى هصَٚض هحَٛم ثبستحبؾِ است.  

 

 ي آيت اهلل فاضل لنكران

سدبلگٖ ٖودطٕ زض ظًدبى ٖطضدٖ( ذدَى       60) وطٕسبلگٖ ٖ 50ثًس اظ اوبم ضسى سي 

 استحبؾِ است ٍلَ غٓبت ح٘ؽ ضا زاضتِ ثبضس.

 
 ي آيت اهلل گلپايگان

ذَى هصَٚض هحَٛم ثِ استحبؾِ است ٍلَ اٌِٗٛ اوبم اٍغبِ ذدَى حد٘ؽ ضا زاضدتِ    

 ثبضس. 
 122، تا استفادُ اصم11، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ
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   ي آيت اهلل مكارم شيراز

 ٍارس اوبم غٓبت ح٘ؽ ثبضس( غَضاٖ ِٚزض )ح٘ؽ است. 

 
 

 267، م 89احٛبم ٍٗژُ، ظ 

 

   ي آيت اهلل نوري همدان
ثٌ٘س استحبؾِ است گطچِ غٓبت ذَى ح٘ؽ ضا ذًَٖ ِٚ ظى هٖ 1ثًس اظ سي ٗبئسگٖ

 زاضتِ ثبضس.
 45، س16، ظ1ّضاس ٍ ٗه هسألِ فمْٖ، ج

   ي آيت اهلل وحيد خراسان
چِ ذًَٖ ثجٌ٘س ح٘ؽ ً٘ست ٍ ضَز ٍ چٌبىل ٗبئسِ هٖسبظى ثًس اظ اوبم ضسى ضػت 

سبل اگدط ثدب   احت٘بـ ٍارت آى است ِٚ ثًس اظ اوبم ضسى پٌزبُ سبل اب اوبم ضسى ضػت 

ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت ذَى ثجٌ٘س روى ٌٚس ث٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ ايودبل     ًطبًِ

 هستحبؾِ )چِ ٖطضِ٘ ثبضس ٍ چِ َ٘ط ٖطضِ٘(
 

 الثاًٖ، الفػل24، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

 112، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

 

 

                                                 

سبل ٖوطٕ است ٍ ظًبى س٘سُ ثِ احت٘بـ ٍارت زض غَضت زٗسى ذَى  50سي ٗبئسگٖ زض ظًبى َ٘ط س٘سُ ااوبم  . 1

 .روى ٌٌٚسث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ سبل  60اب  50ث٘ي  ،زض اٗبم يبزت ٗب ثب غٓبت ح٘ؽ
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 سالگي 05شك در سیادت ٍ حكن خًَْای تعذ از 
 

 

 

-ٚسٖ ِٚ ضٙ زاضز ٖطضٖ است ٗب َ٘طٖطضٖ، ٍنِ٘ٓ اٍ ًسجت ثدِ ذدَى  سإال: 

 ثٌ٘س، چ٘ست؟ح٘ؽ هٖ ضطائفّبٖٗ ِٚ زض ْبغلِ پٌزبُ اب ضػت سبلگٖ ثب 

 

 

 ي امام خمين

)ثد٘ي  ثِ َ٘طٖطضِ٘ اضٛبل است.  ثَزًص هطَٛ٘ است ظًٖ ِٚ ٖطضٖ زض هلحٕ ٚطزى

ِ اٗدي  ٗب ثِ هطرى ْباليلن ٚدِ زض   اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل استحبؾِ روى ٌٚس  هسدأل

 .(ْتَٕ زاضز ضرَو ًوبٗس
 َسل الح٘ؽْٖ ، ْػل 40، ظ1احطٗطالَس٘لِ، د

 ي آيت اهلل اراك

 استحبؾِ است.
 ، ْػل ْٖ الح٘ؽ222، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 ت آيت اهلل بهج

 اَاًس ح٘ؽ ٖطاض زّس.هٖ
 پبسد ثِ سإاالت ازاضُثباستٓبزُ اظ استٓتبئبت هَرَز زض 

 ي آيت اهلل تبريس

اگط ثب ًطبًِ ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزاص ذَى ثجٌ٘س، ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل 

 هستحبؾِ روى ٌٚس.
 299، س90، ظ7غطاـ الٌزبٓ، د

 441، م82اَؾ٘ح الوسبئل، ظ
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   ي آيت اهلل خامنه ا

احت٘بـ ٌٚس )روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ( ٗب ثب ضيبٗت االيلن ْدباليلن  

 ثِ هطرى زٗگطٕ ِٚ زض سي ٗبئسگٖ ْتَٕ زاضز، ضرَو ٌٚس.
 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

 ي آيت اهلل خوي

احت٘دبـ ثد٘ي ادطٍ٘    اگط ثب ًطبًِ ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزاص ذَى ثجٌ٘س، ثٌبثط 

 حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس.
 ، ْػل ْٖ الح٘ؽ211، ظ11الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د

 ، الٓػل الخب56ًٖهٌْبد الػبلح٘ي، ظ

   ي آيت اهلل سيستان

 ح٘ؽ است.
 ، ْػل ْٖ الح٘ؽ235، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د

 الٓػل الخبًٖثب استٓبزُ اظ ، 74، ظ1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 

   ي آيت اهلل شبيري زنجان

ظًٖ ِٚ ث٘ي پٌزبُ ٍ ضػت سبلگٖ است ٍ ًوٖ زاًس ِٚ ٖطضٖ است ٗب ًِ، حٛدن ٚسدٖ   

 ضا زاضز ِٚ ٌَّظ اظ پٌزبُ سبل ًگصضتِ است.
 445، م94ظاَؾ٘ح الوسبئل، 

 

   ي آيت اهلل صافي گلپايگان

 استحبؾِ است.
 216، ثباستٓبزُ اظ م37، ظ1ّساٗٔالًجبز، د
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 ي فاضل لنكرانآيت اهلل 

 ثٌبثط احت٘بـ، ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس.
 ، ْػل ْٖ الح٘ؽ202ٍ  201، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

 ، الٓػل الخب50ٍ51ًٖاالحٛبم الَاؾحِ، ظ

 ي آيت اهلل گلپايگان

 استحبؾِ است.
 216، ثباستٓبزُ اظ م45، ظ1ّساٗٔالًجبز، د

 ، ْػل ْٖ الح٘ؽ222، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د

   ي آيت اهلل مكارم شيراز

 ح٘ؽ است.غٓبت ح٘ؽ ثبضس، اوبم اگط ٍارس 
 428، ثب استٓبزُ اظ م83اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

 267، م89احٛبم ٍٗژُ، ظ

   ي آيت اهلل نوري همدان

اگط ثب ًطبًِ ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت ذَى ثجٌ٘س، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت، ثد٘ي    

 هستحبؾِ روى ٌٚس.اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل 
 ، ثباستٓبزُ اظ ْػل ْٖ الح٘ؽ64التًل٘ٗبت يلٖ الًطٍٓالَحٖٗ، ظ

 437، م89اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ

   ي آيت اهلل وحيد خراسان

اگط ثب ًطبًِ ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت ذَى ثجٌ٘س، ثٌدبثط احت٘دبـ ٍاردت ثد٘ي     

 وى ٌٚس.اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل استحبؾِ ر
 ، ثباستٓبزُ اظ الٓػل الخب64ًٖ، ظ2هٌْبد الػبلح٘ي، د

 441، ثباستٓبزُ اظ م269اَؾ٘ح الوسبئل، ظ
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 حیض هحاسثِرٍز در  ُهحذٍد
 

 

 

 

 

ح٘ؽ چ٘ست؟ هخالً اگط ظًٖ ثًس اظ قلدَو   ِ سإال: هطاز اظ ضٍظ زض ثحج هحبسج

 ضَز؟ْزط ذَى ثجٌ٘س ٗٙ ضٍظ اٍ چِ ظهبًٖ ٚبهل هٖ

 
  يامام خمين

هططِٖ٘( ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗدس. حدبل اگدط     ُث٘ي قلَو ْزط اب هُطة )شّبة حوط ْبغلِ

ٖ    ٍٖتْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى ظًٖ ثًس اظ قلَو  -ٗدٙ ضٍظ اٍ ٚبهدل هد

 1گطزز.
 3، م211ٍ ظ  23ٍ 6، تا استفادُ اص م12، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 402، م 233ٍ ظ 110، تا استفادُ اص م23الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل اراك

هططِٖ٘( ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗدس. حدبل اگدط     ُث٘ي قلَو ْزط اب هُطة )شّبة حوط ْبغلِ

 گطزز.هٖ اٍ ٚبهل ٗٙ ضٍظ ٍٖتْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زضّوبى ظًٖ ثًس اظ قلَو 
 416، تا استفادُ اصم201ٍ ظ 113، تا استفادُ اص م43، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 412، تا استفادُ اص م 202ائل، ظ تَؾ٘ح الوس

 ت آيت اهلل بهج

ث٘ي قلَو ْزط اب َطٍة )پٌْبى ضسى ٖطظ ذَضض٘س( ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗس. حدبل   ْبغلِ

 گطزز.ٗٙ ضٍظاٍ ٚبهل هٖ ٍٖتاگط ظًٖ ثًساظ قلَو ْزطذَى ثجٌ٘سْطزإ آى ضٍظزضّوبى 
 23ٍ 6، تااستفادُ اص م41الٌدآ، ظ ٍس٘لٔ

                                                 

 گٌَٗس.. اٗي گًَِ هحبسجِ ضا هحبسجٔ الٖٓ٘ٗ ه1ٖ 
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 ي آيت اهلل تبريس

ث٘ي قلَو ْزط اب َطٍة ذَضض٘س ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗدس. حدبل اگدط ظًدٖ ثًدس اظ        لِْبغ

قلَو ْزط اهب ٖجل اظ قلَو ذَضض٘س ذَى ثجٌ٘س، َطٍة ّوبى ضٍظ ٗٙ ضٍظ اٍ اوبم است 

ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهدل   ٍٖتاهب اگط پس اظ قلَو ذَضض٘س ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى 

 گطزز. هٖ
 الثالث ااستفادُ اصالفػل، ت33، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

 السفش( لَاقغالثاًٖ)فٖ، تا استفادُ اص الفػل121ٍظ

   ي اخامنهآيت اهلل 

اب َطٍة ذَضض٘س ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗس. حبل اگط ظًٖ ثًدس اظ   ذَضض٘سث٘ي قلَو   ْبغلِ

اهب ٖجل اظ قلَو ذَضض٘س ذَى ثجٌ٘س، َطٍة ّوبى ضٍظ ٗٙ ضٍظ اٍ اوبم است قلَو ْزط 

ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهدل  ٍٖت ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى پس اظ قلَو ذَضض٘س ذَى ثجٌ٘س اهب اگط 

  گطزز.هٖ
 223ظالولل،  ٍٗژُ هخاقثاى ت٘ياحىام اسالهٖ، 

 پاسخ تِ سؤاالتهَخَد دس ٍاحذ تا استفادُ اص استفتاء

  خوئيآيت اهلل 

س اظ ضٍظ گٌَٗس. حبل اگط ظًٖ ثًد  اب َطٍة ذَضض٘س ضا ٗٙ ذَضض٘سث٘ي قلَو   ْبغلِ

اهب ٖجل اظ قلَو ذَضض٘س ذَى ثجٌ٘س، َطٍة ّوبى ضٍظ ٗٙ ضٍظ اٍ اوبم است قلَو ْزط 

ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهدل   ٍٖتْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى اهب اگط پس اظ قلَو ذَضض٘س ذَى ثجٌ٘س 

 گطزز. هٖ
 الثالث ، تا استفادُ اصالفػل23الػالح٘ي)الؼثادات(، ظهٌْاج

 لَاقغ السفش(ًٖ)فٖالثا، تا استفادُ اص الفػل116ٍظ

 116، م42الوسائل، ظتَؾ٘ح
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   ي آيت اهلل سيستان

ٗٙ ضٍظ گٌَٗس. حدبل   َطٍة )پٌْبى ضسى ٖطظ ذَضض٘س( ضاقلَو ْزط اب ث٘ي  ْبغلِ

ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهل  ٍٖتثًس اظ قلَو ْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى  ٚوٖاگط ظًٖ 

 گطزز.هٖ
 152ٍ  145، م225، ظ2تَؾ٘ح الوسائل خاهغ، ج

   ي زنجانآيت اهلل شبيري

سبيت است. پس اگط اظ اشاى غجح ضٍظ اٍل ذَى ثجٌ٘س ثبٗدس   24هطاز اظ ضٍظ زض اٌٗزب 

 سبيت اٍ ٚبهل گطزز.24اشاى غجح ْطزا ذَى ازاهِ ٗبثس اب  اب
  116، تا استفادُ م233الوسائل، ظتَؾ٘ح

 

   ي آيت اهلل صافي گلپايگان

ٖ ُطة ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗس. حبل اگط ظًٖ ث٘ي قلَو ْزط اب ه ْبغلِ ثًدس اظ قلدَو    ٚود

 گطزز.ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهل هٖ ٍٖتْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى 
 

 304، م 235ٍ ظ  115، تااستفادُ اص م06، ظ2جّذاٗٔالؼثاد، 

 116، تااستفادُ اص م56الوسائل، ظتَؾ٘ح

  ي آيت اهلل فاضل لنكران

ة ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗس. حبل اگط ظًدٖ ثًدس اظ قلدَو ْزدط     ث٘ي قلَو ْزط اب هُط ْبغلِ

 گطزز.ٚبهل هٖٗٙ ضٍظ اٍ  ٍٖتذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى 
 

 416، تا استفادُ اص م 210ٍ ظ   113، تا استفادُ اص م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

 استفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظّن لِ
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 ي آيت اهلل گلپايگان

حدبل اگدط    .ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗدس )شّبة حوطُ هططِٖ٘( ث٘ي قلَو ْزط اب هُطة  ْبغلِ

 گطزز.ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهل هٖ ٍٖتظًٖ ثًس اظ قلَو ْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زضّوبى 
 304، تا استفادُ اص م 213ٍ ظ  115، تااستفادُ اص م14، ظ2ّذاٗٔالؼثاد، ج

 116متااستفادُ اص ، 41الوسائل، ظتَؾ٘ح

  آيت اهلل مكارم شيرازي  

ضا ٗدٙ ضٍظ  )پٌْدبى ضدسى ٖدطظ ذَضضد٘س(      ث٘ي قلَو ْزط اب َطٍة آْتبة بغلِْ

ٗدٙ ضٍظ   ّوبى ٍٖتگٌَٗس. حبل اگط ظًٖ ثًس اظ قلَو ْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض 

 گطزز.اٍ ٚبهل هٖ
  2232، تا استفادُ اص م113الوسائل، ظتَؾ٘ح

  آيت اهلل نوري همداني 

ضا ٗٙ ضٍظ گٌَٗدس. حدبل اگدط    ة حوطُ هططِٖ٘( )شّبث٘ي قلَو ْزط اب هُطة  ْبغلِ

 گطزز.ٗٙ ضٍظ اٍ ٚبهل هٖ ٍٖتظًٖ ثًساظ قلَو ْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى 
 401، تا استفادُ اص م 221ٍ ظ  112تا استفادُ اص م ،63الوسائل، ظتَؾ٘ح

  آيت اهلل وحيد خراساني 

ضسى ٖطظ ذَضض٘س( ضا ٗدٙ ضٍظ  ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اظ قلَو ْزط اب َطٍة )پٌْبى 

ٗدٙ ضٍظ  ٍٖت گٌَٗس. حبل اگط ظًٖ ثًس اظ قلَو ْزط ذَى ثجٌ٘س ْطزإ آى ضٍظ زض ّوبى 

ٖكدى ضدَز،   ضطٍو ضَز اب َطٍة ضٍظ سَم،  اظ قلَو ذَضض٘سٍلٖ اگط  گطزز.اٍ ٚبهل هٖ

 ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس.
 لَاقغ السفش( الثاًٖ )فٖ، تا استفادُ اصالفػل144، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

 116متا استفادُ اص ، 143الوسائل، ظتَؾ٘ح

 استفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن لِ
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 اًجام اعوال عثادی تا يقیي تِ پاكي قثل از سِ رٍز
 

ٖ   سإال: ذبًوٖ زض ضٍظ اٍل يبزت ذَز ٖطظ هٖ ٚدِ  ذَضز اب پدب٘ ضدَز. زض غدَضا

ضدسى  اَاًس زض حبل آلَزگٖ ٍ ٖجل اظ ٖكدى ضَز، آٗب هٖذَى ٖكى هٖ ثساًس ٖجل اظ سِ ضٍظ

ذَى، هحطهبت حبئؽ ٍ ايوبل يجبزٕ ذَز ضا ايدن اظ ًودبظ، ضٍظُ ، هٌبسدٙ حدذ ٍ ...     

 اًزبم زّس؟

 
 ت بهجآيت اهلل 

ضَز، حٛن استحبؾِ ضا زاضز ٍ هحطهبت حدبئؽ ثدط اٍ   اگط ثساًس ِٚ سِ ضٍظ ٚبهل ًوٖ

 حطام ً٘ست.  

 
   هلل خامنه اي آيت ا

 ثب ْطؼ ٗٗ٘ي ثِ ٖكى ضسى ٖجل اظ سِ ضٍظ حٛن ح٘ؽ ضا ًساضز.

 
 (لّهظدام)آيت اهلل سيستاني 

 اَاًس.  هٖ
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   ي يت اهلل شبيري زنجانآ

ذ٘ط، زض ْطؼ سإال ثِ ّط هٗساضٕ ِٚ ذَى ثجٌ٘س د حتٖ اگط ٚوتط اظ سِ ضٍظ ثبضدس د    

 حبئؽ است.

 
   ي آيت اهلل صافي گلپايگان

 اگر قطع داشتِ باشد کِ خَى سِ رٍز اداهِ ًدارد احكام استحاضِ را دارد.

 
 ي آيت اهلل فاضل لنكران

 ٖ ضدَز ًٌٗدٖ ٗٗد٘ي    اگط ظى ثِ ّط يلت ٗٗ٘ي زاضز ِٚ ذًَطٗعٕ ٖجل اظ سِ ضٍظ ٖكى هد

 زاضز ِٚ ذًَطٗعٕ استوطاض ًساضز ح٘ؽ ً٘ست. لصا ثبٗس ايوبل استحبؾِ ضا ضيبٗت ٌٚس. 

 
  مكارم شيرازي  آيت اهلل

 زض ْطؼ سإال حٛن حبئؽ ضا ًساضز.  
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  آيت اهلل نوري همداني 

 زض ْطؼ سإال، ثبٗس يجبزات ذَز ضا اًزبم زّس. 

 
  آيت اهلل وحيد خراساني 

 ح٘ؽ ً٘ست.هٖ اَاًس. ثلِ 
 استفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن لِ

 

 شك در اتصال خَى سِ رٍز اٍل حیض
 

آٗب زض اٗي  ٌٚس ِٚضٙ هٖ ضٗعٕ،ذَىسِ ضٍظ اٍل  پس اظ گصضتسإال: ذبًوٖ 

 اٍ چ٘ست؟ ِّب ااػبل زاضتِ ٗب ًِ، ٍن٘ٓسِ ضٍظ ذَى

 
 ت بهج اهلل آيت

 )ًٌٖٗ ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس.( هَضز احت٘بـ است.

 

 ي تبريساهلل  آيت 

بٗدس ٍ ًسدجت ثدِ ثًدس     زض ْطؼ سإال ًسجت ثِ سبثٕ احت٘بـ ًوبٗس ٍ ًوبظّدبٗص ضا ٖؿدب ًو  

چٌبًچِ ذَى ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٚبهل ثَز زض آى ضٍظّب ّن ثبٗس احت٘بـ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ ٚبهدل ٍ  

 ٌٚس. ث٘طتط ثَز حٛن ح٘ؽ ضا زض آى ضٍظّب ضيبٗت هٖ

 



  25                 حیض                                                                              

 

 

   آيت اهلل خامنه اي 
زض ْطؼ سإال ًوبظّبٕ ضٍظّبٕ گصضتِ ضا اگط ًرَاًسُ ٖؿب ٌٚس ٍ ًسجت ثِ آٌٗسُ ّن 

 ِ احت٘بـ ٌٚس ًٌٖٗ ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس.  يول ث
 

 
   آيت اهلل سيستاني

اگط زض آى ظهبى ضٙ زض ٖكى ضسى ذَى زض ثبقي زاضتِ ٍ ًوبظ ًرَاًسُ ثٌبثط احت٘دبـ  

 ٍارت آًْب ضا ٖؿب ٌٚس.

 

   آيت اهلل شبيري زنجاني 

 ضٍظ اٍل، زض ٗٙ زِّ ثبضس. الظم ً٘ست سِ ضٍظ اٍل پطت سط ّن ثبضس. ٍلٖ ثبٗس سِ
 447، م 93اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل
 زض ْطؼ سإال احت٘بـ اٗي است ِٚ ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس. 
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 ي فاضل لنكراناهلل آيت 
 .زض ْطؼ سإال ثبٗس ًوبظّبئٖ ِٚ ًرَاًسُ ٖؿب ًوبٗس ٍ ثًس اظ التٓبت ثبٗس اذتجبض ٌٚس

 

  
   يرازيش مكارم آيت اهلل

 )ًٌٖٗ ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس.( .احت٘بـ ٌٚس

 
   نوري همداني آيت اهلل

)ًٌٗدٖ ثدِ ٍندبّٗ    ضَز ٍ ٍنِ٘ٓ ذبغدٖ ًدساضز.   حٛن ثِ ح٘ؽ ًوٖزض ْطؼ سإال 

 هستحبؾِ يول ٚطزُ ٍ ًوبظّبٕ گصضتِ ضا ٖؿب ٌٚس.(

 
  وحيد خراساني  آيت اهلل

 )ًٌٖٗ ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس.( ثبٗس احت٘بـ ٌٚس.
 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ
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 ّای كن( در سِ رٍز اٍّل)پاكي یرُهذّت زهاى فترات يس
 

االَٖٕ »ضطن آهسُ است:  هسألِهجحج ح٘ؽ،  "الَحٖٗالًطٍٓ"سإال: زض ٚتبة 

الج٘ي ثططـ اى الٌٗٗع هدي  ْٖ ٘طُال٘سٓتطاتهؿطٗٔ ال ٚٓبٗٔ االستوطاضالًطْٖ ٍ يسم

ثدطإ  طُ ِ٘ٚ زض سِ ضٍظ اٍل ح٘ؽ، اطر٘ع ْتدطات ٗسد  ثب اَرِّ ثِ اٗي...« حالحِ 

اظ ًهدط ظهدبًٖ چٌدس زٖ٘ٗدِ      ٘طُْتطات ٗس ،يطِ ثبًَاى هطٛل است  لكٓبً ثٓطهبٗ٘س

 است؟

 
 

 ت بهج اهلل آيت

 اٗي اهَض يطْ٘ت زاضز.  

 
   آيت اهلل خامنه اي 

ٕ ذَز هٛلّّ ٍلَ ثب ضرَو ثِ يطِ است ٍ نبّط آى است ٚدِ اگدط زض   طر٘ع آى ثِ يْسُا

ث٘ي سِ ضٍظ هرتػطٕ پب٘ ضَز ٍ هست پب٘ ضسى ثِ ٖسضٕ ٚن ثبضس ِٚ ثگٌَٗس زض اوبم سِ ضٍظ 

 ضٍز.زض ثبقي ذَى ثَزُ است، استوطاض اظ ث٘ي ًوٖ
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  اهلل سيستاني  آيت

ّب اذالل ثِ استوطاض هًتجدط ً٘سدت ٍلدٖ    ؿٖ ذبًنهتًبضِْ ّط چٌس زض ثً ُْتطات ٗس٘ط

 احسٗس ظهبًٖ آى هوٛي ً٘ست.

 
)اگط زض ث٘ي سِ ضٍظ هرتػطٕ پب٘ ضَز ثِ قَضٕ ِٚ زض ثد٘ي ّودِ ٗدب ثًؿدٖ ظًدبى      

 هًوَل است ثبظ ّن ح٘ؽ هحسَة هٖ ضَز(.
 485، م160، ظ1اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، د

 

   آيت اهلل شبيري زنجاني 

ضٍظ هرتػطٕ پب٘ ضَز ٍ هست پب٘ ضسى ثِ ٖسضٕ ٚن ثبضدس ٚدِ   چٌبًچِ زض ث٘ي سِ 

 ثگٌَٗس زض اوبم سِ ضٍظ زض ْطد ذَى ثَزُ، ثبظ ّن ح٘ؽ است.
  448، م 93-94اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

 

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

سبيت ثبضس ح٘ؽ ً٘سدت   ِٚ زض ث٘ي سِ ضٍظ ذَى ٖكى ضسُ هخالً حسٍز ً٘ناگط هساٖ

زِٖ٘ٗ، زض اٌٗگًَِ هَاضز ثبٗس روى ٌٚس ث٘ي ايوبل هستحبؾدِ ٍ   5ٍلٖ اگط ٚوتط ثبضس هخالً 

ضَز ِٚ هٌهَض اظ اَالٖ سِ ضٍظ، ٍرَز ذَى زض ثبقي است. اطٍ٘ حبئؽ ٍ ٗبزآٍضٕ هٖ
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هخالً اگط زض هست سِ ضٍظ، ٗٙ سبيت ذَى ث٘طٍى ً٘بٗس ٍلٖ زض ثبقي ٍرَز زاضتِ ثبضدس  

 حَٛم ثِ ح٘ؽ است.  ه

 
 ي فاضل لنكراناهلل  آيت

 ضَز. هحسَة هٖ ٘طًُسجت ثِ اٗي اهط، پٌچ اب زُ زِٖ٘ٗ ْتطُ ٗس

 
   اهلل مكارم شيرازي آيت

 ّط گبُ حسٍز پٌذ زِٖ٘ٗ ْبغلِ ضَز هبًًٖ ًساضز. 

 
   ي نوري همدان آيت اهلل

استوطاض ً٘ست. ٍ ثًس  زض ْطؼ سإال، زض حس ٗٙ ٗب زٍ زِٖ٘ٗ ٖكى ضسى ذَى، هؿط ثِ

اظ يجبضت هصَٚضُ زض َْٔ زض هتي يطٍُ يجبضاٖ هصَٚض است ِٚ ثدب شٚدط هخدبل هكلدت ضا     

                                                                                                                                                                                                      ٌٚس.                                                                                                                         ضٍضي هٖ
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  وحيد خراساني آيت اهلل

 هال٘ يطِ است. هخال اب زُ زِٖ٘ٗ.
 50، س55احٛبم ثبًَاى، ظ

 ٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِاست

 رٍزّای پاكي تیي حیض
 

پٖ ذَى ثجٌ٘س ٍ ثًس اظ چٌس ضٍظ پبٖٚ زٍثبضُ چٌدس ضٍظ   زضسإال: اگط ظًٖ سِ ضٍظ پٖ 

ّب ٍ پبٖٚ ٍسف اظ زُ ضٍظ ث٘طدتط ًطدَز ضٍظّدبٕ پدبٖٚ چدِ      ذَى ثجٌ٘س ٍ هزوَو ذَى

 حٛوٖ زاضز؟

 
 ي امام خمين

 است. ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ
 22، تا استفادُ اص م15، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 111، م23الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل اراك

 ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ است.  
 1، پاٍسل4ٖ، تا استفادُ اص م113، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

  112، م45ٍ 44الوسائل، ظتَؾ٘ح

  بهجت اهلل آيت

 است.  ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ 
 (  22) 120، تا استفادُ اص م43، ظ2الٌدآ، جٍس٘لٔ

   133، تا استفادُ اص م 51الوسائل، ظتَؾ٘ح
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  تبريسياهلل آيت 

ّبٕ ح٘ؽ ٗب ضٍظّبٕ يدبزت ذدَى ثجٌ٘دس ٍ پدب٘     ضٍظ پطت سط ّن ثب ًطبًِاگط سِ 

سدت،  ّبٕ ح٘ؽ است ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت ا ِٚ زاضإ ًطبًِچِ زٍثبضُ ذًَٖضَز، چٌبى

ثجٌ٘س ٍ ضٍظّبٖٗ ِٚ ذَى زٗسُ ٍ زض ٍسف پب٘ ثدَزُ، ضٍٕ ّدن اظ زُ ضٍظ ث٘طدتط ًطدَز،     

 ضٍظّبٖٗ ّن ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ است.

 السادس  ، الفػل30ٍ 31، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

   123، م36الوسائل، ظتَؾ٘ح

   آيت اهلل خامنه اي 

يسم ازبٍظ هزوَو اظ زُ ضٍظ، زض  زض اٗبم ح٘ؽ، ًٗبء هترلل ث٘ي زٍ ذَى، زض غَضت

 حٛن ح٘ؽ است. 

 
 ي آيت اهلل خوئ

ّبٕ ح٘ؽ ٗب ضٍظّبٕ يدبزت ذدَى ثجٌ٘دس ٍ پدب٘     ضٍظ پطت سط ّن ثب ًطبًِاگط سِ 

ّبٕ ح٘ؽ است ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت اسدت،   ِٚ زاضإ ًطبًِچِ زٍثبضُ ذًَٖضَز، چٌبى

ٍٕ ّدن اظ زُ ضٍظ ث٘طدتط ًطدَز،    ثجٌ٘س ٍ ضٍظّبٖٗ ِٚ ذَى زٗسُ ٍ زض ٍسف پب٘ ثدَزُ، ض 

 ضٍظّبٖٗ ّن ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ است.

  السادس، الفػل26ٍ 25الػالح٘ي)الؼثادات(، ظهٌْاج

 123، م42الوسائل، ظتَؾ٘ح 
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   آيت اهلل سيستاني

ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ ٚبضّدبئٖ ٚدِ ثدط َ٘دط حدبئؽ       احت٘بـ الظم آى است ضٍظّبٖٗ

  اط٘ ٌٚس. ،چِ ثط حبئؽ حطام استىٍارت است اًزبم زّس، ٍ آ

هًهن لِ، لكٓب ثٓطهبٗ٘س هست ظهبى  ربهى اَؾ٘ح الوسبئل 484ثب اَرِ ثِ هسألِ ضوبضُ 

 الظم ثطإ پبٖٚ )ٍسف ح٘ؽ( چِ هٗساض است؟

هساٖ ِٚ ثطإ اًزبم اٛلّ٘ ٚٓبٗت ٌٚس، هخال اگط ثًس اظ زذَل ٍٖت ثِ هٗدساضٕ ذدَى   

 ا اِْ٘ ٍ ًوبظ ضا ثِ حست حبلص ثرَاًس.ٖكى ضَز ِٚ ثتَاًس هٗسهبت ًوبظ ض

 
 

 (  434) 4، م105، ظ2تؼل٘مِ، ج الؼشٍٓالَثمٖ هغ

   151، م226ظ، 2ج، خاهغ الوسائلتَؾ٘ح

   زنجانيشبيرياهلل  آيت

رب آٍضز ٍ ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ ثبٗس َسل ح٘ؽ ٚطزُ ٍ يجبزات ذَز ضا ثِ

 م است، اًزبم زّس. اَاًس ٚبضّبٖٗ ضا ِٚ ثط حبئؽ حطاهٖ
 123، م 62تَؾ٘ح الوسائل، ظ

 

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

چدِ ضا ثدط   رب آٍضز ٍ آىّبٕ ذَز ضا ثِِٚ زض ضٍظّبٕ پبٖٚ، يجبزت احت٘بـ آى است

 حبئؽ حطام است، اط٘ ٌٚس.  

 102، تا استفادُ اصم13، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

  123، م56الوسائل، ظتَؾ٘ح
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   لنكرانيفاضل اهلل  آيت
 ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ است.

  2، پاٍسل25ٖ، تا استفادُ اص م135، ظ2تؼل٘مات، جالَثمٖ هغ الؼشٍٓ

  112، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي گلپايگان اهللآيت 

چدِ ضا ثدط   رب آٍضز ٍ آىّبٕ ذَز ضا ثِاحت٘بـ آى است ِٚ زض ضٍظّبٕ پبٖٚ، يجبزت

 ٌس.حبئؽ حطام است، اط٘ ٚ
 102، تا استفادُ اص م15، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

   123، م42ٍ  41الوسائل، ظتَؾ٘ح

   يرازيش مكارم آيت اهلل

ثبٗدس َسدل ٌٚدس ٍ يجدبزات      ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، حٛن ظًبى پب٘ ضا زاضز.

 ذَز ضا اًزبم زّس.
 25، تا استفادُ اص م123، ظ2تؼل٘مات، ج الؼشٍٓالَثمٖ هغ

   102، م51ٍ 50سائل، ظالوتَؾ٘ح

   نوري همداني آيت اهلل

 ضٍظّبٖٗ ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ است.
 25، تا استفادُ اص م32الَثمٖ، ظوتاب الؼشٍٓالتؼل٘مات ػلٖ

 113، م63الوسائل، ظتَؾ٘ح

 

   وحيد خراساني آيت اهلل

ٍ پدب٘   ّبٕ ح٘ؽ ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت ذَى ثجٌ٘ساگط سِ ضٍظ پطت سط ّن ثب ًطبًِ

ّبٕ ح٘ؽ است ٗب زض ضٍظّبٕ يبزت اسدت،   چِ زٍثبضُ ذًَٖ ِٚ زاضإ ًطبًِضَز، چٌبى
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ِٚ ذَى زٗسُ ٍ زض ٍسف پب٘ ثدَزُ ضٍٕ ّدن اظ زُ ضٍظ ث٘طدتط ًطدَز،      ثجٌ٘س ٍ ضٍظّبٖٗ

 ضٍظّبٖٗ ّن ِٚ زض ٍسف پب٘ ثَزُ، ح٘ؽ است.

 الخاهس، الفػل26، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

  123م ،143الوسائل، ظتَؾ٘ح

سإال: اگط ذبًن هؿكطثِ، يسزِٗ ٗب ٍٖتِ٘ )َ٘ط اظ غبحت يبزت ٍٖت٘دِ يسزٗدِ( چٌدس     

ّدبٕ  ضٍظ ذَى ٍارس غٓت ثجٌ٘س، ٖٗٛ زٍ ضٍظ پب٘ ثبضس ٍ ثًس اظ آى هزسزاً ذَى ٗب لِٛ

ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثجٌ٘س ِٚ روى زٍ ذَى ٍ پبٖٚ ٍسف اظ زُ ضٍظ ازبٍظ ًٌٛس، آٗدب پدبٖٚ   

 ضَز؟ح٘ؽ هحسَة هٖ ٍسف ًٗبء هترلل ثَزُ ٍ

 پبسد: اوبم اٗبم ح٘ؽ است حتٖ پبٖٚ ٍسف.

 استفتاء هَخَد دس اداسُ پاسخ تِ سؤاالت
 

 پاكي دُ رٍز فاصلِدٍ تار خَى ديذى تا 
 

زٗسُ، اگط زض ٗدٙ هدبُ   هٖ ِٚ هبّٖ ٗٙ ثبض ذَىإ غبحت يبزت ٍٖتِ٘سإال: 

زت، ٍ ذدَى زٍم ثدسٍى   زٍ ثبض ذَى ثجٌ٘س، ذَى اٍل زض ٍٖت يب قْطاٖل ْبغلِثب 

 اش چ٘ست؟ٍنِ٘ٓ غٓبت ح٘ؽ ثبضس،

 
 

 ي امام خمين

   ًوبٗس.روى زض ذَى زٍم ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ 
  24، م16، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

  11، م101، ظ 2ؼشٍٓالَثمٖ، جال
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 ي آيت اهلل اراك

 ثبضس.ّط زٍ ح٘ؽ هٖ
 11، م101، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

  بهجت اهللآيت 

 ًوبٗس.  روى زض ذَى زٍم ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ 
 24، م43الٌدآ، ظٍس٘لٔ

 634، س136، ظ2استفتائات، ج

 ي تبريساهلل  آيت

 ذَى زٍم استحبؾِ است.  
   126، م31، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

   آيت اهلل خامنه اي 

اگط زاضإ غٓت  اگط ذَى اٍل زض اٗبم يبزت است آًطا ح٘ؽ ٖطاض ه٘سّس ٍ ذَى زٍم

ى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ، ٍ اگدط ّدط زٍ   واستحبؾِ است احت٘بـ ٌٚس ثِ ر

زض َ٘ط ٍٖت يبزت ّستٌس، ّطزٍ ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖ زّس چِ ّط زٍ ٍارس غدٓت حد٘ؽ   

 ثبضٌس ٗب ّط زٍ ْبٖس ثبضٌس ٍ ٗب هرتلّ.

 
  خوئیآیت اهلل   

 ذَى زٍم استحبؾِ است.
   126، م25دات(، ظالػالح٘ي)الؼثاهٌْاج



  36                 حیض                                                                              

 

 

   ي آيت اهلل سيستان

 ّط زٍ ح٘ؽ است.  
 ( 411)11، م110، ظ2تؼل٘مِ، جالَثمٖ هغالؼشٍٓ

 240، م 265، ظ 2الوسائل خاهغ، ج تَؾ٘ح

   ي زنجانشبيرياهلل آيت 

 ذَى زٍم استحبؾِ است.
 236، تا استفادُ اص م 223، ظ 2تَؾ٘ح الوسائل، ج 

   ي گلپايگان صافي آيت اهلل

 ًوبٗس.روى زض ذَى زٍم ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ 
 104، م13، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 ي فاضل لنكراناهلل  آيت
 

ٕ زُ ضٍظ اظ ذَى اٍّل ثبضس ٍ حساٖل سِ ضٍظ اسدتوطاض زاضدتِ   ذَى زٍّم اگط ثب ْبغلِ

 ثبضس هحَٛم ثِ ح٘ؽ است.

 

 ي گلپايگان اهلل آيت

 ًوبٗس.روى ٍ ايوبل هستحبؾِ زض ذَى زٍم ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ 
 104، م16، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

   يرازيش مكارم آيت اهلل

 ذَى زٍم استحبؾِ است.
 11، م120، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ

 تا استفادُ اص استفتاء هَخَد دس اداسُ پاسخ تِ سؤاالت
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   نوري همداني اهلل آيت

 ّط زٍ ح٘ؽ است.
 11، م33لَثمٖ، ظٓاوتاب الؼشٍالتؼل٘مات ػلٖ

   ي وحيد خراسان آيت اهلل

 ذَى زٍم استحبؾِ است.
 126، م33، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

 

 پاكي كوتر از دُ رٍز فاصلِتار خَى ديذى تا  دٍ
 

سإال: ذبًوٖ پس اظ ّٓت ضٍظ ذَى زٗسى ٍ ّٓت ضٍظ پبٖٚ، هزسزاً ّٓدت ضٍظ  

 ثٌ٘س. زٗگط ذَى هٖ

ّدبٕ   ٖل قْط ضا ثب سِ ضٍظ اظ ذَى زٍّم ِٚ ًطبًِاَاًس االّ( آٗب اٗي ضرع هٖ 

-ثٖٗ ضا ثب ٍرَز ضطائف، ح٘ؽ ٖطاض زّس؟ زض غَضاٖح٘ؽ ضا زاضز، ٚبهل ٌٚس ٍ هب

 ِٚ ّٓت ضٍظ زٍم ثسٍى غٓبت ح٘ؽ ثبضس، حٛن چگًَِ است؟ 

ٍٖت٘دِ ٍ  )يدبزت   ثبال زض هَضز ضص غدَضت اٖسدبم حدبئؽ    ِة( حٛن هسألد

 ٘ست؟يسزِٗ، ٍٖتِ٘، يسزِٗ ٍ...( چ

 
 امام خميني 

 الّ( ذ٘ط

ة( اگط ظى غبحت يبزت ٍٖتِ٘ است ٍ ْٗف ٖٗٛ اظ ذًَْب ٗب ثًؽ آى ٍاٖى زض ٍٖدت  

ٍ اگط ٍٖت٘دِ ً٘سدت ٍ ْٗدف ٗٛدٖ اظ     است يبزت است، ّوبى ح٘ؽ ٍ زٗگطٕ استحبؾِ 
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غٓت ح٘ؽ است ٍ زٗگطٕ ْبٖس غٓت، ذَى ٍارس غدٓت حد٘ؽ اسدت ٍ     سذًَْب ٍار

 ْب ٗٛسبى است، ذَى اٍل ح٘ؽ ٍ ذَى زٍم استحبؾِ است.زٗگطٕ استحبؾِ ٍ اگط ذًَ
 22، م15، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 ت بهج اهلل آيت

ٍ ثدبٖٖ حد٘ؽ    )ًٌٖٗ استحبؾدِ اسدت(   سِ ضٍظ اٍّل ذَى زٍّم هحَٛم ثِ پبٖٚ است

 .است ثب ٍرَز ضطاٗف

 
 ي تبريساهلل  آيت

ضَز ثلٖ اگط هٖزض هَضز سإال زض ّط زٍ ْطؼ اوبم ذَى زٍم ذَى استحبؾِ حسبة 

ذَى زٍم زض غٓبت هرتلّ ثبضس ٍلَ ثِ ضست ٍ ؾًّ ٍ هٗساض ٍارس غدٓبت ثًدس اظ زُ   

ضٍظ ٍاٖى ضَز ٍ هٗساض ؾًّ٘ ٖجل اظ آى، زض اٌٗػَضت هٗساض ٍارس غدٓبت اظ ذدَى زٍم   

ضَز ٍ زض حٛن هعثدَض ثد٘ي اٖسدبم حدبئؽ     اگط سِ ضٍظ ٗب ث٘طتط ثبضس ح٘ؽ حسبة هٖ

 ْطٖٖ ً٘ست.  

 
   خامنه اي آيت اهلل 

اگط ح٘ؽ ثَزى ذَى اٍل ٖكًٖ ثبضس زض ْطؼ هطٖدَم، ذدَى زٍم هحٛدَم ثدِ     الّ( 

 .  استحبؾِ است
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ة( اگط ظى غبحت يبزت ٍٖتِ٘ است ٍ ْٗف ٖٗٛ اظ ذًَْب ٗب ثًؽ آى ٍاٖى زض ٍٖدت  

يبزت است، ّوبى ح٘ؽ است ٍ زٗگطٕ استحبؾِ ٍ اگط ٍٖت٘دِ ً٘سدت ٍ ْٗدف ٗٛدٖ اظ     

است ٍ زٗگطٕ ْبٖس غٓت، ذَى ٍارس غدٓت حد٘ؽ اسدت ٍ     غٓت ح٘ؽ ٍارسذًَْب 

 زٗگطٕ استحبؾِ ٍ اگط ذًَْب ٗٛسبى است، ذَى اٍل ح٘ؽ ٍ ذَى زٍم استحبؾِ است.
 22، م15، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 آيت اهلل خوئي 

 الّ( ذ٘ط

ة( اگط غبحت يبزت ٍٖتِ٘ است ٍ ٖٗٛ اظ زٍ ذَى زض ٍٖدت يدبزت ثبضدس، ّودبى     

است. اهب اگط ٍٖتِ٘ ًجبضس، ٗب ّ٘چ ٗدٙ اظ زٍ ذدَى زض ٍٖدت    ح٘ؽ ٍ زٗگطٕ استحبؾِ 

يبزت ً٘ست ٍلٖ ٖٗٛ اظ زٍ ذَى زاضإ غٓبت ح٘ؽ ثبضس، ّوبى ضا ح٘ؽ ٖدطاض زازُ ٍ  

زٗگطٕ استحبؾِ است. ٍ زض غَضاٖ ِٚ ّط زٍ ذَى ٍارس غدٓبت حد٘ؽ ثبضدس، اٍلدٖ     

ستحبؾدِ  ح٘ؽ ٍ زٍهٖ استحبؾِ است ٍ اگط ّط زٍ ْبٖس غٓبت ثبضدس، ّدط زٍ ذدَى ا   

 است.
 لخاهسا ، تا استفادُ اص الفػل26،ظ2، جالػالح٘يهٌْاج

   آيت اهلل سيستاني

الّ( ذَى زٍم استحبؾِ است هگط سِ ضٍظ اٍل ثِ غٓبت استحبؾِ ٍ ثِٗ٘ ثِ غدٓبت  

 ح٘ؽ ثبضس ِٚ زض اٗي غَضت آًچِ ثِ غٓبت ح٘ؽ است ح٘ؽ هحسَة هٖ ضَز.

                                                 

سبى است، ٚل ذَى زٍم استحبؾِ است اهدب اگدط اثتدسإ ذدَى زٍم ْبٖدس      . اگط ذَى زٍم اظ رْت غٓبت 1ٛٗ

غٓبت ح٘ؽ است ثِ قَضٕ ِٚ ثب پبٖٚ ٍسف زُ ضٍظ ٚبهل هٖ ضَز ٍ ثًس اظ آى ٍاردس غدٓبت حد٘ؽ هدٖ ضدَز،      

 ذًَْبٕ ثًسٕ ح٘ؽ رسٗس هحسَة هٖ ضَز.
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ذَى زٍم زض اٗبم يبزت اسدت، ذدَى زٍم    ٖتِ٘ زاضز ٍة( ْطٔ هٖ ٌٚس ٍ اگط يبزت ٍ

 ح٘ؽ ٍ ذَى اٍل استحبؾِ است.

 
   ي آيت اهلل شبيري زنجان

هؿكطثِ ٍ ًبسِ٘ ٍ هجتسئِ: ذًَْبٕ ثب غٓت، ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ اسدت. اگدط    -1

ذًَْبٕ ثب غٓت، ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ثبضس )هخال ّٓت ضٍظ اٍل ٍ پٌذ ضٍظ اظ ذدَى زٍم( ثدِ   

زّس ٍ اگدط ّد٘چ   َٗطبًٍساى زض سي ٍ سبل ذَز ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖهٗساض يبزت ٖٗٛ اظ ذ

ّٓدت ضٍظ ضا   ٗٙ اظ آًْب يبزت هطرػٖ ًساضًس ٗب زستطسٖ ثِ آًْب ٍرَز ًساضز ضص ٗدب 

 حت است اب زُ ضٍظ ح٘ؽ ٖطاض زّس.تسگ٘طز ّطچٌس هح٘ؽ هٖ

 
ثدب   د ّطچٌس يسزِٗ: اگط ث٘طتط اظ يسز ٗب ّوِ ذًَْب غٓت زاض ثبضس ثِ يسز يبزت -2

گ٘طز. اگط ذًَْبٕ زاضإ غدٓت  ضطٍو ذَى اٍل ضا ح٘ؽ هٖ اٛو٘ل اظ ذَى زٍم د اظ 

 ح٘ؽ  د ّطچٌس اظ ذَى زٍم د اظ يسز يبزاص ٚوتط ثبضس ثب اٛو٘ل اظ ذًَْبٕ ثٖ غٓت 

 زّس. اگط ذَى غٓت زاض، ث٘ص اظ يبزت ٍ ٚوتط اظ زُ ثبضس ّوِ اش ح٘ؽ ٖطاض هٖ

                                                                                                                 

 551 548ٍ، م188 186ٍ، ظ 1اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، د  ٍ  28، ثب استٓبزُ اظ س 24، ظ 1استٓتبئبت، د 
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 ذَاّس ثَز.

 
ًَْب زض ٍٖت يبزاص ٗب ضطٍيص ٖٗٛ زٍ ضٍظ ٖجل آى ثبضس ٍٖتِ٘: اگط ٖٗٛ اظ ذ -3

زّس. الظم ثدِ  ح٘ؽ است ٍ زٗگطٕ ضا استحبؾِ ٖطاض هٖد ّطچٌس ثسٍى غٓت د  

شٚط است ِٚ اگط ّوِ ذًَْب زاضإ غٓت ثبضٌس ثبٗس حساٚخط يسزٕ ضا ِٚ اب ٌَٚى 

اگدط چدِ غدٓت     اسدت  ح٘ؽ زٗسُ است ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثًس اظ آى استحبؾِ

اظ زُ ضٍظ ٖكى ضَز. الجتِ ذًَٖ ِٚ زض َ٘ط ٍٖت )ٗب ثًس  لضتِ ثبضس ٍ ٖجح٘ؽ زا

 زّس.ثٌ٘س اگط ثسٍى غٓت ثبضس استحبؾِ ٖطاض هٖاظ حساٖل ٍٖت ح٘ؿص( هٖ

     
هبًٌس ٍٖتِ٘ است الجتِ اگط ٖجل اظ اٛو٘ل يسزش ذدًَٖ ثدسٍى   )ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ(:  -4

 ثب غٓت ث٘ص اظ يسز اٍ ٍ ٚوتدط ًْبٕ زّس ٍ اگط ذَٖطاض هٖغٓت ح٘ؽ ّن ثجٌ٘س ح٘ؽ 

 زّس د ثِ ذالِ يسزِٗ.اظ زُ ثبضس ثبظ ّن يسزش ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖ
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 10سإال: ثب اَرِ ثِ استحجبة استهْبض اب پبٗبى ضٍظ زّن، زض غَضت ازبٍظ ذَى اظ 

ضَز ٗب ذ٘ط ٗب ثستگٖ ثِ استهْبض ٍ  ضٍظ آٗب اٗبم استهْبض زض هحبسجِ اٖل قْط ضوطزُ هٖ

 ظى زاضز؟ يسم استهْبض

 ضَز. ثستگٖ زاضز استهْبض ٚطزُ ثبضس ٗب ذ٘ط. اگط استهْبض ٚطزُ حسبة ًوٖ

 

    گلپايگانيصافي  آيت اهلل

الّ ٍ ة( زض ْطؼ سإال اگط ذبًن هصَٚض يبزت ٍٖتِ٘ زاضز ٍ ٖٗٛ اظ ذًَْب زض ٍٖت 

يبزت ثَزُ، ّوبى ذَى ح٘ؽ است ٍ زٗگطٕ هحَٛم ثِ استحبؾِ اسدت ٍ اگدط يدبزت    

ًساضز اگط ٖٗٛ اظ آًْب اٍغبِ ح٘ؽ ضا زاضز ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زٗگدطٕ ضا  ٍٖتِ٘ 

استحبؾِ ٍ اگط ّط زٍ اٍغدبِ حد٘ؽ ضا زاضز اٍلدٖ ضا حد٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ زٍهدٖ ضا        

استحبؾِ ٍ اگط ّ٘چ٘ٙ اٍغبِ ح٘ؽ ضا ًساضز زض ّط زٍ احت٘بـ ٌٚس ثِ اٌِٗٛ روى ٌٚدس  

 ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ.

 
  فاضل لنكراني اهلل آيت

 الّ( ذ٘ط اوبم ّٓت ضٍظ زٍم استحبؾِ است.
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ٌٚس. ثلٖ اگط زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ ثبضس ٍ ذًَطٗعٕ زٍم زض ظهدبى يدبزت   ة( ْطٖٖ ًوٖ

 ضَز اٍل استحبؾِ ثَزُ است.  اٍ ثبضس زٍم ح٘ؽ است ٍ هًلَم هٖ

 
 

   يرازيش مكارم آيت اهلل
 

   ٍ اگط ثب غٓبت ًجبضس استحبؾِ است. ّطگبُ ثب غٓبت ثبضس اضٛبلٖ ًساضز (الّ

 
 .اٗنالوسبئل ًَضتِضا زض ضسبلِ اَؾ٘ح رَاة آى( ة

 
   نوري همداني آيت اهلل

ِٚ ّط زٍ ذَى، زاضإ غٓبت ح٘ؽ ثبضٌس، اٍلٖ ضا ح٘ؽ ٍ زٍّهٖ ضا الّ( زض غَضاٖ

طاض زّس ٍ اگط ٖٗٛ اظ آى زٍ زاضإ غٓبت ح٘ؽ است ّوبى ضا ح٘ؽ ٖ استحبؾِ ٖطاض هٖ

 زّس ٍ زٗگطٕ ضا استحبؾِ. هٖ

 



  44                 حیض                                                                              

 

 

ة( زض ْطؼ سإال اگط زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ ٗب يسزِٗ ٗب ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ ثَزُ ٍ ٗٛدٖ      

ٖ  اظ آى ذَى زّدس ٍ   ّب زض اٗبم يبزت ثبضس ّوبى ضا ح٘ؽ ٍ زٗگطٕ ضا استحبؾِ ٖطاض هد

ز هكدبثٕ  اگط زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ ثَز ٍ ٖٗٛ اظ آى ذَى زض ٍٖت ثبضس ٍلٖ ثب يس

ثدِ  ٌس ثبٗس زض ّط زٍ ذَى احت٘دبـ ٌٚدس   ًجبضس ٍ زٗگطٕ ثب يسز هكبثٕ ٍ زض َ٘ط ٍٖت ثج٘

روى ث٘ي ايوبل هستحبؾِ ٍ اطٍ٘ ح٘ؽ ٍ اگط زض غٓبت هسبٍٕ ثبضٌس ٍ زض يبزت ّن 

زّس سپس اب اٚوبل زُ ضٍظ ث٘ي ايوبل هستحبؾدِ ٍ ادطٍ٘    ًجبضٌس اٍلٖ ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖ

 ٌٚس. حبئؽ روى هٖ

 
   اهلل وحيد خراساني  آيت

اَاًس هگط آًِٛ غبحت يبزت ٍٖتِ٘ ًجبضس ٍ سِ ضٍظ اٍل ثِ غٓبت استحبؾِ الّ( ًوٖ

ٕ آى ثِ غٓبت ح٘ؽ ثبضس، ِٚ زض اٗي غَضت آًچِ ثِ غٓبت ح٘ؽ است ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘

 ضَز.هحسَة هٖ

ة( اگط غبحت يبزت ٍٖتِ٘ است ٍ ٖٗٛ اظ ذًَْب زض ٍٖت يبزت ثبضس، ّوبى ح٘ؽ 

طٕ استحبؾِ است. اهب اگطّ٘چ ٗٙ اظ زٍ ذَى زض يبزت ًجبضس ٗب زاضإ يبزت ٍ زٗگ

بت ح٘ؽ است، ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطاض زازُ ٍ ٍٖٓتِ٘ ً٘ست ٍلٖ ٖٗٛ اظ زٍ ذَى زاضإ غ

 زٗگطٕ استحبؾِ است.
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زض ّط زٍ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت زض غَضاٖ ِٚ ّط زٍ ذَى ٍارس غٓت ح٘ؽ ثبضس 

ٍ اگط زٍ ذَى ْبٖس غٓت ح٘ؽ . ًوبٗس هستحبؾِ ذَى روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل

 ثبضس، زض ّط زٍ ذَى يول ثِ ٍنبّٗ هستحبؾِ ًوبٗس.
  ْػل پٌزن، 60، ظ2هٌْبد الػبلح٘ي، د

 استتٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط

 

 ز رٍ 15دٍ يا سِ ساعت پاكي تعذ از دٍ خَى تا فاصلِ كوتر از 
 

ضدَز ٍ هزدسزا ّٓدت    هٖ ثٌ٘س، سپس ّٓت ضٍظ پب٘ذبًوٖ ّٓت ضٍظ ذَى هٖسإال: 

ثٌ٘س. اگط ثًس اظ ذَى زٍم ثِ هست زٍ سبيت ٗب ًػّ ضٍظ پب٘ ضَز ٍ ضٍظ زٗگط ذَى هٖ

زاض اَاًس ذَى ثًسٕ ضا ح٘ؽ رسٗس ٖطاض زّس؟ ٍ آٗب ث٘ي غدٓت زٍثبضُ ذَى ثجٌ٘س  آٗب هٖ

 غٓت ثَزى ذَى ْطٖٖ ّست؟ٗب ثٖ

 
  سيستاني آيت اهلل

)اگط ذدَى    ٍ ْطٖٖ ث٘ي ثب غٓبت ٍ ثٖ غٓبت ً٘ست. اَاًس ثب ٖٗٛ ٍ زٍ سِ سبيت ًوٖ

ّٓت ضٍظ  زٍم ْبٖس غٓت ثَزُ ٍ ثًس اظ آى، ذًَْب ٍارس غٓت ضسُ، ذَى  ثبغٓت ٚدِ ثدب   

ضَز حتٖ اگدط ٗٛدٖ   ح٘ؽ ٖجلٖ ثِ هٗساض اٖل قْط ْبغلِ زاضز ح٘ؽ رسٗس هحسَة هٖ

ى ثدب ْبغدلِ   زٍ ثبض ذدَى زٗدس  »زٍ سبيت پبٖٚ ّن ًجبضس. رْت اَؾ٘ح ث٘طتط ثِ سإال 

 هطارًِ ضَز(.« پبٖٚ ٚوتط اظ زُ ضٍظ
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   آيت اهلل شبيري زنجاني 

 ّب ثب غٓت ثبضس: الّ( ذَى

ًبسِ٘ ٍ هجتسئِ: ثِ هٗساض يبزت ٖٗٛ اظ ذَٗطبًص زض سي ٍ سبل، ذَى  ،هؿكطثِ .1

هدخالً ّطدت ضٍظ     ٍ اگط هخالً يبزت ٗٛدٖ اظ ذَٗطدبًص  زّس ) ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖ

ِ  هٖاست اظ ذَى زٍم اٛو٘ل  ضٍظ ذدًَٖ   ٌٚس( ٍ هستحت است اب اٛو٘ل زُ ضدجبً

 ثٌ٘س ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس. ِٚ هٖ

ثٌ٘س استحبؾِ است. ٍ ثًس  ضٍظ حبئؽ ً٘ست ٍ ذًَٖ ِٚ هٖثًس اظ آى  اب زُ ضجبًِ

ٖ    72ضٍظ ثِ هست   اظ آى اگط زض  هزوَو زُ ضجبًِ ثٌ٘دس   سبيت ذَى ثدب غدٓت هد

ظ ازبٍظ ٌٚس ثدِ ّود٘ي ضدٛل ٚدِ     ضٍ ح٘ؽ است ٍ اگط ذَى ثب غٓت اظ زُ ضجبًِ

 گٓتِ ضس يول ٌٚس.

ضٍظ ًجبضس ًِ اٗي ٚدِ   )زض ح٘ؽ هْن آى است ِٚ ْبغلِ زٍ ذَى ث٘ص اظ زُ ضجبًِ

 طٍظ ذَى ٍاٖى ضَز(  زض زُ ضجبًِ
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زّس الجتدِ چٌبًچدِ    ضا ح٘ؽ ٖطاض هِٖٗ: ثِ اًساظُ يسز يبزاص زغبحت يبزت يس .2

تهْبض ٌٚس ٍ ثًس اظ آى اب زُ ضجبًِ ضٍظ اس گصضت هستحت است اب اٛو٘ل زُ ضجبًِ

ثٌ٘س استحبؾِ است ٍ ثًس اظ آى اگدط زض هزودَو زُ ضدجبًِ ضٍظ     ضٍظ ذًَٖ ِٚ هٖ

حد٘ؽ   )يدسز يدبزت(   ثٌ٘س اب اٛو٘دل  هٖسبيت ذَى ثبغٓت ثجٌ٘س ذًَٖ ِٚ  72

است ثًس اگط ذَى اظ زُ ضجبًِ ضٍظ ازبٍظ ٌٚس اب يسز يبزاص ح٘ؽ است ٍ ثِٗ٘ 

 هستحت است اب اٛو٘ل زُ ضجبًِ ضٍظ استهْبض ٌٚس.استحبؾِ است الجتِ 

 
 

ثٌ٘س ٗب ضطٍيص ٖٗٛ زٍ ضٍظ ٖجل اظ ٍٖدت   غبحت يبزت ٍٖتِ٘: ذًَٖ ِٚ زض ٍٖت هٖ. 3

ح٘ؽ است ح٘ؽ است اگط زض يسز ح٘ؽ زاضإ يبزت است ثِ اًساظُ يسزش ضا ح٘ؽ 

  ظ ذَٗطدبًص زّس ٍ اگط زض يسز زاضإ يبزات ً٘ست ثِ اًساظُ يسز يبزت ٗٛدٖ ا  ٖطاض هٖ

ضدجبًِ ضٍظ اسدتهْبض ٌٚدس     )زُ( اٛو٘دل زّس ٍ ثًس اظ آى هستحت است ادب   ح٘ؽ ٖطاض هٖ

 ثٌ٘س اب هبُ ثًس استحبؾِ است. ذًَٖ ِٚ ثًس اظ آى هٖ

 ة( ذَى زض اثتسا زاضإ غٓبت ًجبضس هسألِ زاضإ غَض هتًسزٕ است.
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  وحيد خراساني  آيت اهلل

ٍل ٍارس غٓبت ٍ ذدَى زٍم ْبٖدس غدٓبت ثبضدس،     زض َ٘ط ٍٖتِ٘ زض غَضاٖ ِٚ ذَى ا

ذَى اٍل ح٘ؽ ٍ ذَى زٍم استحبؾِ است. ٍ ذًَٖ ِٚ ثًدس اظ پدبٖٚ زٗدسُ اگدط ْبٖدس      

غٓبت است، استحبؾِ است ٍ اگط ٍارس غٓبت است اظ آًزب ِٚ ثب ح٘ؽ ٖجلدٖ ثد٘ص اظ   

 ضَز  زُ ضٍظ ْبغلِ زاضز ح٘ؽ هحسَة هٖ

ظهبى يدبزاص ثبضدس، ذدَى اٍل حد٘ؽ      ٍ اگط غبحت يبزت ٍٖتِ٘ است ٍ ذَى اٍل زض

است ٍ ذَى زٍم ٍ اتوِ آى ِٚ هَضز سإال ضوبست استحبؾِ است. ٍ اگط ذدَى زٍم زض  

ذدَى زٍم ٍ  ظهبى يبزت است، ذَى اٍل استحبؾِ است. ٍ چٌبًچِ يبزت يسزِٗ ًدساضز،  

 اتوِ آى ح٘ؽ است هگط اظ زُ ازبٍظ ٌٚس ِٚ زض اٗي غَضت احٛبهٖ زاضز

چٌبًچِ ث٘طتط اظ يسزش غٓبت ح٘ؽ ًدساضز،  ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ است، ٍ اگط غبحت يبزت  

ثٌبثط احت٘بـ ٍارت زض هبظاز زض يسز ثبٗس ث٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ اًْدبل هستحبؾدِ رودى      

اش ح٘ؽ است هگط اظ زُ ضٍظ ازبٍظ ٌٚس ِٚ زض اٗي غَضت  ًوبٗس ٍ اگط غٓبت زاضز ّوِ

 يسزش ح٘ؽ است ٍ هبثٖٗ استحبؾِ.ثِ هٗساض 
 ز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالتاستٓتبء هَرَ

 

 هالک تحقق عادت از جْت زهاى
 

سإال: الّ( آٗب ثطإ احٕٗ يبزت ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ اسبٍٕ زٍ حد٘ؽ اظ رْدت ظهدبًٖ     

ٍ سبيت ّطدت  ح٘ؽ ضَز هبُ سبيت ّطت غجح ضٍظ اٍل ثبضس؟ ثِ قَض هخبل هًتجط هٖ

 جٌ٘س.ً٘ع هبًٌس هبُ ٖجل ذَى ثٍ هبُ زٍم پب٘ ضَز غجح ضٍظ ّطتن هبُ 
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ة( آبٍت ٚن اظ ح٘ج ظهبًٖ، چٌس زِٖ٘ٗ ٗب چٌس سبيت ثبضس ثِ احٕٗ يدبزت )ٍٖت٘دِ   

 ظًس؟   ٗب ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ( ؾطض ًوٖ

 
 

  امام خميني 

زض استٗطاض يبزت ٍٖتِ٘ آبٍت ٗٙ سَم ٗب ٗٙ چْبضم ضٍظ هؿط است اهدب  الّ ٍ ة( 

 آبٍت ٚن هؿط ً٘ست.
 14، م228، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 اراكي  آيت اهلل

الّ ٍ ة( زض استٗطاض يبزت ٍٖتِ٘ آبٍت ٗٙ سَم ٗب ٗٙ چْبضم ضٍظ هؿط است اهدب  

 آبٍت ٚن هؿط ً٘ست.
 14، م228، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 

   آيت اهلل خامنه اي 

الّ ٍ ة( گطچِ ثطإ احّٕٗ يبزت ٍٖتِّ٘ ٍ يسزِّٗ اسبٍٕ زٍ ح٘ؽ اظ ًهط يسز 

 ثبضس.ٖٗٛ زٍ سبيت هؿطّ ثِ آى ًوٍٖ ٍٖت هًتجط است ٍلٖ آبٍت ٚن ّوچَى 

 
  خوئيآيت اهلل 

زض استٗطاض يبزت ٍٖتِ٘ آبٍت ٗٙ سَم ٗب ٗٙ چْبضم ضٍظ هؿط است ٍ اهب الّ ٍ ة( 

 آبٍت ٚن هؿط ً٘ست.
 14، م216، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د
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  سيستاني آيت اهلل

ًس. هگدط آى ٚدِ زض   زض يسز: ٗٙ سَم ٗب ٗٙ چْبضم ضٍظ آبٍت ثبضس ؾطض هٖ ظالّ( 

 يطِ ثبًَاى ثب ٍرَز اٗي هٗساض  ظٗبزٕ، ثبظ ّن ح٘ؽ هخل ّن ضوطزُ ضَز.

زض ٍٖت: ثِ اًساظُ ٗٙ سَم ٗب ٗٙ چْبضم ٗب ٚوتط آبٍت ثبضس، ثِ قَضٕ ِٚ زض يدطِ  

 ثبًَاى هًوَل است، ؾطض ًوٖ ظًس ٍ ث٘طتط اظ اٗي هٗساض ؾطض هٖ ظًس.

 
 517ٍ519، م168اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، ظ

 ة( هً٘بض يطِ است. 

 
   ي آيت اهلل شبيري زنجان

ّو٘ي ِٚ زض ٍٖتِ٘ ضطٍو يبزت ٍ زض ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ ضدطٍو ٍ پبٗدبى   الّ ٍ ة( 

 ضَز.يبزت زض ضٍظ هًٌٖ٘ ثبضس د ٍلَ زض سبيبت هتٓبٍت د اٗي يبزت هحٕٗ هٖ

 
 صافي گلپايگاني  آيت اهلل

 تجط است. الّ( ثلٖ رْت احٕٗ يبزت ٍٖتِ٘ اسبٍٕ يطِْ٘ هً

 احٕٗ ً٘ست. ٗب چٌس سبيت هؿط ثطإٍ چٌس زِٖ٘ٗ  ة( ٍلٖ آبٍت
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 ي فاضل لنكران آيت اهلل

ة( اسبٍٕ ث٘ي زٍ ظهبى ذًَطٗعٕ ثبٗس ثِ ًحَٕ ثبضس ِٚ يطِ ثب ٚوٖ هسبهحِ الّ ٍ 

آًْب ضا هسبٍٕ ثساًس ٍ نبّطاً اذتالِ ٖٗٛ زٍ سبيت حتٖ سِ سبيت ّدن هؿدط ً٘سدت    

 ساض اذتالِ هؿط است.  ٍلٖ ث٘ص اظ اٗي هٗ

 
 گلپايگاني  آيت اهلل

زض استٗطاض يبزت ٍٖتِ٘ آبٍت ٗٙ سَم ٗب ٗٙ چْبضم ضٍظ هؿط است اهدب  الّ ٍ ة( 

 آبٍت ٚن ثِ گًَِ إ ِٚ اظ ًهط يطِ آبٍت هحسَة ًوٖ ضَز، هؿط ً٘ست.
 14، م228، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د

  مكارم شيرازي  آيت اهلل

  اضٛبل ًساضز.آبٍت چٌس سبيت ت اهب اسبٍٕ الظم اسة( الّ ٍ 
 پبسد ثِ سإاالت ازاضُثب استٓبزُ اظ استٓتبئبت هَرَز زض 

  نوري همداني  آيت اهلل

 ثطإ استٗطاض يبزت اسبٍٕ زٍ ح٘ؽ الظم است ٍلٖ آبٍت ٚن هؿط ً٘ست.الّ( 
 14، م 65التًل٘ٗبت يلٖ ٚتبة الًطٍٓ الَحٖٗ، ظ 

 حسٍز ث٘ست زِٖ٘ٗ هؿطّ ً٘ست. ة( ثستگٖ ثِ ًهط يطِ زاضز ٍ اب 

 
  وحيد خراساني  آيت اهلل

 الظم است.  اسبٍٕ زٍ ح٘ؽ الّ( 
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 ة( زُ زِٖ٘ٗ اب ً٘ن سبيت اضٛبل ًساضز.
 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ

 

 يكساى پاكي اٍقتیِ تاستقرار عادت 
 

، سإال: ظًٖ ِٚ پبٖٚ ث٘ي زٍ ح٘ؽ اٍ يسز هٌهوٖ ثبضس هخالً ّط ث٘ست ضٍظ پبٖٚ

 ثبضس؟ثٌ٘س، آٗب اٗي ظى زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ هٖهزسزاً ذَى ح٘ؽ هٖ

 
 آيت اهلل بهجت 

اگط يبزت اٍ زُ ضٍظ ثبضس غبحت يبزت ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ است ٍ اگط ٚوتدط اظ زُ ضٍظ ٍ  

 يسز هًّ٘ي ثبضس، غبحت يبزت يسزِٗ است.  

 
   آيت اهلل خامنه اي 

 غبحت يبزت ٍٖتِ٘ هحسَة هٖ ضَز.

 

   سيستانيآيت اهلل

ضٍظ حتوب ذَى  28اٚط روى ضٍظّبٕ ح٘ؽ ٍ پبٖٚ حبثت ثبضس ثِ قَضٕ ِٚ ثًس اظ ّط 

زٗسى ضطٍو هٖ ضَز يبزت ٍٖتِ٘ هحسَة هٖ ضَز ٍ اگط روى ضٍظّبٕ حد٘ؽ ٍ پدبٖٚ   

 حبثت ً٘ست ْٗف اًساز ضٍظّبٕ پبٖٚ حبثت ثبضس يبزت ٍٖتِ٘ هحسَة ًوٖ ضَز.
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ثبضس،  30ذَى ٍ پبٖٚ يسزٕ ًعزٗٙ ثِ  الظم ثِ شٚط است زض غَضاٖ ِٚ روى

ضَز، اهب اگط روى ذَى ٍ پبٖٚ ثِ هٗساض ٖبثل اَرْٖ ٚوتط ٗب  غبحت يبزت ٍٖتِ٘ هٖ

ضَز،  ضٍظ ثبضس ثب زٍ ثبض ذَى زٗسى ثِ اٗي ٚ٘ٓ٘ت غبحت يبزت ٍٖتِ٘ ًوٖ 30ث٘طتط اظ 

 ٚ٘ٓ٘ت ظٗبز اٛطاض ضَز.اٗي هگط اٌِٗٛ 
 521 ، م169، ظ 1اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، د

   آيت اهلل شبيري زنجاني 

 ثلِ.

 

  آيت اهلل صافي گلپايگاني 

 زض ْطؼ سإال ذبًن هصَٚضُ زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ است.  

 
 آيت اهلل فاضل لنكراني 

ضَز هگط آًِٛ ث٘ست ضٍظ، ظهدبى هًٌ٘دٖ   ذ٘ط اٗي ظى زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ هحسَة ًوٖ

 ثبضس اظ ح٘ج ضطٍو ٍ ذتن. 

 
پبٖٚ ٍ ّن ضٍظّبٕ ذَى زٗسى زض ّط زٍ هبُ هسبٍٕ ثبضس ظى  )ًٌٖٗ اگط ّن ضٍظّبٕ

ّب ٗٛسبى است هؿكطثِ  ضَز ٍ اگط ْٗف پبٖٚ يسزِٗ هحسَة هٖ –غبحت يبزت ٍٖتِ٘ 

 است.(
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   آيت اهلل مكارم شيرازي 

 زاضإ يبزت ٍٖتِ٘ است.

  

  آيت اهلل نوري همداني 

 آٗس.ذ٘ط، يبزت ثِ حسبة ًوٖ

 
  اني آيت اهلل وحيد خراس

ٍٖت٘دِ اسدت،   زاضإ يدبزت  ضٍظ ضَز،  30هزوَو پبٖٚ ٍ ذَى اٍ  اٌْب زض غَضاٖ ِٚ

 ضٍظ ذَى. 10ضٍظ پبٖٚ ٍ  20ًٌٖٗ 
 استفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن لِ

 

 ّن خَردى عادتهعیار در تِ
 

آٗب ذَى زٗسى ثط ذالِ يبزت زض هَاضز شٗل ثبيج ثِ ّن ذَضزى يبزت سإال: 

 ضَز؟هٖ

 َى زٗسى ثط ذالِ يبزتثبض ذالّ( ٗٙ

 ثِ غَضت ٗٛسبى ثط ذالِ يبزت ثبض ذَى زٗسى ة( زٍ

 يبزت يسزِٗ()ثطذالِ يبزت  هتٓبٍتيسز ذَى زٗسى ثب ثبض د( زٍ

 هتٓبٍت ثط ذالِ يبزتثبض ذَى زٗسى ز( چٌس
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 ي امام خمين

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ذَضز ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز.ّن هٖة( ثِ

ِ آبٍت ث٘ي يبزت سبثِٗ ٍ زض يبزاص اأهل است. )د( زض ثٗبء  احت٘دبـ   حٛن هؿدكطث

حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس ٍ ٗب اٌِٗٛ ثب ضيبٗدت االيلدن   ٌٚس  ًٌٖٗ ث٘ي اطٍ٘ 

 ْباليلن ثِ ْتَإ هطرى زٗگط ضرَو ٌٚس.(

ِ يبزت ٖجلدٖ   ،غسٔ يطْٖ ٌٚس اٗي ظى يبزت هًلَهٖ ًساضزِٚ زض غَضاٖ ز(   ّدن   ثد

   ذَضز.هٖ
  21، م14، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 232، م41تَؾ٘ح الوسائل، ظ

 ي اراك اهلل آيت

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز. ذَضزّن هٖة( ثِ

 ذَضز.ّن ًوٖد( ثِ

 ضَز.ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هّٖن هٖز( ثِ
  162، م63، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 23، م114، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

 164، م61الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ت بهج اهلل آيت

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ذَضز. ّن هٖة( ثِ
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( لكفاً تفشهاٗ٘ذ7 123)ضواسُ 21، م42، ظ2لِ، جتِ ٍس٘لٔالٌدآ هؼظّن تا تَخِّسؤال7 

ّفت سٍصُ داسد، ٗه هاُ ّطت سٍص ٍ هاُ دٗگش ًِ سٍص خَى  ِ وِ ػادت ػذدٗاگش خاًوٖ

تاس خَى دٗذى ّا ّو٘طِ اص دُ سٍص تداٍص وٌذ، آٗا ػادت اٍ تا دٍ آى، خَىتثٌ٘ذ ٍ تؼذ اص 

 خَسد؟غ٘شهسإٍ تِ ّن هٖ

اگط غسٔ يطْٖ ٌٚس ِٚ اٗي ظى، يدبزت هًلدَهٖ ًدساضز، يدبزت اٍلدٖ اٍ ثْدن       پبسد: 

 ذَضزُ.

 

 
 ضَز.ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هّٖن هٖز( ثِ

 21، م42الٌدآ ،ظٍس٘لٔ

 601، س133، ظ2استفتائات، ج

 ي اهلل تبريس آيت

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ذَضز. ّن هٖة( ثِ
 051، س212، ظ2الٌدآ، جغشاـ

  234، م52الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ضَز.  ًوٖيسز سبثٕ هَرت ثْن ذَضزى يبزت  هوبحل ثط ذالِد( زٍثبض يسز َ٘ط

 
 ذَضز.  ّن هٖز( ثِ

 051، س212، ظ2الٌدآ، جغشاـ
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   اي آيت اهلل خامنه 

 الّ( ثِ ّن ًوٖ ذَضز.

 ة( ثِ ّن هٖ ذَضز ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز.

د( ثبٖٖ هبًسى يبزت ٖجلٖ، زض ْطؼ هصَٚض هحل اأهل اسدت ٍ احت٘دبـ الظم اسدت.    

)زض آبٍت ث٘ي يبزت سبثِٗ ٍ حٛن هؿكطثِ احت٘بـ ٌٚدس  ًٌٗدٖ ثد٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ      

االيلن ْباليلن ثِ ْتدَإ هطردى زٗگدط    ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس ٍ ٗب اٌِٗٛ ثب ضيبٗت 

 ضرَو ٌٚس.(

 ( ثِ ّن هٖ ذَضز.ز

 
 ي خوئ اهللآيت 

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

  رسٗس هستٗط هٖ ضَز.ٍ يبزت  ذَضزّن هٖة( ثِ

 حٛدن هؿدكطثِ   آدبٍت ثد٘ي يدبزت سدبثِٗ ٍ     زض د( زض ثٗبء يبزاص اضٛبل اسدت. ) 

ٍ ٗب ثب ضيبٗت االيلدن   بؾِ روى ًوبٗساحت٘بـ ٌٚس  ًٌٖٗ ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستح

 .( ْباليلن ثِ ْتَإ هطرى زٗگط ضرَو ٌٚس

 ضَز.   ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هّٖن هٖز( ثِ
 23، م121، ظ2، جهغ تؼل٘مِ الَثمٖالؼشٍٓ

 051، س212،  ظ2الٌدآ، جغشاـ

 234، م54الوسائل، ظتَؾ٘ح
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    سيستاني اهللآيت 

 خَرد.ّن ًوٖالف( بِ

 ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز. ذَضزّن هٖثِ ة(
 (423)23، م106، ظ2هغ تؼل٘مِ، ج الَثمٖالؼشٍٓ

 211ٍ  212، م243ظ، 2ج ، خاهغ الوسائلتَؾ٘ح 

 

 ذَضز.    آضٕ ثِ ّن هٖ د(

 
 ضَز.ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هّٖن هٖز( ثِ

  23، م106، ظ2تؼل٘مِ، جالَثمٖ هغالؼشٍٓ

 162، م231ظ الوسائل،تَؾ٘ح 

  شبيري زنجاني  اهللآيت 

 ذَضز.الّ( ثِ ّن ًوٖ

  ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز. ذَضزّن هٖة( ثِ

 507، م110الوسبئل ، ظ اَؾ٘ح
 ضَز.ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هٖد( ثِ ّن هٖ

 ضَز.ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هٖز( ثِ ّن هٖ
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   ي گلپايگان صافياهلل آيت 

 ذَضز.ًوّٖن الّ( ثِ
 507، م110الوسبئل، ظاَؾ٘ح   

 ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز. ذَضزّن هٖة( ثِ
  102، م06، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 231، م104الوسبئل، ظاَؾ٘ح   

 ضَز. زٍ ثبض يسز َ٘طهوبحل زض يبزت هَرت ثِ ّن ذَضزى يبزت هٖد( 

   
 ذَضز ثِ ّن هٖز( 

  102، م06، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 ي فاضل لنكرانهلل اآيت 

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز. ذَضزّن هٖة( ثِ
   23، م132، ظ2تؼل٘مات، جالَثمٖ هغالؼشٍٓ

 164، م50الوسائل، ظتَؾ٘ح 

   د( يول ثِ حبلت سبثِٗ زض ْطؼ سإال هحل اضٛبل است.
 

 
ٌٖ ث٘ي اطٍ٘ حدبئؽ ٍ ايودبل   احت٘بـ ٌٚس  ًٗ حٛن هؿكطثِآبٍت ث٘ي يبزت سبثِٗ ٍ زض ) 

 .(ٗب ثب ضيبٗت االيلن ْباليلن ثِ ْتَإ هطرى زٗگط ضرَو ٌٚس هستحبؾِ روى ًوبٗس
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 ضَز.ذَضز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هّٖن هٖز( ثِ
 23، م132، ظ2تؼل٘مات، جالَثمٖ هغالؼشٍٓ

 164، م50الوسائل، ظتَؾ٘ح 

 گلپايگاني اهلل آيت 

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ذَضز ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز.ّن هٖة( ثِ

 ذَضز. ّن ًوٖد( ثِ

ٖ   ثِزض غَضاٖ ِٚ غسٔ يطْٖ ٌٚس اٗي ظى يبزت هًلَهٖ ًساضز يبزت اٍ ز(  -ّدن هد

 ذَضز.
 102، م14، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 23، م114، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

 234، م55الوسائل، ظتَؾ٘ح 

   مكارم شيرازي اهللآيت 

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ذَضز ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز.ّن هٖة( ثِ

 ضَز.اگط زٍ هبُ ٗب ث٘طتط ثط ذالِ يسز هعثَض ثجٌ٘س، اجسٗل ثِ هؿكطثِ هٖد( 

 
 

 ضَز.ذَضز ٍ اجسٗل ثِ هؿكطثِ هّٖن هٖز( ثِ
23، م114، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ  

479، م92الوسبئل، ظاَؾ٘ح   
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 ي نوري همدان اهللآيت 

 ذَضز.ّن ًوٖالّ( ثِ

 ذَضز ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز.ّن هٖة( ثِ
   23، م31الَثمٖ، ظالتؼل٘مات ػلٖ وتاب الؼشٍٓ

  231، م232الوسائل، ظتَؾ٘ح

 لِهؼظن استفتاء ضفاّٖ اص دفتش

 ضَز.د( ذ٘ط، هَرت ثْن ذَضزى يبزت ًوٖ

 
 ضَز.  ضٍز ٍ هلحٕ ثِ هؿكطثِ هٖز( يبزاص اظ ث٘ي هٖ

   23، م31الَثمٖ، ظلتؼل٘مات ػلٖ وتاب الؼشٍٓا

 ي وحيد خراسان اهلل آيت

ذَضز ٍ زض ٍٖتِ٘  ذَى زٗسى ثطذالِ يبزت، يبزت ثِ ّن هٖالّ( زض يسزِٗ ثب ٗٛجبض 

اٌٗٛدِ آدبٍت ثدِ     ذدَضز هگدط   يبزت ثِ ّن هٖثط ذالِ يبزت، ً٘ع ثب ٗٛجبض ذَى زٗسى 

 ب يٗت اْتبزُ است.هٗساضٕ ثبضس ِٚ يطْبً ثگٌَٗس يبزاص رلَ ٗ

 ٍ يبزت رسٗس هستٗط هٖ ضَز. ذَضزّن هٖة( ثِ

 ذَضز. ّن هٖد( ثِ

ذَضز. )الجتِ زض ٍٖتِ٘ اگط آبٍت ٚن ثبضس ثدِ قدَضٕ ٚدِ يطْدبً ثگٌَٗدس       ز( ثِ ّن هٖ

 ذَضز.( يبزاص رلَ ٗب يٗت اْتبزُ ثِ ّن ًوٖ
 234، م154الوسائل، ظتَؾ٘ح

 استفتاء ضفاّٖ اص دفتش
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 تا عذد غیرهواثل ٍ تجاٍز از دُ رٍز  ديذى خَىدٍتار 

 پس از آى
 

ضٍظ ٍ هبُ زٗگدط ًدِ    ْطزٕ ّٓت ضٍظ است ٗٙ هبُ  ّطت ِسإال: يبزت يسزٗ
ٌٚس لكٓدبً ثٓطهبٗ٘دس: آٗدب    ثٌ٘س ٍ ثًس اظ آى ّو٘طِ اظ زُ ضٍظ ازبٍظ هٖضٍظ ذَى هٖ

 اَاى ّٓت ضٍظ ح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زاز؟هٖ

 
  تبهج اهلل آيت

 اگط غسٔ يطْٖ ٌٚس ِٚ اٗي ظى، يبزت هًلَهٖ ًساضز، يبزت اٍلٖ اٍ ثْن ذَضزُ.

 
  آيت اهلل تبريسي 

 زّس. ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض هٖ زضْطؼ هعثَض ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ

 
   آيت اهلل خامنه اي 

ضٍظح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ استحبؾِ هحدل اأهدل اسدت ٍ احت٘دبـ      7زض ْطؼ سإال ٖطاضزازى 

ضٍظ اسدت زض آدبٍت هٗدساض     7زاض ٚوتط ٗدب ث٘طدتط اظ    )ًٌٖٗ اگط ذَى غٓت .اط٘ ًطَز

احت٘بـ ٌٚس ٗب ثب ضيبٗت االيلن ْباليلن ثِ هطرى زٗگدطٕ ٚدِ زض اٗدي     7زاض ٍ يسز  غٓت

 هَؾَو ْتَا زاضز، ضرَو ٌٚس.(
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    سيستاني آيت اهلل

تَاًد باشٌد هٖ اگر خَى بِ ٗك رًگ باشد ٍ زًاى فاه٘ل ّن عادت عددٕ هعٌٖ٘ ًداشتِ

 را هع٘ار قرار دّد.  7عدد

 
 

ضٍظ( ٍاردس غدٓبت حد٘ؽ     10اب  3اٗي ذبًن هؿكطثِ ضسُ اگط ثًؿٖ اظ ذًَْب )ث٘ي 

ذَٗطبى ٌٚس ثطذٖ ضرَو ثِ يبزت ثِ احت٘بـ ٍارت است ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ الّب 

  يسزٕ هٌبست هعارص اًتربة ٌٚس. 10اب  3ٍ اگط هوٛي ًجَز ث٘ي يسز 
 221ٍ222، م256، ظ2ح الوسائل خاهغ، جتَؾ٘

 

   ي آيت اهلل شبيري زنجان

ال، يبزاص ثْن ذَضزُ ٍ ثبٗس هٗساض يبزت ٖٗٛ اظ ذَٗطبًٍساى زض سي ٍ إزض ْطؼ س

 سبل ذَز ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.

 
    ي آيت اهلل صافي گلپايگان

 ذَضز. زض ْطؼ سإال يبزت ثِ ّن هٖ
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 ي فاضل لنكراناهلل آيت 

اٗطبى ثبٗس ّٓت ضٍظ ضا يبزت ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ ضا  (اٖ ِٚ ذًَْب ٗٛسبى استزض غَض)

استحبؾِ ٖطاض زّس ٍ اگط يبزت اٖبضة اٍ ثب ّٓت ضٍظ هتٓبٍت است ثٌبثط احت٘بـ ٍاردت  

 زض هٗساض آبٍت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس. 

 
 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ

   يرازيش مكارم آيت اهلل

زض غَضاٖ ِٚ يبزت يسزٕ زاضز ٍ زض ٗٙ هبُ ثط ذالِ آى هٖ ثٌ٘س ثبٗس ّودبى يدسز   

ذبظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ اگط اظ زُ ضٍظ ازبٍظ ٌٚس استحبؾِ است ٍلٖ اگط زٍ هبُ 

ٗب ث٘طتط ثط ذالِ يسز هعثَض ثجٌ٘س اجسٗل ثِ هؿكطثِ هٖ ضَز ٍ احٛبم هؿكطثِ ضا زاضز ٍ 

 پسضٕ ٍ هبزضٕ ّستٌس.اَٖام اين اظ ذَٗطبًٍساى 

 
   نوري همداني آيت اهلل

ّدبٖٗ ضا ٚدِ   ذدَى  ِزض ْطؼ سإال ِٚ ذَى زٗسى اظ زُ ضٍظ گصضتِ است چٌبًچِ ّو

ضٍظّبٕ يبزاص حد٘ؽ ٍ ثّٗ٘دِ ضا    ُرَض ثبضس ثبٗس اظ هَٖى زٗسى ذَى ثِ ضوبضزٗسُ ٗٙ

 ارًِ ْطهبٗ٘س.اَؾ٘ح الوسبئل هط 494ثطإ اقالو ث٘طتط ثِ هسألِ استحبؾِ ٖطاض زّس. 
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: ظًٖ ِٚ يبزت يسزِٗ زاضز، اگط ث٘طتط اظ ضوبضُ يبزت ذَز ذَى ثجٌ٘دس ٍ  494هسألِ 

اظ زُ ضٍظ ث٘طتط ضَز، چٌبًچِ ّوِ ذًَْبٖٗ ِٚ زٗسُ ٗٙ رَض ثبضس ثبٗس اظ هَٖدى زٗدسى   

ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس ٍ اگط ّوِ ذًَْدبٖٗ  ذَى ثِ ضوبضُ ضٍظّبٕ يبزاص ح٘ؽ 

َض ًجبضس، ثلِٛ چٌس ضٍظ اظ آى، ًطدبًِ حد٘ؽ ٍ چٌدس ضٍظ زٗگدط ًطدبًِ      ِٚ زٗسُ ٗٙ ر

استحبؾِ ضا زاضتِ ثبضس، اگط ضٍظّبٖٗ ِٚ ذَى، ًطبًِ ح٘ؽ ضا زاضز ثب ضدوبضُ ضٍظّدبٕ   

يبزت اٍ ٗٙ اًساظُ است  ثبٗس ّوبى ضٍظّب ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس ٍ اگدط  

ٕ يبزت اٍ ث٘طتط اسدت، ْٗدف ثدِ اًدساظُ     ضٍظّبٖٗ ِٚ ذَى ًطبًِ ح٘ؽ زاضز، اظ ضٍظّب

ضٍظّبٕ يبزت اٍ ح٘ؽ، ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است ٍ اگط ضٍظّبٖٗ ِٚ ذدَى ًطدبًِ حد٘ؽ    

زاضز اظ ضٍظّبٕ يبزت اٍ ٚوتط است  ثبٗس آى ضٍظّب ضا ثب چٌس ضٍظ زٗگط ِٚ ضٍٕ ّن ثدِ  

 اًساظُ ضٍظّبٕ يبزاص ضَز، ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.
 

  خراساني وحيد  آيت اهلل

اگط  .بزت يسزِٗ ّٓت ثِ ّن ذَضزُ ٍ حٛن هؿكطثِ ضا زاضزيًساضتِ اگط يبزت ٍٖتِ٘ 

زاضتِ ثبضس، ثبظ ّن ضا يبزت ٍٖتِ٘ زاضتِ ٍ اٗي ٗٙ ٗب زٍ ضٍظ ظائس ثط ّٓت، غٓت ح٘ؽ 

هخل غَضت ٖجل است. اگط يبزت ٍٖتِ٘ زاضتِ ٍ اٗي ٗٙ ٗب زٍ ضٍظ ظائس ثط ّٓدت، غدٓت   

زض اٗي غَضت اگط اظ زُ ثگصضز، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ث٘ي ّٓت ادب زُ   ًساضتِ ثبضس،ح٘ؽ 

  روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس. ضٍظ
 اظ زْتط هًهن لِ زضٗبْتٖاستٓتبء 
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 ّن خَردى عادتتأثیر تجاٍز هكرّر خَى از دُ رٍز در تِ

 

س هدبُ  ثبضس، اگط چٌسإال: ذبًوٖ ِٚ غبحت يبزت يسزِٗ ٗب ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ هٖ

)ث٘طتط اظ زٍ هبُ( پطت سط ّن ث٘ص اظ زُ ضٍظ ذَى ثجٌ٘س، آٗدب يدبزت اٍ ثدِ ّدن     

-ّبٖٗذَضزُ ٍ يبزت رسٗسٕ ثطاٗص هستٗط ضسُ است؟ زض اٗي غَضت حٛن ذَى

 چ٘ست؟ ثٌ٘س ِٚ هٖ

 
 بهجت آيت اهلل 

اٌْب زض غَضت زٗسى زٍ هطاجِ پطت سدط ّدن ثٌحدَ اوبحدل ثدط       ُحػَل يبزت رسٗس

هحٕٗ ًطسُ است ٍ ظٍال يبزت  ُثِٗ است ٍ زض ْطؼ سإال يبزت رسٗسذالِ يبزت سب

قَضٕ ِٚ غسٔ ٌٚس يطْبً ٚدِ  سبثِٗ زض غَضاٖ است ِٚ ثِ زًْبت ذالِ آى زٗسُ ضَز ثِ

 ثطإ اٍ اّٗبم هًلَهِ ً٘ست.

 
 اهلل تبريسي  آيت

س ٍ ٌٚد ثٌ٘س ٍ ث٘ص اظ آى ً٘ع ازاهِ پ٘سا  هٖزض ْطؼ سإال ِٚ ثِ هٗساض يبزت ذَى هٖ

ثٌ٘س ثبٗس هبًٌس يسزِٗ يول ٌٚدس  ضَز: چٌبًچِ زض ٍٖتِ٘ زض َ٘ط ٍٖت هٖث٘ص اظ زُ ضٍظ هٖ

زّس ٍ ثِّٗ٘ يسز سبثٕ ح٘ؽ ٖطاض هٖ ُاظ اٍّل هٗساضٕ ضا ِٚ ثِ غٓبت ح٘ؽ است ثِ اًساظ

 ٌٚس. ضا استحبؾِ ٍ قجٕ ٍنِ٘ٓ هٗطضُّ يول هٖ
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   اي خامنهاهلل آيت 

 رَضزُ است.زض ْطؼ هطَٖم يبزت ثْن ً

 
   آيت اهلل سيستاني

يبزت اٍ ثِ ّن ًوٖ ذَضز، ٍ هٗساض يبزت ذَز ضا ح٘ؽ ٖطاض زازُ ٍ ثِّٗ٘، هحَٛم، ثدِ  

 استحبؾِ است.

 
   آيت اهلل شبيري زنجاني 

يبزاص ثِ ّن ذَضزُ است ٍ اگط ّوِ ذًَْدب ٍاردس غدٓبت ثبضدس ثبٗدس ثدِ يدبزت        

ارس غٓبت ح٘ؽ ث٘ص اظ يسز يدبزت ٍ  ذَٗطبى زض سي ٍ سبل ضرَو ٌٚس ٍ اگط ذَى ٍ

 ٚوتط اظ زُ ضٍظ ثبضس، ثبٗس آى هٗساض ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.

 
  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

 زض ْطؼ سإال يبزت اٍ ثِ ّن ًرَضزُ.

 492ٍ غبحت يبزت ٍٖتِ٘ يسزِٗ ثدِ هسدألِ    499د غبحت يبزت يسزِٗ ثِ هسألِ 

 ٌٗس.اَؾ٘ح الوسبئل هطارًِ ًوب
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: ظًٖ ِٚ يبزت يسزِٗ زاضز، اگط ث٘طتط اظ ضوبضُ يبزت ذَز ذَى ثجٌ٘دس ٍ اظ زُ  499م

ٖ   ّبٖٗ ِٚ زٗسُ ٗٙضٍظ ث٘طتط ضَز، چٌبًچِ ّوِ ذَى اَاًدس ثدِ ضدوبضُ    ردَض ثبضدس، هد

ضٍظّبٕ يبزاص ضا اظ اٍل ٗب ٍسف، ح٘ؽ ٍ ثٗ٘دِ ضا استحبؾدِ ٖدطاض زّدس ٍ اگدط ّودِ       

س، ثلِٛ چٌسضٍظ اظ آى، ًطبًِ حد٘ؽ ٍ چٌدس ضٍظ زٗگدط    ذًَْبٖٗ ِٚ زٗسُ ٗٙ رَض ًجبض

ًطبًِ استحبؾِ ضا زاضتِ ثبضس، اگط ضٍظّبٖٗ ِٚ ذدَى، ًطدبًِ حد٘ؽ ضا زاضز ثدب ضدوبضُ      

ضٍظّبٕ يبزت اٍ ٗٙ اًساظُ است، ثبٗس ّوبى ضٍظّب ضا ح٘ؽ ٍ ثٗ٘دِ ضا استحبؾدِ ٖدطاض    

ث٘طتط است، ثِ اًساظُ  زّس ٍ اگط ضٍظّبٖٗ ِٚ ذَى ًطبًِ ح٘ؽ زاضز اظ ضٍظّبٕ يبزت اٍ

ّوبى ضٍظّبٕ يبزت ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس. ٍ اگدط ضٍظّدبٖٗ ٚدِ ذدَى     

ًطبًِ ح٘ؽ زاضز، اظ ضٍظّبٕ يبزت اٍ ٚوتط است، ثبٗس آى ضٍظّب ضا ثب چٌس ضٍظ زٗگط ِٚ 

 ضٍٕ ّن ثِ اًساظُ ضٍظّبٕ يبزاص ضَز، ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.
 98ظ اَؾ٘ح الوسبئل،

: ظًٖ ِٚ يبزت ٍٖتِ٘ ٍ يسزِٗ زاضز، اگط ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ذَى ثجٌ٘س، ذدًَٖ ٚدِ   492م

 ِ ّبٕ ح٘ؽ ضا ًساضتِ ثبضس د ح٘ؽ است، ٍ ذًَٖ  زض ضٍظّبٕ يبزت زٗسُ د اگطچِ ًطبً

 ِ ّبٕ ح٘ؽ ضا زاضتِ ثبضس د استحبؾِ است.  ِٚ ثًس اظ ضٍظّبٕ يبزت زٗسُ د اگطچِ ًطبً

اٍ اظ اٍل هبُ اب ّٓتن است، اگط اظ اٍل اب زٍاظزّن ذدَى ثجٌ٘دس،    هخالً ظًٖ ِٚ يبزت ح٘ؽ

 ثبضس.ّٓت ضٍظ اٍل آى، ح٘ؽ ٍ پٌذ ضٍظ ثًس استحبؾِ هٖ
 102اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

 فاضل لنكراني اهلل آيت 

 زض ْطؼ سإال يبزت اٍ اظ ث٘ي ضْتِ ٍ حٛن هؿكطثِ ضا زاضز.   
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   يرازيش مكارم آيت اهلل

 ُ ٍ ثِ ّوبى حبل سبثٕ است.يبزاص اُ٘٘ط ًٛطز

 
   نوري همداني آيت اهلل

ٖ ًَٖذ ذ٘ط، يبزت اٍ ثْن ًرَضزُ است. ثٌ٘دس اگطچدِ   ِٚ زض ضٍظّبٕ يبزت هد

ٖ  ّبٕ ح٘ؽ ًساضتِ ثبضس، ح٘ؽ ٖطاض هًٖطبًِ ٚدِ ثًدس اظ ضٍظّدبٕ    زّدس ٍ ذدًَ

 ّبٕ ح٘ؽ ضا زاضتِ ثبضس، استحبؾِ است. يبزت زٗسُ اگطچِ ًطبًِ

 
  حيد خراساني و آيت اهلل

 ذَضز ٍ ثِ يسز هطارًِ ٌٚس.  يبزت اٍ ثِ ّن ًوٖ
 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ

 

 ّاتشخیص صفات خَى حیض در تفاٍت رًگ
 

آٗب ثِ هحؽ زٗدسى   زض ح٘ؽ ٍٖت هًٌٖ٘ ًساضز )هؿكطثِ ٍ يسزِٗ ٍ...(ِٚ ظًٖ سإال: 

 اَاًس ح٘ؽ ٖطاض زّس؟ظٗط، هٖ ّبٕذَى ثِ ضًگ

 ز( غَضاٖ  د( ًبضًزٖ      إ ضٍضية( َُْٖ ٕ ا٘طُاالّ( َُْٖ

 
    سيستانيآيت اهلل 

 ضَز. الّ( غٓت ح٘ؽ هحسَة هٖ
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 ضَز. ة، د ٍ ز( غٓت ح٘ؽ هحسَة ًوٖ
 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

   آيت اهلل شبيري زنجاني 

 ّس سِ ضٍظ ازاهِ زاضتِ ثبضس ح٘ؽ اگط ذَى ا٘طُ ثجٌ٘س هخل َُْٖ إ ا٘طُ ٍ احتوبل ثس

 ٖطاض زّس ٍگطًِ استحبؾِ است.

 
   آيت اهلل صافي گلپايگاني 

ذَى ثِ غٓبت ح٘ؽ هوٛي است زض قجبٗى هرتلّ ٖسضٕ هتٓبٍت ثبضس ثٌدبثطاٗي ّدط   

ثٌ٘س، هٌبـ ٖطاض زّس. زض ّط حبل زض غَضاٖ  ظًٖ ّوبى اٍغبْٖ ضا ِٚ زض ح٘ؽ ٖكًٖ هٖ

 ت٘بـ روى ث٘ي ايوبل هستحبؾِ ٍ اطٍ٘ حبئؽ ًوبٗس.ِٚ ضٙ زاضز ثٌبثط اح

 

 
    مكارم شيرازيآيت اهلل 

ا٘دطُ ذدَى اسدت،    ضًگ زض غَضاٖ ِٚ غٓبت هًوَلٖ ح٘ؽ ضا زاضتِ ثبضس ِٚ ّوبى 

 ضَز.ح٘ؽ هحسَة هٖ

 
   آيت اهلل وحيد خراساني 

 الّ( غٓبت ح٘ؽ است.
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 ضَز، غٓت ح٘ؽ است. إ گٓتِ هٖ اگط ثِ آى َُْٖة( 

 رعء غٓبت ح٘ؽ ً٘ست.ًبضًزٖ ضٍضي ( د

 رعء غٓبت ح٘ؽ ً٘ست.غَضاٖ ضٍضي ز( 
 استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

 

 حیض در هضطرتِ ٍ تجاٍز از دُ رٍزغالثي صفات 
 

ثب اوبم غٓبت ح٘ؽ ٍ ذَى ضٍظ 7ضٍظ ذَى سطخ، ثًس اظ آى 4سإال: هؿكطثِ إ ِٚ 

ضٍظٕ ِٚ اوبم غٓبت ضا 7ذبًن اظ اثتسا است ٗب  ضٍظ ذَى سطخ زٗسُ  ح٘ؽ اٗي 4زٍثبضُ 

 زاضز؟

 
 :امام خميني 

ضٍظ ذَى سطخ اٍل، غٓتٖ اظ اٍغبِ استحبؾِ ضا ًساضتِ ثبضس، ظى  4زض غَضاٖ ِٚ 

 ْبٖس او٘٘ع هحسَة ضسُ ٍ ثبٗس اظ ّوبى اثتسا ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 5، پبٍض12ٖٖ، م237، ظ1يطٍٓالَحٖٗ، د

 ، گلپايگاني  فاضل لنكراني،   ، سيستانيآيات عظام اراكي 

چٌ٘ي ظًٖ ْبٖس او٘٘ع هحسَة ضسُ ٍ ثبٗس اظ ّوبى اثتسا ح٘ؽ ٖطاض زّس. )ذَى ٍارس 

چٌس غٓت اظ غٓبت ح٘ؽ اٍلَٗتٖ ثط ذَى ٍارس ٗٙ غٓت ًساضز.( ثدطإ اً٘د٘ي يدسز    

 1 ضٍظ زض هؿكطثِ ضرَو ضَز. 10ح٘ؽ ثِ ثحج ازبٍظ ذَى اظ 

                                                 

 21، م104، ظ2ػشٍٓالَثمٖ، ج. آیت اهلل اراکی،  1

 12، م213، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، دآیت اهلل فاضل لنکرانی، 

 242، تا استفادُ اص م 264، ظ 2تَؾ٘ح الوسائل خاهغ، جآٗت  اهلل س٘ستاًٖ، 
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   آيت اهلل خامنه اي 

طؼ سإال اگط چْبض ضٍظ اٍل ّوطاُ ثب غٓتٖ اظ غٓبت استحبؾِ ًجبضس اظ ّودبى  زض ْ

 7اثتسا ح٘ؽ ٖطاضزّس ٍ زض يسز ثِ اٖبضة ذَٗص ضرَو ٌٚس، چٌبًچِ يبزت ذَٗطبى اٍ 

ضٍظ ثبضدس زض  7ضٍظ ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است. ٍ اگط ٚوتدط ٗدب ث٘طدتط اظ    7ضٍظ است، 

ٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ رودى ًوبٗدس ٍ   ضٍظ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ث٘ي اط7آبٍت ثب 

 ضٍظ( ح٘ؽ ٖطاض زّس.7اگط يبزت ذَٗطبى ٗٛسبى ً٘ست ثِ يسز ضٍاٗت )

 

   آيت اهلل شبيري زنجاني 

 زض ْطؼ سإال، اٌْب ّوبى ّٓت ضٍظ ح٘ؽ است ٍ سبٗط ذًَْب استحبؾِ است.

 
   ی صافی گلپایگانآیت اهلل 

ّٓت ضٍظٕ ِٚ غٓبت ٚبهل ثَز ضرَو ثِ اٖطثب  ٌٚس ٍ ثًس اظ پبٗبى اثتسا ثبٗس احت٘بـ

 ًوبٗس ٍ اگط يبزت هً٘ي ًطس، ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.

 

                                                                                                                 

 21، م104، ظ 2آٗت اهلل گلپاٗگاًٖ، الؼشٍٓالَثمٖ، ج



  73                 حیض                                                                              

 

 

   آیت اهلل مکارم شیرازی 

زض غَضاٖ ِٚ هؿكطثِ است آى اٗبهٖ ِٚ ثب غٓبت زٗسُ، يبزت اسدت. )ًٌٗدٖ ّودبى    

 ّٓت ضٍظ ِٚ ّوِ غٓبت ضا زاضز.(

 
   مداني آيت اهلل نوري ه

 ثبضس.ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ّٓت ضٍظٕ ِٚ ٍارس اوبم غٓبت ح٘ؽ است، ح٘ؽ هٖ    
 12، م 68التًل٘ٗبت يلٖ ٚتبة الًطٍٓ الَحٖٗ، ظ 

   آيت اهلل وحيد خراساني 

اگط اظ پبٗبى ح٘ؽ ٖجلٖ زُ ضٍظ ْبغلِ ضسُ، ح٘ؽ اظ اثتسإ چْبض ضٍظ اٍل است الجتِ 

 طثِ ث٘بى ضسُ. ثب ضيبٗت احٛبهٖ ِٚ ثطإ هؿك
 استٓتبء زضٗبْتٖ اظ زْتط هًهن لِ

 

 ٍظیفِ فعلي در اتتذای خَى ديذى در ٍقتیِ
 

إ ذَى ْبٖس غٓبت ح٘ؽ زٗسُ است، آٗدب زض غدَض ظٗدط    سإال: غبحت يبزت ٍٖتِ٘

 اَاًس ثِ هحؽ ذَى زٗسى ح٘ؽ ٖطاض زّس؟هٖ

 الّ( زض ٍٖت يبزت ٗب ٖٗٛ زٍ ضٍظ ٖجل ٗب ثًس اظ آى ذَى زٗسُ

 ذبضد اظ ٍٖت يبزت ذَى زٗسُة( 
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 :امام خميني 

ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست  الّ(

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖب( 

اسدتوطاض زاضدت، آى ضا   بقي ( )ّط چٌس زض ثحبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ 

 ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 13، م 48، ظ 1احطٗطالَس٘لِ، د

 500، ثب استٓبزُ اظ م 74ٍ ظ  488، م 70اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 اراكي  اهلل آيت

الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

سِ ضٍظ قَل هٖ ٚطس ثبٗس اب سِ ضٍظ احت٘بـ ٚطزُ ٍ ٚبضّدبٕ  اگط ٗٗ٘ي ًساضًس اب ب( 

چدِ  استحبؾِ ضا ثزب آٍضزُ ٍ ٚبضّبٖٗ ضا ِٚ ثط حبئؽ حطام است، ادط٘ ًوبٗدس ٍ چٌدبى   

 پ٘ص اظ سِ ضٍظ پب٘ ًطس ثبٗس آى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 22، م 232ٍ ظ  15، م 228، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 496، ثب استٓبزُ اظ م 92ٍ  91ٍ ظ  485، م 87اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 بهجت  اهلل آيت

الّ( ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سدِ ضٍظ قدَل هدٖ ٚطدس ثبٗدس ثد٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ ايودبل          ب( 

 هستحبؾِ روى ٌٚس. 
  251، م 75ٍس٘لٔالٌزبٓ، ظ
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 434، ثب استٓبزُ اظ م 88ٍ ظ  414، م 85ل، ظ اَؾ٘ح الوسبئ

 تبريسي  اهلل آيت

الّ( ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

 ة( استحبؾِ است. 
  217ٍ  215، م 61ٍ  60، ظ 1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 494، م 77اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

 

   نه اي آيت اهلل خام

الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖة( 

زاضدت، آى ضا   اسدتوطاض  )ّط چٌس زض ثبقي ( حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 اض زّس.ح٘ؽ ٖط
 13، م 48، ظ 1، د-ضُ-احطٗطالَس٘لِ اهبم

 500، ثب استٓبزُ اظ م 74ٍ ظ  488، م 70، ظ -ضُ-اَؾ٘ح الوسبئل اهبم

  اهلل خوئي آيت

ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست  (الّ

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

 ة( استحبؾِ است.  
 219، م 56ظ  ،1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 48، م 80اَؾ٘ح الوسبئل، ظ
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   آيت اهلل سيستاني 

الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖة( 

اسدتوطاض زاضدت، آى ضا    )ّط چٌس زض ثبقي ( ضٍظ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس. 
 217ٍ  215، م 75ٍ  74، ظ 1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 537، م 181ٍ  180ظ ، 1داَؾ٘ح الوسبئل ربهى، 

   آيت اهلل شبيري زنجاني 

الّ ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 وبٗس.اط٘ ٚطزُ ٖؿب ً

  ة( استحبؾِ است.  
  494، م 105ٍ ظ  489، ثباستٓبزُ اظ م 103اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

 :امام فاضل لنكراني 

الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

ثد٘ي ادطٍ٘    ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى   اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖب( 

اسدتوطاض زاضدت، آى ضا    )ّط چٌس زض ثبقي ( حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 15، م 207، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

 ، الٓػل الربهس52احٛبم الَاؾحِ، ظ 

  484، م 78اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 
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   آيت اهلل مكارم شيرازي 

ًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌب

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

  استحبؾِ است. ة(
 7، پبٍضٖٖ ش 249، ظ 1يطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

   478، م 89ظ  اَؾ٘ح الوسبئل،

 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

   آيت اهلل نوري همداني 

ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖة( 

اسدتوطاض زاضدت، آى ضا    )ّط چٌس زض ثبقي ( حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس. 
 15، م 65ٍٓالَحٖٗ، ظ التًل٘ٗبت يلٖ ٚتبة الًط

 486، م 100اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   آيت اهلل وحيد خراساني 

الّ( ثلِ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

 ة( استحبؾِ است.
 217ٍ  215، م 59ٍ  58، ظ 2هٌْبد الػبلح٘ي، د

 490، م 86ظ ٍ  486، م 83اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 
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 ٍظیفِ فعلي در اتتذای خَى ديذى در غیرٍقتیِ
 

اَاًس زض غدَض ظٗدط   آٗب هٖسإال: ظًٖ ِٚ غبحت يبزت ٍٖتِ٘ ً٘ست ذَى زٗسُ است، 

 ثِ هحؽ ذَى زٗسى، ح٘ؽ ٖطاض زّس؟

 الّ( ذَى ٍارس غٓبت ح٘ؽ ثبضس

 ة( ذَى ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثبضس

 
 :امام خميني 

ِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست ٍ چٌبًچ زّسح٘ؽ ٖطاض  الّ(
 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖب( 
استوطاض زاضدت، آى ضا   )ّط چٌس زض ثبقي (  حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس.
  13، م 50ْٖ الح٘ؽ، ظ  ، ْػل1احطٗطالَس٘لِ، د

 500، م67اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 اراكي  اهلل آيت

زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست الّ( ح٘ؽ ٖطاض 
 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

ة( اگط ٗٗ٘ي ًساضًس اب سِ ضٍظ قَل هٖ ٚطس ثبٗس اب سِ ضٍظ احت٘بـ ٚطزُ ٍ ٚبضّبٕ 
چِ آٍضزُ ٍ ٚبضّبٖٗ ضا ِٚ ثط حبئؽ حطام است، اط٘ ًوبٗس ٍ چٌبىاستحبؾِ ضا ثزب 

 پ٘ص اظ سِ ضٍظ پب٘ ًطس ثبٗس آى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 22، م 232ٍ ظ  15، م 228، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 496، م 92ٍ  91اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 
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 بهجت  اهلل آيت

بٖٗ ضا ِٚ زض آى هست ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْثًساً الّ( ( ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ 

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

اگط يلن ثِ استوطاض اب سِ ضٍظ زاضز، ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط يلن ثِ استوطاض اب سدِ  ب( 

ضٍظ ضا ًساضز زض يسزِٗ )ثِ ْتَا( ٍ زض هجتسئِ، هؿكطثِ ٍ ًبسِ٘ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اب سدِ  

سِ ضٍظ ازاهِ پ٘سا ٚدطز   ضٍظ  ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس ٍ چٌبًچِ اب

 ثبٗس آى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس. 
  251، م 75ٍس٘لٔالٌزبٓ، ظ

 434، م 85اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 تبريسي  اهلل آيت

ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ زض آى هست  ثًساً الّ( ( ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ

 اط٘ ٚطزُ ٖؿب ًوبٗس.

تَا( ٍ زض هؿكطثِ ٍ هجتسئِ ثِ احت٘بـ ة( زض يسزِٗ استحبؾِ است ٍ زض ًبسِ٘ )ثِ ْ

ٍارت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس گطچِ اب سِ ضٍظ ازاهِ پ٘سا ٌٚس ٍ 

 اب ٖجل اظ زُ ضٍظ ّن اوبم ضَز. 
 ، االٍل30ٍ ظ  52، م 24ظ الوسبئل الوٌترجِ، 

 506، م 80 اَؾ٘ح الوسبئل، ظ
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 : اي آيت اهلل خامنه

چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست  زّس ٍالّ( ح٘ؽ ٖطاض هٖ

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖب( 

اسدتوطاض زاضدت، آى ضا    )ّط چٌس زض ثبقي( حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس.

  13، م 50، ْػل ْٖ الح٘ؽ، ظ 1، د-ضُ– احطٗطالَس٘لِ اهبم

 500، م67، ظ -ضُ–اَؾ٘ح الوسبئل اهبم 

  اهلل خوئي آيت

الّ( زض غَضاٖ ِٚ ٍارس غٓبت ح٘ؽ ثبضس، ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس 

 ح٘ؽ ًجَزُ، ثبٗس يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ ثِ رب ً٘بٍضزُ ٖؿب ًوبٗس.

 ة( استحبؾِ است.  
 216، م 57ظ  ،1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 506، م 87اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

    سيستانيآيت اهلل 

زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست الّ( ح٘ؽ ٖطاض 

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖب( 

استوطاض زاضدت، آى ضا   )ّط چٌس زض ثبقي (  اگط سِ ضٍظ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 216، م 68، ظ 1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 572، م 198، ظ 1اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، د
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   آيت اهلل شبيري زنجاني    

الّ( ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ ثبٗس  يجبزاْبٖٗ ضا ِٚ اط٘ ٚطزُ است 

 ٖؿب ًوبٗس.

 ( استحبؾِ است.ة
 506، م 110اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   آيت اهلل صافي گلپايگاني 

زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست الّ( ح٘ؽ ٖطاض 

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

 
 233، م 40، ظ 1ّساٗٔالًجبز، د

 506، م 86اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

ٚطس، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ َل هٖة( اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ ق

ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ )ّط چٌس زض ثبقي (  استوطاض زاضت، آى ضا ح٘ؽ 

 ٖطاض زّس.

 
  اهلل فاضل لنكراني آيت

زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست الّ( ح٘ؽ ٖطاض 

 .اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس
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ٚطس، ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت رودى ثد٘ي ادطٍ٘      اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب سِ ضٍظ قَل هٖ ة(

اسدتوطاض زاضدت، آى ضا    )ّط چٌس زض ثبقي( حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 15، م 207، ظ 1الًطٍٓ الَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

 52احٛبم الَاؾحِ، الٓػل الربهس،  ظ 

 496، م 83اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

  اهلل گلپايگاني آيت

الّ( ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست 

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس. 

ٚطس ٍ ًطبًِ ح٘ؽ ضا ّن ًساضتِ ثبضس، ثٌبثط  ة(اگط ٗٗ٘ي ًٌٛس ِٚ اب سِ ضٍظ قَل هٖ

ضّبٖٗ ضا ِٚ ثط حبئؽ حطام است احت٘بـ ٍارت ثبٗس ٚبضّبٕ استحبؾِ ضا ثزب آٍضًس ٍ ٚب

 ضٍظ قَل ثٛطس. 10اط٘ ًوبٌٗس اگطچِ اب 
 

 233، م 48، ظ 1ّساٗٔالًجبز، د

 506، م 88اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   آيت اهلل مكارم شيرازي 

زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست الّ( ح٘ؽ ٖطاض 

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

 بؾِ است.استح  ة(
 7، پبٍضٖٖ 15، م 249، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت
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   آيت اهلل نوري همداني 

زّس ٍ چٌبًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست الّ( ح٘ؽ ٖطاض 

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

ٚطس، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ سِ ضٍظ قَل هٖ ة( اگط ٗٗ٘ي ًساضز اب

استوطاض زاضت، آى ضا ح٘ؽ  )ّط چٌس زض ثبقي( ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ اگط سِ ضٍظ

 ٖطاض زّس.
 65التًل٘ٗبت يلٖ ٚتبة الًطٍٓالَحٖٗ، ظ 

 501، م 105اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   آيت اهلل وحيد خراساني 

ًچِ ثًساً ثْٓوس ح٘ؽ ًجَزُ، يجبزاْبٖٗ ِٚ زض آى هست زّس ٍ چٌب الّ( ح٘ؽ ٖطاض

 اط٘ ٚطزُ است، ٖؿب ًوبٗس.

ة( استحبؾِ است. ثبٗس يجبزات ضا ثِ رب آٍضز هگط ًبسِ٘ زض غَضاٖ ِٚ ٗٗ٘ي ثِ احٕٗ 

 زّس ثبٗس يجبزت ضا اط٘ ٌٚس.ح٘ؽ پ٘سا ٌٚس ِٚ اب ٍٖتٖ احتوبل ثٗبٕ يبزت ضا هٖ
 216، م 58، ظ 2هٌْبد الػبلح٘ي، د

 506، م 105اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 

  حیضاداهِ ترشحات زردرًگ در 
 

اطضحبت ظضزضًگ زض ٖٗٛ زٍ ضٍظ آذط حد٘ؽ،  ثِ گٓتِ ثطذٖ پعضٛبى سإال: 

هطزُ رساض زاذلٖ ضحن اسدت   ّبٕذَى ً٘ست ٍ اطٚ٘جبت ذًَٖ ًساضز، ثلِٛ سلَل

ب ًجَزى ٍ ثَزى ٗضَز؟ حٛن اٗي اطضحبت ضا اظ رْت ح٘ؽ  اسضٗذ ذبضد هِٖٚ ثِ 

 قْبضت ٍ ًزبست آى ثٓطهبٗ٘س؟
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 بهجت  اهلل آيت

اگط ظى احطاظ ٚطزُ ِٚ اطضحبت هعثَض ذَى ً٘ست حٛن ذَى ًساضز ٍ ّوٌ٘كدَض اگدط   

 ضٙ زاضز ٍ ثب آحّع يلن ثِ ذَى ثَزى پ٘سا ًطس حٛن ذَى ًساضز.

 

 
 تبريسي اهلل آيت 

ذَى ظضزضًدگ اگدط زض اٗدبم     چٌبًچِ يطْبً ذَى ثِ آى گٓتِ ضَز حٛن ذَى ضا زاضز ٍ

يبزت ثبضس حٛن ح٘ؽ ضا زاضز ٍ اگط ثًس اظ اوبم ضسى يبزت ذَى ظضزضًگ ثجٌ٘س حٛن 

 استحبؾِ ضا زاضز. 

 
  آيت اهلل خامنه اي 

ّدبٕ ظضز  غَضت لِٛاگط ذَى ًجبضس حٛن ح٘ؽ ضا ًساضز، ٍ اگط ذَى ثبضس اگطچِ ثِ

حَٛم ثِ حد٘ؽ اسدت، ٍ اطدر٘ع اٗدي     ّب هضًگ ٍ اظ زُ ضٍظ ازبٍظ ًٌٛس، ّوِ آى لِٛ

 هَؾَو ثِ يْسُ ظى است.
 125، س12االستفتائات، ظ اخَتٔ

  آيت اهلل سيستاني 

ّطگبُ ظى ٖجل اظ گصضتي زُ ضٍظ اظ اثتسإ ح٘ؿص لِٛ ظضزٕ ثجٌ٘س ِٚ اظ هزطا ذبضد 

ضسُ اهب ًوٖ زاًس ذَى است ٗب آًِٛ يًَٓت ٗب چط٘ ٗب چ٘ع زٗگطٕ است، آى لِٛ حٛدن  
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٘ؽ ضا زاضز اهب اگط ثًس اظ زُ ضٍظ ٗب ٖجل اظ ضطٍو ح٘ؿص ثبضس، حٛدن ذدَى ضا   ذَى ح

 ضَز.ًساضز ٍ ظى پب٘ هحسَة هٖ
 14، س11استفتائات، ظ

  آيت اهلل شبيري زنجاني 

اگط ظضز ثبضس زض حٛن ذَى است ٍ ثب اَرِ ثِ اٌِٗٛ زض ٍٖت ح٘ؿص ٗب ٖجل اظ 

استحبؾِ است. )ًٌٖٗ اٗي اطضح اٛو٘ل يسز ح٘ؽ ّست ٗب ذ٘ط، ذَى هصَٚض ح٘ؽ ٗب 

-ظضز ضًگ، حٛن ذَى ضا زاضز، ثٌبثطاٗي اگط يسز يبزت اٛو٘ل ًطسُ ح٘ؽ هحسَة هٖ

 ضَز ٍ اگط ثًس اظ اٛو٘ل يسز يبزت است، استحبؾِ است ّط چٌس اظ زُ ضٍظ ًگصضز.(

 

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

 ّن ً٘ست.  اگط زض ًهط يطِ ذَى هحسَة ًطَز حٛن ح٘ؽ ضا ًساضز ٍ ًزس

 

 فاضل لنكراني اهلل  آيت

 506اظ لحبل ْْٖٗ اطضحبت هصَٚضُ ّن حٛن ح٘ؽ ضا زاضز ّوبًكَضٕ ِٚ زض هسألِ 

 الوسبئل آهسُ است.اَؾ٘ح
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   يرازيش مكارم آيت اهلل

 ضًگ ثَزُ ثبضس احٛبم ح٘ؽ ضا زاضز.زض غَضاٖ ِٚ ذَى ٚن

 
  آيت اهلل نوري همداني 

آٗس ٍ بً ثِ آى ذَى گٓتِ ضَز، ذَى ح٘ؽ ثِ حسبة هٖزض ْطؼ سإال اگط يطْ

 احٛبم ثط آى هتطات است.

 
  آيت اهلل وحيد خراساني 

زض غَضاٖ ِٚ يبزت يسزِٗ ٍ ٍٖتِ٘ زاضز، ٍ اطضحبت ظضزضًگ ذبضد اظ يبزت، 

ذَى ثبضس، ٍ ذًَْب اظ زُ ضٍظ ازبٍظ ًٌٛس، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اب زُ ضٍظ ث٘ي اطٍ٘ 

ستحبؾِ روى ٌٚس ٍ زض هؿكطثِ ٍ يسزِٗ اگط اظ زُ ضٍظ ًگصضز ّوِ ٍ ايوبل ه حبئؽ

ح٘ؽ است ٍ اگط اظ زُ ضٍظ ثگصضز، يسزِٗ ثِ اًساظُ يسز، ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است 

ٍ زض هؿكطثِ اگط اب ضص ٗب ّٓت ضٍظ، ًطبًِ ح٘ؽ زاضتِ ثبضس، ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ 

س، هخالً پٌذ ضٍظ ثب استحبؾِ است ٍ اگط ٚوتط اظ ضص ٗب ّٓت ضٍظ ًطبًِ زاضتِ ثبض

ًطبًِ زاض ٍ يسز ضص ٗب ّٓت، ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ  ًطبًِ ثبضس، زض اذتالِ ذَى

    ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس.
 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ 
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 رًگ در اداهِ خَى حیض سثسكرهي ٍ لكِ ّای 
 

ظٗط   ّٕب ٖ ثِ ضًگّبٗلِٛح٘ؽ سإال: اگط ذبًوٖ ٖجل اظ پبٗبى زُ ضٍظ زض ازاهِ 

   ضَز؟ ثجٌ٘س آٗب ازاهِ ح٘ؽ هحسَة هٖ

 ة( سجع      الّ( ٚطهٖ   

 
   آيت اهلل خامنه اي 

اگط ذَى ثبضس ٍ ٖجل اظ پبٗبى زُ ضٍظ ٖكى ضَز، ح٘ؽ هحسَة هٖ ضَز ٍ الّ ٍ ة( 

 اطر٘ع هَؾَو ثط يْسُ هٛلّ است.

 
   ي آيت اهلل سيستان

ض غدَضاٖ ٚدِ اظ زُ ضٍظ ازدبٍظ    الّ ٍ ة( اگط ذَى است ح٘ؽ هحسَة هٖ ضَز ز

 ًٌٛس ٍ اال ْٗف ثِ هٗساض يبزت ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است.  

 
   ي آيت اهلل شبيري زنجان

ّدب حد٘ؽ ً٘سدت ثلٛدِ      الّ ٍة( اگط لِٛ ّب ضا ثًس اظ اٛو٘ل يسز يبزاص زٗسُ، لِٛ

 استحبؾِ است.
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 4٘ؽ ثبضس ٍ ضٍظ آى ٍارس غٓبت ح 5ضٍظ ذَى ثجٌ٘س ِٚ ْٗف  9سإال: اگط هؿكطثِ 

 ضٍظ آذط ْبٖس غٓبت، آٗب ّوِ ذًَْب ح٘ؽ است ٗب ْٗف هٗساض غٓت زاض؟

 زاض ح٘ؽ است. ْٗف ذَى ًطبًِ

 
   ي آيت اهلل صافي گلپايگان

الّ ٍ ة( اگط هكوئي است ِٚ آًچِ اظ ضحن ذبضد ضسُ ذَى است احٛدبم آى هطادت   

 )زض غَضاٖ ِٚ زُ ازبٍظ ًٌٛس، ذًَْب ح٘ؽ است( .است

   ي هلل مكارم شيرازآيت ا

)زض  اٌْب زض غَضاٖ حٛن ذَى زاضز ِٚ يطْدبً غدسٔ ذدَى ثدط آى ثٌٛدس.     الّ ٍ ة( 

 ضٍظ ازبٍظ ًٌٛس، ذًَْب ح٘ؽ است.( 10غَضاٖ ِٚ اظ 

   آيت اهلل وحيد خراساني 

 الّ( اگط ًِ آة ظضز ضًگ ٍ ًِ ذَى ثبضس، پب٘ است.

 ة( پب٘ است.
 استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتط هًهن لِ
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  حیضاًتْای ٍظیفِ فعلي حائض در 
 

کٍ صاحة عادت عددیٍ ویست، َشت ريز خًن تاصفات حیض  ظًٖسإال: 

دَد کٍ خًن دیدٌ ي پس از آن تدين صفات ادامٍ پیدا کردٌ ي احتمال قًی می

 از دٌ ريز تجايز کىد. 

الف( آیا جایس است ريز وُم ي دَم جمع تیه تريک حائض ي اعمال مستحاضٍ 

 وماید؟

جا در صًرت جًاز جمع، اگر خًن از دٌ ريز تجايز کرد؛ آیا عثاداتی کٍ تٍ ب(

 آيردٌ صحیح است؟

   آيت اهلل سيستاني

 الّ( احت٘بـ هستحت روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ است.

 ة( غح٘ح است.

 
   يشبير آيت اهلل

پس اظ آى  اگط زض ٍٖت، زاضإ يبزت ثبضس، ثبٗس آذطٗي ٍٖت ح٘ؽ ضا لحبل ٌٚس ٍ

ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ح٘ؽ استحبؾِ است ٍ اگط هؿكطثِ است ثبٗس ذَى ٍارس غٓبت 

هستحت است اب اٛو٘ل زُ ضجبًِ ضٍظ استهْبض ٌٚس ٍ ذَز ضا حبئؽ ثطوبضز ٍ زض اٗي 

 ْطؼ الظم ً٘ست ًوبظّبٖٗ ِٚ اط٘ ٚطزُ است ضا ايبزُ ٌٚس.
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   صافي گلپايگاني آيت اهلل

ٍ زض غَضت ازبٍظ اظ زُ ضٍظ يجبزات هصَٚضُ ثب يول ثِ  لّ ٍ ة( هبًًٖ ًساضزا

 ٍنِ٘ٓ هستحبؾِ غح٘ح است.

 

   مكارم شيرازي آيت اهلل

 الّ( ربٗع است ثِ ٖػس ضرب اًزبم زّس، اهب ٍارت ً٘ست. 

 .ة( آضٕ، غح٘ح است

 

 

   وحيد خراساني  آيت اهلل

 ٍارت است غجط ٌٚس ٍ اب زُ ضٍظ يجبزااص ضا اًزبم ًسّس.
 فتاء هَجَد در ادارُ پاسخ بِ سؤاالتاست

 

 يازدّن  رٍز خَى درپاكي رٍز دّن ٍ ديذى 
 

ِٚ يبزت ضص ضٍظُ زاضز ٗٙ هبُ اب ضٍظ ًْن ذَى ثجٌ٘دس ٍ  سإال: الّ( اگط ظًٖ

ضٍظ زّن پب٘ ضَز ٍ ضٍظ ٗبظزّن هزدسزاً ذدَى ثجٌ٘دس، ٍن٘ٓدِ اٍ چ٘سدت؟ چدِ       

 زّس؟ضٍظّبٖٗ ضا ح٘ؽ ٍ چِ ضٍظّبٖٗ ضا استحبؾِ ٖطاض 

ّ  "ِٚ ظى هؿكطثِ ثبضس، حٛن ٖسوتة( زض غَضاٖ زض هدَضز اٍ چگًَدِ    "الد

 است؟
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 امام خميني 

الّ ٍ ة( اظ ضٍظ اٍل اب ضٍظ ًْن ح٘ؽ ٍ اظ ضٍظ ٗبظزّن ثدِ ثًدس ضا استحبؾدِ ٖدطاض     

 زّس. 
  25، م23ٍظ 5، تا استفادُ اص م13، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 آيت اهلل اراكي 

اب ضٍظ ًْن ح٘ؽ ٍ اظ ضٍظ ٗبظزّن ثدِ ثًدس ضا استحبؾدِ ٖدطاض     الّ ٍ ة( اظ ضٍظ اٍل 

 زّس. 
 104ٍ 103، تا استفادُ اص م44ٍ  43الوسائل، ظتَؾ٘ح

 بهجت  اهلل آيت
 

 ضٍظ ًْن، ح٘ؽ ٍ ذَى ضٍظ ٗبظزّن استحبؾِ است. الّ ٍ ة( اب آى

 
 تبريسي اهلل  آيت

غدٓبت حد٘ؽ ثجٌ٘دس ٍ     الّ( زض غَضاٖ ِٚ ثًس اظ يبزت ٍ زض ؾوي زُ ضٍظ ذًَٖ ثِ

ٖجل اظ اوبم زُ ضٍظ ٖكى ضَز اوبم ضٍظّبئٖ ِٚ ذَى زٗسُ، ح٘ؽ است ٍ آًچِ ثًدس اظ زُ  

ضٍظ ثسٍى ْبغلِ ضسى زُ ضٍظ ثجٌ٘س چِ زاضإ غٓبت ثبضس ٗب ًجبضس استحبؾدِ هحسدَة   

ضَز ٍ اگط ذَى ثًس اظ يبزت، غٓبت حد٘ؽ ضا ًدساضز هدخالً ظضز ضًدگ اسدت يودل       هٖ

 اًزبم زّس. استحبؾِ ضا ثبٗس 
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ِ زّدس ٍ پدس اظ ٍن٘ٓدِ، حٛدن     هؿكطثِ ضا اًزبم هٖ ٍنِ٘ٓة( زض ث٘ي زُ ضٍظ   هسدأل

 ٖسوت الّ ضا زاضز.  

 
   آيت اهلل خامنه اي 

 ِٚ اب ضٍظ ًْن زٗسُ ح٘ؽ ٍ ضٍظ ٗبظزّن استحبؾِ است.   الّ ٍ ة( ذًَٖ

 
 آيت اهلل خوئي 

اظ ضٍظ اٍل ادب ضٍظ   ثبضدس، ّب ٍارس غٓبت حد٘ؽ  زض غَضاٖ ِٚ ّوِ ذَى الّ ٍ ة(

 ًْن ح٘ؽ ٍ اظ ضٍظ ٗبظزّن ثِ ثًس ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.

 13م، 125، ظ2الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مِ، ج

 166، م52تَؾ٘ح الوسائل، ظ

  زنجانيشبيرياهلل  آيت

ّا ٍاخذ غفات ح٘ؽ تاضذ، ًِ سٍص اٍل ٍ سٍص الف ٍب( دس غَستٖ وِ ّوِ خَى 

تاضذ تاٗذ غسل ح٘ؽ وشدُ ػثادات ٍسف وِ پان هٖٗاصدّن ح٘ؽ است ٍ ٗه سٍص 

 .خَد سا اًدام دّذ

 166، م223ٍ ظ  114، تا استفادُ اص م 61، ظ 2جالوسائل، تَؾ٘ح

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

الّ ٍ ة( اظ ضٍظ اٍل اب ضٍظ ًْن ح٘ؽ ٍ اظ ضٍظ ٗبظزّن ثدِ ثًدس ضا استحبؾدِ ٖدطاض     

 زّس. 
 111، م05، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ
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 فاضل لنكراني اهلل  آيت

الّ( زض ْطؼ سإال ِٚ ضٍظ ًْن پب٘ ضسُ است ٍ زٍثبضُ ضٍظ ٗبظزّن ذَى زٗسُ است 

 زّس ٍ ضٍظ ٗبظزّن ثِ ثًس ضا استحبؾِ.اب ضٍظ ًْن ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖ

 
 ٌٚس. ة( ْطٖٖ ًوٖ

 

 
 گلپايگاني  اهلل آيت

 زّس. ثًس ضا استحبؾِ ٖطاض الّ ٍة( اظ ضٍظ اٍل اب ضٍظ ًْن ح٘ؽ ٍ اظ ضٍظ ٗبظزّن ثِ 
 111، م13، ظ2ّذاٗٔالؼثاد، ج

  ) يرازيش مكارم آيت اهلل

 دّد. الف ٍ ب( از رٍز اٍل تا رٍز ًْن ح٘ض ٍ از رٍز ٗازدّن بِ بعد را استحاضِ قرار 
 4ٍ 3، م113ٍ 112، ظ2الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مات، ج

   نوري همداني آيت اهلل

 ثبضس.  ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ضٍظ ٗبظزّن استحبؾِ هٖظ ضازض ْطؼ سئَال ًِ ضٍالّ ٍ ة( 

  
   وحيد خراساني آيت اهلل

 زّس. استحبؾِ ٖطاض ن ح٘ؽ ٍ اظ ضٍظ ٗبظزّن ثِ ثًس ضاالّ ٍ ة( اظ ضٍظ اٍل اب ضٍظ ًْ
 الثالث، الفػل25ٍ  24، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج
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 عادت ٍ تجاٍز از دُ رٍز اداهِّای هٌقطع در لكِ
 

ٖ ِٚ يبزاص ضص ضٍظُ است اگط ضٍظ ّٓدتن ادب ضٍظ زٍاظزّدن چٌدس     سإال: ظً

 لحهِ زض ٍسف ضٍظ لٙ ثجٌ٘س ٍ ثِّٗ٘ ضٍظ پب٘ ثبضس: 

 الّ( ٍنِ٘ٓ اٍ چ٘ست؟ 

  ضَز؟ة( آٗب اٗي حبلت، گصضتي ذَى اظ زُ ضٍظ حسبة هٖ

 
 امام خميني 

 زّس. الّ( ثِ هٗساض يسز يبزت ح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض 

 ضَز.ازبٍظ ذَى اظ زُ ضٍظ هحسَة هٖة( ثلِ، 
 26، تا استفادُ اصم23، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

  160، تا استفادُ اص م32الوسائل، ظتَؾ٘ح

 لِاستفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن

 بهجت  اهلل آيت

 زّس.  الّ( ثِ هٗساض يسز يبزت ح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض 
 126، م52الوسائل، ظتَؾ٘ح

 644ٍ 643، 641، س140ٍ 141، ظ2استفتائات، ج

 ة( ثلِ ازبٍظ اظ يططُ است.  
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 تبريسي اهلل آيت 

 ّبٕ پس اظ يبزت ٍ زض ْطؼ ازبٍظ اظ زُ ضٍظ ٚالًّ استحبؾِ است.  الّ ٍ ة( ذَى

 

 
   آيت اهلل خامنه اي 

الّ( زض ْطؼ سإال ِٚ اب ضٍظ زٍاظزّن ذَى زٗسُ، اظ اٍل، ثِ هٗساض اٗبم يبزت ح٘ؽ 

 استحبؾِ است.   ٍ ثِّٗ٘

 ضَز.ة( ثلِ، گصضتي ذَى اظ زُ ضٍظ هحسَة هٖ

 
   آيت اهلل سيستاني

 الّ ٍ ة( اظ زُ ضٍظ ازبٍظ ضسُ ٍ ْٗف ضص ضٍظ اٍل ح٘ؽ است.

 

 
   يشبير آيت اهلل

  ٍ ی شا  ريز، از ريز َفاتم تاا ديازدَام لىاد لح اٍ در يسا         اگر صاحة عاادت عددیا

تقیاٍ ريز کاام ) ردر هااَر ي تااپه( پااک تاشاد        تثیىاد ي  تاا صافات حایض   َاایی  ريز لکٍ

 ای کٍ مجمًعا) ش  ريز ي لىد ساعت آلًدگی داشتٍ تاشد؛تٍ گًوٍ

 شًد؟الف( آیا تجايز از عشرٌ محسًب می  
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 َا حیض است؟ب( آیا َمٍ خًن  

 ة( ح٘ؽ است  الّ( ذ٘ط

 

 

  گلپايگاني صافي آيت اهلل

 زّس.ا استحبؾِ ٖطاض الّ( ثِ هٗساض يسز يبزت ح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ ض
 112، تا استفادُ اص م12، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 166، تا استفادُ اصم231ٍ  232الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ضَز.ة( ثلٖ ازبٍظ اظ يططُ هحسَة هٖ

 
 فاضل لنكراني اهلل  آيت

 الّ( ثِ هٗساض يبزت ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.
   156، تا استفادُ اص م52الوسائل، ظتَؾ٘ح

 لِاستفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن

 ة( ثلٖ حٛن ازبٍظ اظ زُ ضٍظ ضا زاضز.

 

    يرازي ش مكارم آيت اهلل

 زّس. الّ( ثِ هٗساض يسز يبزت ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض 
 2، م122، ظ2الؼشٍٓ الَثمٖ هغ تؼل٘مات، ج

 140، تا استفادُ اص م50الوسائل، ظتَؾ٘ح
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 ضَز. هحسَة هٖة( آضٕ ازبٍظ اظ يططُ 

 
   نوري همداني  آيت اهلل

 آٗس ٍ يبزت اٍ ّوبى ضص ضٍظ است.  الّ ٍ ة( ثلٖ، ازبٍظ اظ يططُ ثِ حسبة هٖ

 

   
   وحيد خراساني  آيت اهلل

ضٍظّبٕ يبزاص حد٘ؽ ٍ ثّٗ٘دِ ضا استحبؾدِ     ُالّ( ثبٗس اظ هَٖى زٗسى ذَى ثِ ضوبض

 زّس.  ٖطاض 

 ضَز.حسَة هٖة( ثلِ، ازبٍظ ذَى اظ زُ ضٍظ ه

 
 112، تا استفادُ اص م32، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

 166، تا استفادُ اص م151الوسائل، ظتَؾ٘ح
 استفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن لِ

 
 

 ٍظیفِ صاحة عادت عذديِ در علن تِ تجاٍز خَى از دُ رٍز
 

زاًس اظ زُ ضٍظ إ ذًَٖ ثب غٓبت ٍ ضطاٗف ح٘ؽ زٗسُ ٍ هٖسإال: غبحت يبزت يسزِٗ

 ٌٚس، ٍنِ٘ٓ اٍ چ٘ست؟ازبٍظ هٖ
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، خوئي ،   ايخامنه، ، تبريسي، بهجت ، اراكي  آيات عظام امام خميني 

، ، ، گلپايگاني فاضل لنكراني ،    صافي گلپايگاني،   سيستاني

   و وحيدخراساني     همداني ، نوري  شيرازي رم  مكا

 س اظ آى ثِ ٍنبّٗ هستحبؾِ يول ٌٚس ٍ ثِ اًساز يسز يبزت ذَز ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثً

 1ٌٚس استهْبض ربٖٗ ًساضز.چَى يلن زاضز ِٚ اظ زُ ضٍظ ازبٍظ هٖ
   24، م233، ظ1يطٍٓالَحٖٗ، د

  گلپايگاني صافي آيت اهلل

ٌٚس ثًس اظ اٗبم يبزت َسل ٌٚس ازبٍظ هٖضٍظ زاًس ذًَطٗعٕ اظ زُ زض ْطؼ سإال ِٚ هٖ

 ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.

 
                                                 

 24، م233، ظ 1: يطٍٓالَحٖٗ، دوٌٖ٘. اهبم ذ 1

 24، م233، ظ 1آٗت اهلل اضاٖٚ: يطٍٓالَحٖٗ، د

 436، م89الوسبئل، ظاَؾ٘حآٗت اهلل ثْزت: 

 54، م26الوٌترجِ، ظالوسبئل آٗت اهلل اجطٗعٕ:

 24، م233، ظ 1يطٍٓالَحٖٗ، د إ:آٗت اهلل ذبهٌِ

 24، م233، ظ 1يطٍٓالَحٖٗ، د آٗت اهلل ذَئٖ:

 24، م245يطٍٓالَحٖٗ، ظ س٘ستبًٖ: آٗت اهلل

 24، م210، ظ1يطٍٓالَحٖٗ، د اهلل ْبؾل:آٗت

 24، م233، ظ1يطٍٓالَحٖٗ، د آٗت اهلل گلپبٗگبًٖ:

 24، س254، ظ1اًل٘ٗبت ثط يطٍٓالَحٖٗ، د آٗت اهلل هٛبضم:

 24، م66اًل٘ٗبت ثط يطٍٓالَحٖٗ، ظ آٗت اهلل ًَضٕ ّوساًٖ:

 220، م61، ظ2لػبلح٘ي، داهٌْبد آٗت اهلل ٍح٘س ذطاسبًٖ:
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   آيت اهلل شبيري زنجاني 

هستحت است اب ضٍظ زّن استهْبض ٌٚس ًٌٖٗ يجبزات ضا اط٘ ٌٚس ٍ اظ هحطهبت حبئؽ 

 ٌٚس ٍارت ً٘ست. ٖؿبٕ ًوبظّبٕ ضٍظاًِ ِٚ زض آى ظهبى اط٘ هٖارتٌبة ًوبٗس.
 487، م104الوسبئل، ظاَؾ٘ح

 

 تجاٍز خَى از دُ رٍز در هضطرتِ
 

ّب ح٘ؽ ٍ چِ هٗساض اظ ذَى ُ ضٍظ ذَى ثجٌ٘س، چِسإال: اگط هؿكطثِ ث٘ص اظ ز

1ثبضس؟هٗساض اظ آى استحبؾِ هٖ
 

 امام خميني 

ضٍظ است، ّٓدت ضٍظ ضا  رَض ثبضس چٌبًچِ يبزت ذَٗطبى اٍ ّٓت ّب ٗٙ. اگط ذَى1

ح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس ٍ اگط ٚوتط ٗب ث٘طتط اظ ّٓت ضٍظ است زض آدبٍت ثدب   

 احت٘بـ ٍارت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس.ّٓت ضٍظ، ثٌبثط 

رَض ًجبضس ٍ ذًَٖ ِٚ غٓبت ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طتط ّب ٗٙ. اگط ذَى2

ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٗدب   ًطبًِآى ح٘ؽ است. اگط ذًَٖ ِٚ  ّوِاظ زُ ضٍظ ًجبضس 

ٖدطاض زّدس  ًٌٗدٖ    ثبضس ح٘ؽ اش هٖث٘طتط اظ زُ ضٍظ ثبضس، ّوبى ضا اب هٗساضٕ ِٚ ٍنِ٘ٓ

اگط يبزت ذَٗطبى اٍ ّٓت ضٍظ است، ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط هتٓبٍت اسدت  

ضٍظ( ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل 7زض آبٍت يسز ذَٗطبى ثب ضٍاٗت )

 هستحبؾِ روى ًوبٗس.
 26، م22ٍ 23، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

                                                 

ازبٍظ ذَى اظ زُ ضٍظ ْطؾْبٕ هرتلٖٓ زاضز. پبسد هصَٚض ْطؼ ذًَْبٕ ٗٛسبى ٍ ّوچٌ٘ي ذًَْبٕ هتٓبٍت ضا .1

ٍ ٌٚس هٖ ىزاض ث٘ي سِ اب زُ ضٍظ ثبضس، ٚوتط اظ سِ ضٍظ ثبضس ٍ ٗب ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ثبضس ث٘بزض غَضاٖ ِٚ هٗساض غٓت

     ْب ثب ذَى ْبٖس غٓت ٚوتط اظ زُ ضٍظ ْبغلِ ضسُ ذبضد اظ سإال است.زاض ِٚ ث٘ي آًْطؼ زٍ ذَى غٓت
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 آيت  اهلل اراكي 

رَض ثبضس ثِ يبزت ذَٗطبًص ضرَو ٌٚس ٍ زض غَضت يسم اهٛبى ّٗٙب . اگط ذَى1

ٗب ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا زض ّط هبُ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٗب ٗٙ هبُ، سدِ ضٍظ   ،ضرَو ثِ اٖبضة

 ٍ هبُ ثًس، زُ ضٍظ ٗب ٗٙ هبُ زُ ضٍظ ٍ هبُ ثًس سِ ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.

زاضز اظ سِ ضٍظ ٚوتط ٍ چِ ذًَٖ ِٚ ًطبًِ ح٘ؽ رَض ًجبضس چٌبى ّب ٗٙ. اگط ذَى2

ضٍظ ٚوتط ثبضس ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطاض  اظ زُ ضٍظ ث٘طتط ًجبضس ّوبى ح٘ؽ است ٍ اگط اظ سِ

زازُ ٍ زض اًساز ضٍظّب ثِ يبزت ذَٗطبًص ضرَو ٌٚس ٍ زض غَضت يسم اآدبٔ اٖدبضة،   

 اٍل ّو٘ي هسألِ يول ًوبٗس.قجٕ ٖسوت
 156ٍ 155، م55، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 162ٍ 163، م63سائل، ظالوتَؾ٘ح

 بهجت  اهلل آيت

اگط ذًَْب ٗٙ رَض ثبضس، چٌبًچِ يبزت ذَٗطبى اٍ هطرع است آى هٗدساض ضا   .1

ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس ٍ اگط اهٛبى ضرَو ثِ يبزت ذَٗطبى ً٘سدت  

 ثِ احت٘بـ ٍارت ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.

٘ؽ ضا زاضز اظ سِ ضٍظ ٚوتط اگط ذًَْب ٗٙ رَض ًجبضس چٌبًچِ ذًَٖ ِٚ ًطبًِ ح .2

ٍ اظ زُ ث٘طتط ًجبضس ّوِ آى ح٘ؽ است ٍ اگط ذًَٖ ِٚ ًطبًِ حد٘ؽ زاضز ٚوتدط   

 اظ سِ ضٍظ ثبضس، ثٌبثط احت٘بـ اب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.

 112ٍ  113، م 53ٍ  52تَؾ٘ح الوسائل، ظ 

ّدط هدبُ    ثب ْٗس او٘٘ع ٍيسم اهٛبى ضرَو ثِ يبزت  اٖبضة احَـ اذت٘بض ّٓت ضٍظ زض

 است. ٍ اٗي احت٘بـ هطثَـ ثِ هجتسئِ ٗب ًبسِ٘ ً٘ست. 
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   تبريسياهلل  آيت
 

ّبٕ ح٘ؽ ثبضس، ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ّوِ ذًَْب زاضإ ًطبًِ

 ثِٗ٘ استحبؾِ است.

اگط چٌس ضٍظ اظ ذًَْب ًطبًِ حد٘ؽ ٍ چٌدس ضٍظ زٗگدط ًطدبًِ استحبؾدِ زاضز،       .1

ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سدِ ضٍظ ٍ ث٘طدتط اظ زُ ضٍظ ًجبضدس    چِ ذًَٖ ِٚ ًطبًِ چٌبى

 ّوِ آى ح٘ؽ است.

 111، م31، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج
 232، م 46الوسائل، ظ تَؾ٘ح  

 

اگط يبزت هستّٗطُ ًساضز ٍلٖ ذَى زاضإ اٍغبِ است، آى هٗساض ٚدِ اٍغدبِ حد٘ؽ    

 ضؤٗت ذَى   ضٍظ ٗب ّٓت ضٍظ اظ اٍّل زاضز ح٘ؽ است ٍ اگط زاضإ اٍغبِ ً٘ست، ضص

 زض ضسبلِ هصَٚض است.  هسألِضا ح٘ؽ ٖطاض زّس. آػ٘ل اٗي 

 
   آيت اهلل خامنه اي 

 

ّب هرتلّ است ًٌٖٗ ثطذٖ س٘بُ ٗب سطخ ٍ ثطذٖ ظضز ّسدتٌس زض اٗدي    اگط ضًگ ذَى

غَضت ضرَو ثِ او٘٘ع ثٌٛس ٍ آًچِ ضا ثِ غٓت ح٘ؽ است ح٘ؽ ٖطاض زازُ ٍ َ٘ط اظ آى 

  الًبزُ ًساضتِ ثبضس ّب ٖٗٛ ثبضس ٍ اٖبضة هتحس س ٍ اگط ضًگ ذَىزّ ضا استحبؾِ ٖطاض هٖ
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 ضٍظ اٍل ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس. 7ثٌبثط احت٘بـ ٍارت 

 
 هطارًِ ضَز. -ضُ-استٓتبء هكطح ًطسُ ثِ پبسد اهبم ذوٌٖ٘ زضهَاضزٕ ِٚ 

 آيت اهلل خوئي 

ّٓت ضٍظ ضا حد٘ؽ ٍ  اگط ّوِ ذًَْب زاضإ ًطبًِ ح٘ؽ ٍ ٗٛزَض است، ضص ٗب  .1

ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس. ٍ اگط ثرطٖ اظ ذًَْب س٘بُ ٍ ثرطدٖ سدطخ اسدت،    

چِ ذَى س٘بُ ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ًجبضس، ّودبى ضا حد٘ؽ   چٌبى

 ٖطاض زّس.

ّدب، ثدِ ضدطـ    ّبٕ ح٘ؽ است ٍ ثِٗ٘ ْبٖس ًطبًِاگط ثرطٖ اظ ذًَْب ٍارس ًطبًِ .2

ظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طدتط اظ زُ ضٍظ ًجبضدس، ّودبى حد٘ؽ     زاض ٚوتط اآًِٛ ذَى غٓت

 زاض ٚوتط اظ سِ ضٍظ ثبضس، ّوِ ذًَْب استحبؾِ است.   است ٍ اگط ذَى غٓت
 111، م33ظ، 2، جالػالح٘يهٌْاج
 232ٍ 233، م52الوسائل، ظتَؾ٘ح

   آيت اهلل سيستاني
ردس  اگط ٖسوتٖ اظ ذَى ٍارس غٓبت ح٘ؽ ثبضس ٍ ٖسوتٖ ًجبضس ٍ آى ٖسوت ٚدِ ٍا 

ٍاردس غدٓبت حد٘ؽ اسدت ٍ ْبٖدس آى       ضٍظ ث٘طتط ًجبضدس  زُاست اظ سِ ضٍظ ٚوتط ٍ اظ 

، ثِ احت٘بـ ٍارت ثب ضرَو ثِ يبزت ثطذٖ استحبؾِ است ٍ اگط ّوِ ٍارس ٗب ْبٖس ثبضٌس
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ذَٗطبى هٗساض ح٘ؽ ضا اً٘٘ي ٌٚس ٍ اگط اهٛبى ًساضز يسزٕ ث٘ي سِ اب زُ ضا ٚدِ هٌبسدت   

 زّس.  سي ٍ هعاد اٍ است، ح٘ؽ ٖطاض
 555ٍ  554، م189اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، ظ

   زنجانيشبيرياهلل  آيت

ّدب ظضز  هخالً اوبم ذدَى  ٍ ّوِ ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثبضس، رَض ثبضسّب ٗٙ. اگط ذَى1

ثبضس ٍ اگط ّوِ س٘بُ ٗب ٖطهع ا٘طُ است ثبٗدس  ، ّوِ استحبؾِ هٖضًگ ٗب ٖطهع ضٍضي است

ح٘ؽ ٖطاض زّدس. )ثٌدبثط احت٘دبـ     ،ي سي ٍ سبلزض اٗ ثِ هٗساض يبزت ٖٗٛ اظ ذَٗطبًص

ثٌ٘س ح٘ؽ ٖطاض زّس.( اگدط ّد٘چ ٗدٙ اظ ذَٗطدبًص     ِٚ هٖهٗساض يبزت ضا اظ اٍل ذًَٖ

 ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.  ّب زستطسٖ ً٘ست، ضص ٗب ّٓتيبزت هًٌٖ٘ ًساضًس ٗب ثِ آى

ًَ   . اگط ذَى2 ٚدِ  ّٖب چٌس ضٍظ ًطبًِ ح٘ؽ ٍ چٌس ضٍظ ًطدبًِ استحبؾدِ زاضز ٍ ذد

زاض ٍ هٛول آى اب  سِ ضٍظ ضا ًطبًِ ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ثبضس، ثبٗس آى ذَى ًطبًِ

ٖ ح٘ؽ ٖطاض زازُ ٍ ثًس اظ پب٘ ضسى، يجبزت اَاًدس  ّب ضا ٖؿب ٌٚس. )ٍ ثٌبثط احت٘بـ اگط هد

( اهّب اگدط ذدَى   زاض است اٛو٘ل ٌٚس ذًَْبٖٗ ِٚ پس اظ ذَى ًطبًِٚسطٕ سِ ضٍظ ضا  اظ 

ِ ذَى ِح٘ؽ، ث٘ي سِ اب زُ ضٍظ ثَز ّو ًِزاضإ ًطب زاض حد٘ؽ اسدت ٍ اگدط    ّبٕ ًطدبً

ّدبٕ  ٖ اظ ذَٗطدبًص اظ ذدَى  اظ زُ ضٍظ ثَز، ثِ هٗساض يدبزت ٗٛد  زاض، ث٘طتط ذَى ًطبًِ

ِ  زاض ح٘ؽ ٖطاض زّس. )ثٌبثط احت٘بـ اٗي هٗساض ضا اظ اٍل ذَىًطبًِ زاض حد٘ؽ  ّدبٕ ًطدبً

 ٖطاض زّس. ٖطاض زّس.( ٍ ذًَْبٕ ثًس ضا استحبؾِ
 230ٍ  231، م235الوسائل، ظتَؾ٘ح

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

ّب ٗٙ رَض ثبضس ثبٗس ثِ يبزت ذَٗطبًص ضرَو ٌٚس ٍ زض آدبٍت ثد٘ي   . اگط ذَى1

يبزت ذَٗطبى ٍ يسز ّٓت، ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايودبل هستحبؾدِ رودى ٌٚدس. ٍ اگدط      
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ثٌ٘س زض ّط هبُ اظ ضٍظٕ ِٚ ذَى هٖذَٗطبًص يبزت ًساضًس ٗب يبزت هرتلٖٓ زاضًس، ثبٗس 

 ٖطاض زّس.  ٍ ثِّٗ٘ ضا استحبؾِ ح٘ؽ ضا ضٍظضص ٗب ّٓت 

ِ ّب ٗٙ ردَض ًجبضدس ًٌٗدٖ چٌدس ضٍظ     . اگط ذَى2 ِ حد٘ؽ ٍ چٌدس ضٍظ    ًطدبً  ًطدبً

ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طتط اظ زُ ضٍظ  ًطبًِِٚ چِ ذًَٖاستحبؾِ ضا زاضز، چٌبى

ضٍظ  ّٓدت اگط يبزت ذَٗطبى ٚوتط ٗب ث٘طدتط اظ  و ٌٚس ٍ ثبضس، ثِ يبزت ذَٗطبًص ضرَ

حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾدِ   ث٘ي اطٍ٘  ّٓت زض آبٍت ث٘ي يبزت ذَٗطبى ٍ يسز ،ثبضس

ضٍظ ضا حد٘ؽ ٍ ثٗ٘دِ ضا    ّٓدت ٗدب   ضصروى ًوبٗس ٍ اگط ذَٗطبى يبزت هًٌٖ٘ ًساضًس، 

طدتط اظ زُ ضٍظ  ح٘ؽ ٚوتدط اظ سدِ ضٍظ ٍ ث٘   ًطبًٍِ اگط ذَى زاضإ  استحبؾِ ٖطاض زّس

 ًجبضس، ّوِ ح٘ؽ است.  
 112، م12، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 232ٍ  233، م231الوسائل، ظتَؾ٘ح

 فاضل لنكراني اهلل  آيت

ٖ   است ٍ ٙ رَضّب ٗذَى اگط.1 ثبضدس ّودبى   يبزت اٖبضة چٌ٘ي ظًٖ ّٓدت ضٍظ هد

ظ ّٓدت  ّٓت ضٍظ ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است ٍ اگط يبزت اٖبضة اٗي ظى ٚوتط ٗب ث٘طتط ا

التٓبت ث٘ي يبزت اٖبضة ٍّٓت ضٍظ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ثبٗس رودى ٌٚدس   ضٍظ ثبضس زض هبثِ

 ضيبٗت ٌٚس. اطٍ٘ حبئؽ ٍايوبل هستحبؾِ ٍثًس اظآى زضثِٗ٘ اٗبم احٛبم استحبؾِ ضاث٘ي

 
اگط چٌس ضٍظ اظ ذًَْب ًطبًِ ح٘ؽ ٍ چٌس ضٍظ زٗگط ًطبًِ استحبؾِ زاضز، چٌبًچِ  .2

ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ًجبضس ّوبى ح٘ؽ است ٍ ذًَٖ ِٚ ًطبًِ 
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ذَى ثٖ ًطبًِ استحبؾِ است ٍ اگط ذًَٖ ِٚ ًطبًِ ح٘ؽ زاضز ٚوتدط اظ سدِ ضٍظ ثبضدس    

ضٍظ  ّٓتثبٗس ثِ يبزت ذَٗطبى ذَز هطارًِ ٌٚس ٍ اگط يبزت ذَٗطبى ٚوتط ٗب ث٘طتط اظ 

 روى ٌٚس.  ّٓتٍ يسز ثبضس ثِ احت٘بـ ٍارت زض آبٍت يبزت ذَٗطبى 
 491، م82اَؾ٘ح الوسبئل، ظ

 گلپايگاني  اهلل آيت

رَض ثبضس ثِ يدبزت ذَٗطدبًص ضردَو ٌٚدس ٍ اگدط ذَٗطدبًص       ّب ٗٙ . اگط ذَى1

 ثٌ٘س سِ ٗب ضص ٗدب ّٓدت  يبزاٖ ًساضًس ٗب يبزت هرتلٖٓ زاضًس ثبٗس اظ ضٍظٕ ِٚ ذَى هٖ

چدِ ضا هدبُ اٍل حد٘ؽ    است ِٚ آى ضٍظ ح٘ؽ ٍ ثِّٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زٌّس ٍ احَـ آى

 ّبٕ ثًس ّن ّوبى هٗساض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس. ٖطاض زازُ زض هبُ

استحبؾِ ضا زاضز ٍ ذًَٖ ٚدِ   ًطبًِح٘ؽ ٍ چٌس ضٍظ  ًطبًِّب چٌس ضٍظ . اگط ذَى2

ح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٗب ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ثبضس ثِ يدبزت ذَٗطدبًص ضردَو     ًطبًِ

ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ اگدط    ٗب ّٓت ذَٗطبى، سِ ٗب ضص ٌٚس ٍ زض غَضت اذتالِ 

 آى ح٘ؽ است.  ّوِح٘ؽ زاضز ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ًجبضس  ًطبًِِٚ ذًَٖ
  112، م23، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 232ٍ  233، م54الوسائل، ظتَؾ٘ح 

   يرازي ش مكارم آيت اهلل

٘ؽ ثبضس، زض غدَضاٖ ٚدِ يدبزت    ّبٕ حاگط  ذًَْب ّوِ ٗٛزَض ٍ زاضإ ًطبًِ .1

 ٌٚسّوِ ثب اٚخطٗت ٖبقى ذَٗطبًٍساًص ٗٛسبى است، هكبثٕ يبزت آًْب يول هٖ

 ٍ ّطگبُ يبزت آًْب هرتلّ ثبضس،احت٘بـ آى است ِٚ ح٘ؽ ذَز ضا ّٓت ضٍظ ٖطاض زّس. 
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اگط ٖسوتٖ اظ ذًَْب ًطبًِ ح٘ؽ زاضدتِ ثبضدس ٍ اظ سدِ ضٍظ ٚوتدط ٍ اظ زُ ضٍظ      .2

زاض اظ سِ ضٍظ ضَز ٍ اگط ذَى ًطبًِى هٗساض ح٘ؽ هحسَة هٖث٘طتط ًجبضس، ّوب

1ٚوتط ثبضس، ٚل ذًَْب استحبؾِ است.
 

 23، پاٍسل2ٖ، م122، ظ2الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مات، ج

   141، م62ٍ 63الوسائل، ظتَؾ٘ح

إ زٍ ضٍظ ذَى ْبٖس غٓت، پس اظ آى زٍ ضٍظ ذَى ثب غدٓت ٍ  سإال: ذبًن هؿكطثِ

 ّبٕ ٍٕ چ٘ست؟َى ْبٖس غٓت زٗسُ است، حٛن ذَىهزسزاً  ّٓت ضٍظ ذ

 پبسد: ّوِ آًْب حٛن استحبؾِ ضا زاضز.   

 
                                                 

تثٌ٘ذ، دس  واهالً فالذ غفاتإ )ػذدِٗ، هؿكشتِ، ًاسِ٘ ٍ ٗا هثتذئِ( خًَٖ تا ضشاٗف ح٘ؽ اها اگش غ٘شٍلتِ٘ .  2

 ب7 تداٍص خَى اص دُ سٍص    الف7 ػذم تداٍص خَى اص دُ سٍص دٍ هَسد رٗل چِ حىوٖ داسد؟

 7 دس غَستٖ وِ فالذ غفات تاضذ، حىن ح٘ؽ سا ًذاسد.پاسخ

 
تاضذ )هثالً دٍ سٍص فالذ غفت،  همذاس ٍاخذ غفت ووتش اص سِ سٍصّا ٍاخذ ضشاٗف ح٘ؽ تاضذ اها . اگش خَى1

 دٍ سٍص ٍاخذ غفت ٍ هدذداً چٌذ سٍص فالذ غفت خَى دٗذُ(؛ چِ حىوٖ داسد؟

 خَى اص دُ سٍص ٗا ػذم آى ٍخَد داسد؟ الف7 آٗا دس حىن هزوَس تفاٍتٖ ت٘ي فشؼ تداٍص

 ّإ غ٘شٍلتِ٘ )ػذدِٗ، هؿكشتِ، هثتذئِ ٍ ٗا ًاسِ٘( ٍخَد داسد؟ب7 آٗا تفاٍتٖ ت٘ي صى

 پاسخ7 وافٖ ً٘ست ٍ حىن ح٘ؽ سا ًذاسد.

 الف( اگش داسإ غفات حذالل دس سِ سٍص تَدُ ٍ اص دُ سٍص تداٍص ًىٌذ، ّوِ آى ح٘ؽ است.

 ًذاسد. ٖب( ظاّشاً تفاٍت
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   نوري همداني آيت اهلل

چِ يبزت ذَٗطبًص ّٓت ضٍظ است، ّٓت ضٍظ ضا رَض ثبضس چٌبىّب ٗٙ. اگط ذَى1

ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ٚوتط ٍ ث٘طتط اظ ّٓت ضٍظ ثبضس زض آبٍت ث٘ي يدبزت ذَٗطدبى ٍ   

 ت ضٍظ، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس.ّٓ

اظ اثتدسإ  زاض اظ سِ ضٍظ ٚوتط است چِ ذَى غٓتچٌبى رَض ًجَزُّب ٗٙ. اگط ذَى2

غٓت زاض ح٘ؽ ٖطاض زازُ ٍ زض يسز ضردَو ثدِ يدبزت ذَٗطدبى ٌٚدس چٌبًچدِ يدبزت        

ٍارت حس آبٍت ث٘ي يبزت آًْدب ٍ  ضٍظ ثبضس ثِ احت٘بـ  ّٓتذَٗطبى ٚوتط ٗب ث٘طتط اظ 

ِ   ّٓتيسز  ٚوتدط اظ   زاضث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس ٍ اگط ذدَى ًطدبً

سِ ضٍظ ٗب ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ًجبضس ذَى ضسٗس ح٘ؽ ٍ ذَى ؾًّ٘ استحبؾِ است. )هخالً 

اگط زٍاظزُ ضٍظ ذَى زٗسُ، ّطت ضٍظ ٖطهع چْبض ضٍظ ظضز ٗب ّطت ضٍظ س٘بُ چْدبض ضٍظ  

 ٖطهع، زض ّط زٍ هخبل ّطت ضٍظ ح٘ؽ، ٍ چْبض ضٍظ استحبؾِ است.    
 21، رٗل م35، ظ2، م34الَثمٖ، ظ الؼشٍٓتؼل٘مات ػلٖ وتاب 

  163ٍ 162، م230الوسائل، ظتَؾ٘ح

   وحيد خراساني آيت اهلل

يدبزت   زض غدَضاٖ ٚدِ   ّبٕ ح٘ؽ ٍ ٗٛزدَض اسدت،   . اگط ّوِ ذًَْب زاضإ ًطب1ًِ

زّس ٍ اگط هتٓبٍت اسدت ثدِ   ّٓت ضٍظ است ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطاض هٖذَٗطبى اٍ ضص ٗب 

احت٘بـ ٍارت زض آبٍت يبزت ذَٗطبى ٍ يسز ضص ٍ ّٓت روى ث٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ   

ايوبل هستحبؾِ ٌٚس ٍ هبثٖٗ ذًَْب استحبؾِ است. اگط ثرطٖ اظ ذًَْب سد٘بُ ٍ ثرطدٖ   

 ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.سطخ است، چٌبًچِ ذَى س٘بُ ٚوتط اظ سِ ٍ ث٘طتط اظ زُ ًجبضس، 
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ِ  ،ّبستًطبًِّبٕ ح٘ؽ ٍ ثرطٖ ْبٖس . اگط ثرطٖ اظ ذًَْب ٍارس ًطب2ًِ  ضدطـ   ثد

زاض ٚوتط اظ سِ ضٍظ ٍ ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ًجبضس، ّوبى ح٘ؽ اسدت ٍ اگدط   آًِٛ ذَى غٓت

 ضٍظ ثبضس، ّوِ ذًَْب استحبؾِ است. ٚوتط اظ سِ
 111، م 30ٍ 31، ظ1الػالح٘ي،  جهٌْاج

 232ٍ 233، م150الوسائل، ظتَؾ٘ح

 الذم تا خًَْای يكساىهستور
 

ضَز )هستوطٓالسم( ٍ يبزت هطرػٖ ًساضز، اگط  سإال: ظًٖ ِٚ اظ ذَى پب٘ ًوٖ

 ثِ هست چٌس هبُ ذًَْبٕ ٗٛسبى ثجٌ٘س، چِ حٛوٖ زاضز؟ )هبُ اٍل ٍ هبّْبٕ ثًس( 

 
 امام خميني 

ت ذَى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يدسز اگدط   زض هبُ اٍل ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اظ اثتسإ ضؤٗ

ذَٗطبى هتٕٓ ًساضز ثِ احت٘بـ ٍارت ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ذَٗطبى هتٓدٕ  

زاضز هجتسئِ ثِ اًساز يسز ذَٗطبى ح٘ؽ ٖدطاض زّدس. هؿدكطثِ زض غدَضاٖ ٚدِ يدبزت       

ذَٗطبًص ثب ّٓت هتٓبٍت است زض آبٍت ث٘ي يبزت ذَٗطبى ٍ يسز ّٓت ثدِ احت٘دبـ   

اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس ٍ ًبسِ٘ ثِ احت٘بـ ٍاردت ّٓدت    ٍارت ث٘ي

 ضٍظ ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.

زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ، ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثٗ٘دِ  

 ذًَْب استحبؾِ است.
 20ٍ 19، م 46ٍ  45، ظ 1احطٗطالَس٘لِ، د

 4ٍ  3، 1، م 235ٍ  234، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 496ٍ  494، م 67ٍ  66اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 
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  اراكي اهلل آيت

زض هبُ اٍل ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اظ اثتسإ ضؤٗت ذَى، ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز اگدط  

ذَٗطبًٍساًص يبزت ٗٛسبًٖ زاضًس، هجتسئِ ٍ هؿكطثِ ثِ اًساز يسز ذَٗطبى ح٘ؽ ٖطاض 

ى ًساضز، ٗب ًبسِ٘ است هر٘ط است ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا زّس ٍاگط ذَٗطبى ثب يبزت ٗٛسب

 ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ٗب ٗٙ هبُ سِ ضٍظ ٍ هبُ زٗگط زُ ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس.

، ح٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ ثٗ٘دِ    ُزازض هبّْبٕ ثًس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ ٖطاض ز

 ذًَْب استحبؾِ است.
 4ٍ 3، 1، م 235ٍ  234، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 495ٍ  492، 490، م 91ٍ  90لوسبئل، ظ اَؾ٘ح ا

 بهجت  اهلل آيت

هجتسئِ ٍ هؿكطثِ زض هبُ اٍل هر٘ط است اظ اثتسإ ذَى زٗسى ح٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ زض   

يسز اگط ذَٗطبى ثب يبزت ٗٛسبى زاضز ثِ اًساز يسز ذَٗطبى حد٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ اگدط     

ض زّس ٍ ٗب ٗدٙ هدبُ   اَاًس ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاذَٗطبى هتٕٓ ًساضز هجتسئِ هٖ

سِ ضٍظ ٍ هبُ زٗگط زُ ضٍظ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ هؿكطثِ ثِ احت٘بـ ٍارت ّٓت ضٍظ ح٘ؽ 

اَاًس اثتسإ ذَى زٗسى ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس هگط اٌٗٛدِ ثساًدس زض آى    ٖطاض زّس ٍ ًبسِ٘ هٖ

 ضسُ ٍ اظ ًهط يسز ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس. ٍٖت حبئؽ ًوٖ

اًس، ح٘ؽ  ُ زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتٍِ ّط سِ گطٍ

 ٖطاض زٌّس ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است.
 263ٍ  262، 261، م 79ٍ  78، ظ 1ٍس٘لٔالٌزبٓ، د

 157ٍ  156، ظ 1ربهى الوسبئل، د

 425ٍ  422، 420، م 86ٍ  85اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 
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 تبريسي اهلل آيت 

ّبٕ ح٘ؽ ثبضدس هؿدكطثِ ضدص ٗدب ّٓدت ضٍظ ضا       زاضإ ًطبًِزض غَضاٖ ِٚ ذًَْب 

ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ هبثٖٗ استحبؾِ است ٍ هجتسئدِ اگدط ذَٗطدبًٍساًص يدبزت ٗٛسدبًٖ      

زاضًس، ثِ اًساز يسز ذَٗطبى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٍ اگدط ذَٗطدبى هتٓدٕ    

ٌٚس ٍ زض هبّْدبٕ  ًساضز هبُ اٍل ضص ٗب ّٓت ضٍظ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اب ضٍظ زّن احت٘بـ 

ثًس سِ ضٍظ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اب ضص ٗب ّٓت ضٍظ احت٘بـ ٌٚس ٍ زض هَضز ًبسِ٘ ْطٍؼ 

 هتًسزٕ هتػَض است ِٚ الظم است ثِ اَؾ٘ح الوسبئل هطارًِ ضَز.
 222، م 65ٍ  64، ظ 1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 503ٍ  500، م 80ٍ  79اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   آيت اهلل خامنه اي 

ل ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اظ اثتسإ ضؤٗت ذَى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يدسز اگدط   زض هبُ اٍ

ذَٗطبى هتٕٓ ًساضز ثِ احت٘بـ ٍارت ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ذَٗطبى هتٓدٕ  

زاضز هجتسئِ ثِ اًساز يسز ذَٗطبى ح٘ؽ ٖدطاض زّدس. هؿدكطثِ زض غدَضاٖ ٚدِ يدبزت       

ٗطبى ٍ يسز ّٓت ثدِ احت٘دبـ   ذَٗطبًص ثب ّٓت هتٓبٍت است زض آبٍت ث٘ي يبزت ذَ

ٍارت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ روى ًوبٗس ٍ ًبسِ٘ ثِ احت٘بـ ٍاردت ّٓدت   

 ضٍظ ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض زّس.

زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ، ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثٗ٘دِ  

 ذًَْب استحبؾِ است.
 20ٍ 19، م 46ٍ  45، ظ 1، د-ضُ-ِ اهبم ذوٌٖ٘احطٗطالَس٘ل :ثب استٌبز ثِ

 4ٍ  3، 1، م 235ٍ  234، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 496ٍ  494، م 67ٍ  66، ظ -ضُ-اَؾ٘ح الوسبئل اهبم ذوٌٖ٘
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 ي اهلل خوئآيت 

اگط ذًَْب ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثبضس، ّوِ استحبؾِ است ٍ اگط ّوِ ذًَْب ٍارس غٓبت 

ؤٗت ذَى ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّدس ٍ  ح٘ؽ است هبُ اٍل هؿكطثِ اظ اٍل ض

هبثٖٗ استحبؾِ است ٍ هجتسئِ اگط ذَٗطبًص يبزت ٗٛسبًٖ زاضًس ثدِ يدبزت ذَٗطدبى    

ضرَو ٌٚس ٍ اگط ذَٗطبى هتٕٓ ًساضز، هبُ اٍل ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ادب  

ت ضٍظ زُ ضٍظ احت٘بـ ٌٚس ٍ زض هبّْبٕ ثًس سِ ضٍظ ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ادب ضدص ٗدب ّٓد    

    ٖ زّدس   احت٘بـ ٌٚس ٍ ًبسِ٘ اظ اثتسإ ضؤٗت ذَى اب ظهبًٖ ِٚ احتودبل ثٗدبء يدبزت ضا هد

ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است ٍلٖ زض غَضاٖ ِٚ احتوبل ثٗبء يدبزاص ث٘طدتط اظ   

ى ث٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ ايودبل    س پس اظ ضٍظ ّٓتن احت٘بـ ٌٚس ثِ روزُ ضٍظ ثبض ابّٓت 

 تحبؾِ است.استحبؾِ ٍ هبثٖٗ ذًَْب اس

زض ّط سِ زستِ ضطٍو ح٘ؽ ضا زض هبُ ثًس، ّوبى ظهبًٖ ٖطاض زٌّس ِٚ هبُ ٖجل ضدطٍو  

 ح٘ؿطبى ثَزُ است.
 505ٍ  502، 500، م 86ٍ  85اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 4ٍ م  5پبٍضٖٖ  3، م 222، 221، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د

   نيبحاآيت اهلل س

ّبٕ ثًسٕ ً٘ع ّوبى ّٓدت   ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض هبُ اظ اٍل هبُ، ّٓت ضٍظ ضا ثِ زلرَاُ

 ضَز. ضٍظ ح٘ؽ اٍ هحسَة هٖ
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   آيت اهلل سيستاني

زض هبُ اٍل اظ اثتسإ ضؤٗت ذَى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يدسز هجتسئدِ ٍ ثٌدبثط احت٘دبـ     

ٍارت هؿكطثِ ثِ يبزت ٖٗٛ اظ ذَٗطبى ذَز ضرَو ٌٚس ثدِ ضدطـ آًٛدِ ًساًدس هٗدساض      

ثبضس ٍ ًساًدس هٗدساض يدبزت اٍ ثدب هٗدساض       ب يبزت  ذَزش هٖيبزت آى ضرع هربلّ ث

يبزت زٗگط ذَٗطبًص آبٍت زاضز ٍلٖ آبٍت ٚن ؾطض ًساضز. ٍ اگط ضرَو ثِ ذَٗطدبى  

هوٛي ًجبضس هر٘طا ست اظ سِ اب زُ ضٍظ ّط يسزٕ ِٚ هٌبست هٗساض ح٘ؿص است ح٘ؽ 

 ِ اسدت. اٗدي هكلدت     ٖطاض زّس ٍ ثْتط است ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ استحبؾد

إ است ِٚ اغالً زاضإ يبزت ًجبضدس  اهدب اگدط زاضإ يدبزت يسزٗدِ       هطثَـ ثِ هؿكطثِ

اَؾ٘ح الوسبئل ربهى شٚط ضسُ( زض ضرَو ثدِ   516ًبٖػِ ثبضس )ِٚ اَؾ٘ح آى زض هسألِ 

اش سبظگبض ًجبضدس. ٍ ًبسدِ٘    ذَٗطبى الظم است يسزٕ ضا اًتربة ٌٚس ِٚ ثب يبزت ًبٖػِ

هرتلٖٓ است ِٚ ثطإ ٗبْتي حٛن ّط ٗٙ ثدِ اَؾد٘ح الوسدبئل ردبهى،      زاضإ غَضاْبٕ

 هطارًِ ضَز. 564اب  557هسبئل 
 225اب 222، م 82اب  79، ظ 1هٌْبد الػبلح٘ي، د

 4اب  1، ْػلٌ ْٖ ازبٍظالسم يي الًططُ، م 247ٍ 246، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ،د

 564اب  557ٍ  554اب  550 ، م193اب  190ٍ ظ  187، ظ 1اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، د

   يشبير آيت اهلل

اگط ذًَْب ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثبضس، ّوگٖ استحبؾِ است ٍ اگط ٍارس غٓبت ح٘ؽ 

ثبضس، هجتسئِ ٍ هؿكطثِ زض هبُ اٍل ثٌبثط احت٘بـ اظ اثتسإ ذَى زٗسى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ 

زّس ٍ ٖ زض يسز هٗساض يبزت ٖٗٛ اظ ذَٗطبًٍساًص زض سي ٍ سبل ذَز ضا ح٘ؽ ٖطاض ه

اگط ّ٘چ ٗٙ يبزت هًٌٖ٘ ًساضًس، ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ هستحت است 

اب ضٍظ زّن استهْبض ٌٚس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است ٍ پس اظ گصضت سٖ ضٍظ اظ آَبظ 
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ح٘ؽ، هزسزاً ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ًبسِ٘ زاضإ غَضاْبٕ هرتلٖٓ است ِٚ ثطإ ٗبْتي 

 الوسبئل هطارًِ ضَز.اَؾ٘ح  505حٛن ّطٗٙ ثِ هسألِ 
 502، م 108اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

  گلپايگاني صافي آيت اهلل

زض هبُ اٍل اثتسإ ذَى زٗسى ضا ضطٍو ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز هؿكطثِ ثِ ذَٗطبى 

ض زّس ٍ اگط يبزت ذَزش ضرَو ٌٚس، اگط يبزت آًْب ّٓت ضٍظ است ّوبى ضا ح٘ؽ ٖطا

زض آبٍت ث٘ي يبزت ٍ يسز ّٓت روى ثد٘ي ادطٍ٘    ستذَٗطبى اظ ّٓت ث٘طتط ٗب ٚوتط ا

حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ًوبٗس. زض هجتسئِ اگط ذَٗطبى هتٕٓ زاضز ثِ آًْب ضردَو ٌٚدس ٍ   

اگط ذَٗطبى هتٕٓ ًساضز، زض هبُ اٍل ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اب ضٍظ زّن احت٘دبـ  

ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٍ زض هبّْبٕ ثًدس سدِ ضٍظ ضا حد٘ؽ     ٌٚس ثِ روى

ٖطاض زّس ٍ اب ضص ٗب ّٓت ضٍظ احت٘بـ هصَٚض ضا اًزبم زّس. ٍ ًبسِ٘ ضص ٗب ّٓدت ضٍظ  

 ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است.

زض هبُ ثًس ً٘ع ّوبى ضٍظ ضا ضطٍو ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط هبُ ٖجلدٖ ث٘سدت ٍ ًدِ ضٍظ    

 ام ضا احت٘بـ ٌٚس ٍ ثًس اظ آى ح٘ؽ است. سٖ ثَزُ ضٍظ
 241، م 42، ظ 1ّساٗٔالًجبز، د

 505ٍ  504، 502، 500، م 86ٍ  85، 84اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

 فاضل لنكراني اهلل  آيت

ٖطاض زّس ٍ زض يسز زض هبُ اٍل ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اثتسإ ضؤٗت ذَى ضا ضطٍو ح٘ؽ 

هجتسئِ ٍ هؿكطثِ اگط ذَٗطبى هتٕٓ ًساضًس سِ ٗب ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زٌّس ٍ 
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اگط ذَٗطبى هتٕٓ زاضًس، هجتسئِ ثِ اًساز  يبزت ذَٗطبى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ هؿكطثِ اگدط  

يسز ّٓت  ٍذَٗطبًص هتٓبٍت ثب ّٓت است ثِ احت٘بـ ٍارت زض آبٍت يبزت ذَٗطبى 

ٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٌٚس. ٍ ًبسِ٘ ثِ احت٘بـ ٍاردت ّٓدت ضٍظ ضا   روى ث٘ي اط

 ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است.

زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ، ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثٗ٘دِ  

 ذًَْب استحبؾِ است.
 4اب  1، م 211، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

 495ٍ  492، 490، م 83اب  81ظ اَؾ٘ح الوسبئل 

 ني اهلل گلپايگا آيت

زض هبُ اٍل اثتسإ ذَى زٗسى ضا ضطٍو ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز هجتسئدِ ٍ هؿدكطثِ   

اگط ذَٗطبى ثب يبزت هتٕٓ زاضز ثِ اًساز يسز ذَٗطبًص ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ذَٗطبى 

ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ هتٕٓ ًساضز هرّ٘ط است سِ ٗب ضص ٗب ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس 

است. ٍ ًبسِ٘ اظ اثتسإ ذَى زٗسى ثِ اًساز سِ ٗب ضص ٗب ّٓت ضٍظ ح٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ   

ثِٗ٘ استحبؾِ است ٍ  زض هبّْبٕ ثًس ّن ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ّودبى ضٍظّدبٖٗ ضا ٚدِ زض    

 هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ، ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 4اب  1، م 235ٍ  234، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 241، م 50، ظ 1جبز، دّساٗٔالً

 497، م 88ٍ  87، 85اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

    يرازي ش مكارم آيت اهلل

اگط ذًَْب ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثبضس ّوِ  استحبؾدِ اسدت ٍ اگدط ّودِ ذًَْدب ٍاردس       

غٓبت ح٘ؽ است زض هبُ اٍل اظ اثتسإ ضؤٗت ذَى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز هجتسئدِ ٍ  
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يبزت آًْب ضرَو ٌٚس ٍ اگدط ذَٗطدبى هتٓدٕ ًدساضز      س ثًِهؿكطثِ اگط ذَٗطبى هتٕٓ زاض

ثٌبثط احت٘بـ ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ استحبؾدِ اسدت ٍ ًبسدِ٘ ثدِ احت٘دبـ      

 ٍارت ّٓت ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است.

 زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 7پبٍضٖٖ  15ٍ م  4اب  1، م 256ٍ  255ٗبت، ظ الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘

 477ٍ  475ٍ  474، م 89ٍ  88اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

   نوري همداني  آيت اهلل

زض هبُ اٍل اظ اثتسإ ضؤٗت ذَى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يدسز اگدط ذَٗطدبى هتٓدٕ زض     

ا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ اگط ذَٗطبى هتٕٓ زاضز هجتسئِ ثِ اًساز يسز يبزت ًساضز، ّٓت ضٍظ ض

ذَٗطبى ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ هؿكطثِ زض غَضاٖ ِٚ يبزت ذَٗطبًص ثدب ّٓدت هتٓدبٍت    

است زض آبٍت ث٘ي يبزت ذَٗطبى ٍ يسز ّٓت ثِ احت٘بـ ٍارت ث٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ   

ستحبؾِ ٖطاض زّدس.  ايوبل هستحبؾِ روى ٌٚس ٍ ًبسِ٘ ّٓت ضٍظ اٍل ضا ح٘ؽ ٍ ثِٗ٘ ضا ا

 زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ، ح٘ؽ ٖطاض زّس.
 ْػل ْٖ حٛن ازبٍظ السم يي الًططٓ، 67التًل٘ٗبت يلٖ ٚتبة الًطٍٓالَحٖٗ، ظ 

 500ٍ  497، 495، م 104ٍ  103اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   وحيد خراساني  آيت اهلل

ِ ثبضس ّوِ استحبؾِ است ٍ اگط ّوِ ذًَْب غدٓبت  اگط ذًَْب غٓبت ح٘ؽ ضا ًساضت

ضا ضطٍو حد٘ؽ ٖدطاض زّدس ٍ زض يدسز      ىح٘ؽ زاضتِ ثبضس زض هبُ اٍل اثتسإ ذَى زٗس

هجتسئِ اگط ذَٗطبى هتٕٓ زاضز يبزت آًْب ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ استحبؾِ است ٍ اگط 

زض هدبُ اٍل ادب زُ   ذَٗطبى هتٕٓ ًساضز ثٌبثط احت٘بـ ٍارت سِ ضٍظ ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ 
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ضٍظ ٍ زض هبّْبٕ ثًس اب ضص ٗدب ّٓدت ضٍظ رودى ٌٚدس ثد٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ ايودبل         

هستحبؾِ. ٍ هؿكطثِ چٌبًچِ يبزت ذَٗطبى اٍ ضص ٗدب ّٓدت ضٍظ ثبضدس ثدِ احت٘دبـ      

ٍارت زض هبثِ التٓبٍت يسز ذَٗطبى ٍ يسز ّٓت ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايودبل هستحبؾدِ   

زّس. ٍ ًبسِ٘ زاضإ غَض هرتلٖٓ است ٚدِ ثدِ هسدألِ    روى ٌٚس ٍ ثِٗ٘ ضا استحبؾِ ٖطاض 

 هٌْبد الػبلح٘ي هطارًِ ضَز.  225اَؾ٘ح الوسبئل ٍ م  505

زض هبّْبٕ ثًس ثبٗس ضٍظّبٖٗ ضا ِٚ زض هبُ اٍل ح٘ؽ گصاضتِ ح٘ؽ ٖطاض زّدس ٍ ثٗ٘دِ   

 ذًَْب استحبؾِ است.  
  222، م 62، ظ 2هٌْبد الػبلح٘ي، د

  505ٍ  502، 500 ، م91اب  89اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

  ثب استٓبزُ اظ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

    

 هتفاٍتالذم تا خًَْای هستور
 

ضَز )هستوطٓ السم( ٍ يبزت هطرػٖ ًساضز، اگط  ظًٖ ِٚ اظ ذَى پب٘ ًوٖ سإال:

 زض قَل ٗٙ هبُ ذًَْبٕ هرتلّ ثجٌ٘س، حٛن ذًَْبٗص زض هَاضز شٗل چ٘ست؟

 غٓتٖ ِٚ ٚوتط اظ زُ ضٍظ است ْبغلِ ضسُ غٓت زاض، ذَى ثٖالّ( ث٘ي زٍ ذَى 

 غٓتٖ ِٚ زُ ضٍظ ٗب ث٘طتط است ْبغلِ ضسُ زاض، ذَى ثٖ ة( ث٘ي زٍ ذَى غٓت

 زاض ث٘ي سِ اب زُ ضٍظ است( )زض ّط زٍ هَضز ذًَْبٕ غٓت
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 امام خميني 

ِ  اظ اثتسإ ذَى غٓتالّ(  ِ زض اش )ٚد  زاض اٍل ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز قجٕ ٍن٘ٓد

 سإال هستوطٓ السم ثب ذًَْبٕ ٗٛسبى هكطح ضسُ( يول ًوبٗس.
 19، م 51ٍ  50، ظ 1احطٗطالَس٘لِ، د

 499ٍ  497ٍ  495، م 66اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 10، م 237، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 اراكي اهلل آيت

 ض اٍل ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است.زا الّ( ذَى غٓت

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 10، م 237ٍ ظ  7، پبٍضٖٖ 1، م 234، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 بهجت  اهلل آيت

ِ  اظ اثتسإ ذَى غٓتالّ(  اش )ٚدِ زض   زاض اٍل ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز قجٕ ٍن٘ٓد

 ل هستوطٓ السم ثب ذًَْبٕ ٗٛسبى هكطح ضسُ( يول ًوبٗس.سإا
 261، م 78، ظ 1ٍس٘لٔالٌزبٓ، د

 425ٍ  423، 421، م 86ٍ  85اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 156ربهى الوسبئل، ظ 

 _______ة( 

 

 تبريسي اهلل آيت 

اٍل حد٘ؽ اسدت ٍ ثدبٖٖ ذًَْدب      ( زض هَضز هجتسئِ ٍ هؿدكطثِ ذدَى غدٓت زاض   الّ

 استحبؾِ است.
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    زاض ح٘ؽ است ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ّط زٍ ذَى غٓتة(  
 510ٍ  503، 501، م 81الٖ  79اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   ي جوادي آمل آيت اهلل

زاض اٍل ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز قجٕ  الّ( زض هَضز هجتسئِ ٍ هؿكطثِ اظ اثتسإ ذَى غٓت

 ح ضسُ( يول ًوبٗس.اش )ِٚ زض سإال هستوطٓالسم ثب ذًَْبٕ ٗٛسبى هكط ٍنِ٘ٓ
 515ٍ  513، م 130الوسبئل، ظ  اَؾ٘ح

 زاض ح٘ؽ است ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 522، م 132اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   آيت اهلل خامنه اي 

ِ  الّ( اظ اثتسإ ذَى غٓت اش )ٚدِ زض   زاض اٍل ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز قجٕ ٍن٘ٓد

 ٗٛسبى هكطح ضسُ( يول ًوبٗس. سإال هستوطٓ السم ثب ذًَْبٕ
 19، م 51ٍ  50، ظ 1، د-ضُ-اهبم احطٗطالَس٘لِثب استٌبز ثِ: 

 499ٍ  497ٍ  495، م 66اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 10، م 237، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د

 ي اهلل خوئآيت 

زاض روى ٌٚدس ثد٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ      زض ّط زٍ ذَى غٓت الّ( زض هجتسئِ ٍ هؿكطثِ

 ايوبل هستحبؾِ

 زاض ح٘ؽ است ٍ هبثٖٗ ذًَْب استحبؾِ است.     ة( ّط زٍ ذَى غٓت 
 10، م 223، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د

 510، م 87اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 
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  بحاني آيت اهلل س

ٌٚس ًٌٖٗ، ّن ادطٍ٘ حد٘ؽ ٍ    اگط ٚوتط اظ زُ ضٍظ ثبضس، زض ّط زٍ ذَى احت٘بـالّ( 

 ايوبل استحبؾِ.

 
 زاض ح٘ؽ است ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است.   ة( ّط زٍ ذَى غٓت

 434، م 184الوسبئل، ظ  اَؾ٘ح

   آيت اهلل سيستاني

 زاض اٍل ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است. الّ( ذَى غٓت
  9، م 249، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د

 574، م 198ٍ ظ  555، م 189ٍ ظ  551، م 88، ظ 1لوسبئل ربهى، داَؾ٘ح ا

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 10، م 249، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د

   يشبير آيت اهلل

٘ؽ زاض ح زاض اظ زُ ضٍظ ث٘طتط ًجبضس ّوِ ذًَْبٕ ًطبًِ اگط هزوَو ذًَْبٕ ًطبًِالّ( 

زاض ث٘طتط اظ زُ ضٍظ ثبضس  است ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است ٍ اگط هزوَو ذًَْبٕ ًطبًِ

اش )ِٚ زض  زاض ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز قجٕ ٍنِ٘ٓ بـ اظ اثتسإ ذَى ًطبًِ٘ثِ احت

 طٓ السم ثب ذًَْبٕ ٗٛسبى هكطح ضسُ( يول ًوبٗس.وسإال هست
 504ٍ  503، 502، م 108اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. زٍ ذَى غٓت ة( ّط
 510، م 110ظ اَؾ٘ح الوسبئل، 
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  گلپايگاني صافي آيت اهلل

زاض احت٘دبـ ٌٚدس ثدِ رودى ثد٘ي ادطٍ٘ حدبئؽ ٍ ايودبل          زض ّط زٍ ذَى ًطبًِالّ( 

 هستحبؾِ ٍ ذًَْبٕ ْبٖس ًطبًِ استحبؾِ است.
 241، م 41، ظ 1ّساٗٔالًجبز، د

 503ٍ  501، م 85الوسبئل، ظ اَؾ٘ح 
 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت

 510، م 87ظ اَؾ٘ح الوسبئل، 

 فاضل لنكراني اهلل  آيت

 زاض اٍل ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است. ذَى غٓتالّ( 
 3، پبٍض1ٖٖ، م 211، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ّط زٍ ذَى غٓتة( 
 10، م 213ظ الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، 

 500، م 84اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

  اهلل گلپايگاني آيت

زاض احت٘بـ ٌٚس ثِ روى ث٘ي اطٍ٘ حبئؽ ٍ ايوبل  الّ( زض ّط زٍ ذَى غٓت

 هستحبؾِ ٍ ثِٗ٘ ذًَْب استحبؾِ است.
  7، پبٍضٖٖ 1، م234، ظ 1ٖ، دالًطٍٓالَحٗ

 241، م 50، ظ 1ّساٗٔالًجبز، د

 503ٍ  501، م 87اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ّط زٍ ذَى غٓتة( 
 10، م 237الًطٍٓالَحٖٗ، ظ 

 510، م 89اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 



  121                 حیض                                                                              

 

 

    يرازي ش مكارم آيت اهلل

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. زٍ ذَى غٓت ّطة( 
 10، م258، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى التًل٘ٗبت، د

 481، م 90اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   نوري همداني  آيت اهلل

ِ  الّ( اظ اثتسإ ذَى غٓت اش )ٚدِ زض   زاض اٍل ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ زض يسز قجٕ ٍن٘ٓد

 ى هكطح ضسُ( يول ًوبٗس.سإال هستوطٓ السم ثب ذًَْبٕ ٗٛسب
 4ٍ م 1، م 67، ظ 1التًل٘ٗبت يلٖ ٚتبة الًطٍٓالَحٖٗ، د

 505، م 105ٍ ظ  498ٍ  496، م 103اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 505، م 105اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

   وحيد خراساني  آيت اهلل

زاض احت٘بـ ٌٚس ثِ رودى ثد٘ي ادطٍ٘     ٍ هؿكطثِ زض ّط زٍ ذَى غٓتزض هجتسئِ الّ( 

 حبئؽ ٍ ايوبل هستحبؾِ ٍ ذَى ْبٖس غٓت استحبؾِ است.
  503ٍ  501، م 90اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 زاض ضا ح٘ؽ ٖطاض زّس ٍ ثبٖٖ ذًَْب استحبؾِ است. ة( ّط زٍ ذَى غٓت
 510، م 93اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 

 

 تجاٍز از سي رٍزًحَُ هحاسثِ ايام حیض در 
 

الوطاز هي الطْط اثتدساء الطٍٗدٔ   »ثحج ازبٍظ اظ يططُ  الًطٍٓالَحٖٗ 2هسألِثب اَرِ ثِ 

، اگط ذدبًوٖ ٚدِ   «ٗزت الوَاْٗٔ ث٘ي الطَْض»ّوبى ثحج  4هسألٍِ « السم الٖ حالح٘ي َٗهب
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است زض هبُ اٍل اظ پٌزن هبُ ح٘ؿص ضطٍو ضسُ، ثطإ ح٘ؽ ٖدطاضزازى زض   1هستوطٓ السم

ضٍظ اظ ضطٍو ح٘ؽ اٍل ثطوبضز ٍ ح٘ؽ زٍم ضا ٖطاض زّس ٗب ّود٘ي   30ثًس، آٗب ثبٗس  هبُ

ٕ ث٘ي پٌزن هدبُ اٍل ٍ   ِٚ پٌزن هبُ ثًس ضس٘س ثبٗس ح٘ؽ زٍم ضا ٖطاض زّس، ّط چٌس ْبغلِ

، هدبُ اٍل، ضٍظ اٍل هدبُ   الدسم اسدت  ٍ ٗب اگط ذبًوٖ هستوطُ  ضٍظ ثبضس؟ 29پٌزن هبُ ثًس 

ضٍظ هال٘ است ٗب اٗي ِٚ اٍل هبُ ثًس ضطٍو  30 يثًس گصضت ح٘ؿص ضطٍو ضس ثطإ هبُ

 ضٍظُ ثبضس؟ 29ح٘ؽ رسٗسش است، ّطچٌس ِٚ هبُ 

 
   آيت اهلل خامنه اي 

 ضٍظ هال٘ است. 30گصضتي 

 

   ي آيت اهلل سيستان

 پٌزن ٍ اٍل هبُ هال٘ است.

 
    ي آيت اهلل شبيري زنجان

 ضٍظ هال٘ است. 30گصضتي 

 

                                                 

 ضَز ٍ سإال زض ْطؾٖ است ِٚ ذًَْب ٗٛزَض )ْبٖس او٘٘ع( است. . هستوطٓ السم ظًٖ است ِٚ اظ ذَى پب٘ ًوٖ 1
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   في گلپايگاني آيت اهلل صا

ضٍظ است زض هستوطٓالسم ضٍظ سٖ ام ضا احت٘بـ  29زض ْطؼ سإال ِٚ هبُ 

 ًوبٗس.

 
   ي آيت اهلل مكارم شيراز

 ضٍظ ْبغلِ ضس، آى ّن هبًًٖ ًساضز. 29اگط هبُ 

 
   ي آيت اهلل نوري همدان

 زض ْطؼ سإال هال٘ زض ّط زٍ غَضت گصضتي سٖ ضٍظ است.

 
  اني آيت اهلل وحيد خراس

اگط ذًَْب ْبٖس او٘٘ع است ّٓت ضٍظ اٍل ضا ح٘ؽ ٍ ث٘ست ٍ سِ ضٍظ ثًس ضا استحبؾِ 

 ضٍظ است. 30ٖطاض زّس. پس هال٘ گصضتي 
 لِهًهنضٓبّٖ اظ زْتط  استٓتبءٍ  1، ثب استٓبزُ اظ پبٍضٖٖ 63احٛبم ثبًَاى، ظ 
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  تا پاكي دٍ يا سِ ساعت الذمةهستور
 

هطرػددٖ ًددساضز، اگددط ثًددس اظ گصضددت زُ ضٍظ اظ  الددسهٖ ٚددِ يددبزت ٓسددإال: هسددتوط

     ٖ اَاًدس ذدَى ثًدس اظ پدبٖٚ ضا     پبٗبى ح٘ؽ ٖجلٖ زٍ ٗب سِ سدبيت پدب٘ ثبضدس، آٗدب هد

 غٓت ثَزى ذَى ْطٖٖ ّست؟زاض ٗب ثٖح٘ؽ رسٗس ٖطاض زّس؟ ٍ آٗب ث٘ي غٓت

 
   آيت اهلل سيستاني 

ٍ زُ ضٍظ ازاهِ پ٘سا )اگط ذَى پس اظ پبٗبى ح٘ؽ، ْبٖس غٓبت ح٘ؽ ثَزُ  اَاًس. ًوٖ

ثٌ٘س، ذَى ثبغٓت ِٚ ثب ٚطزُ ٍ ثًس اظ زٍ سِ سبيت پبٖٚ، ذَى ٍارس غٓبت ح٘ؽ هٖ

ضَز حتٖ اگط زٍ سبيت ح٘ؽ ٖجلٖ ثِ هٗساض اٖل قْط ْبغلِ زاضز، ح٘ؽ هحسَة هٖ

 زٍ ثبض ذَى زٗسى ثب ْبغلِ ٚوتط اظ زُ»پبٖٚ ّن ًجبضس. ثطإ اَؾ٘ح ث٘طتط ثِ سإال 

 ز.(هطارًِ ضَ« ٍظض

 
 

 

 

   15، تا استفادُ اص س 11، ظ 2ستفتائات خذٗذ، جا

 222ٍ  215، م 255ٍ  253، ظ 2الوسائل خاهغ، جتَؾ٘ح

 

    آيت اهلل شبيري زنجاني 

 ثٌ٘س استحبؾِ است  اگط غبحت يبزت ٍٖتِ٘ است ذًَٖ ِٚ اب هبُ ثًس زض ٍٖت هٖ
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 ٍگطًِ اگط زاضإ غٓت ثبضس ح٘ؽ است.

 
 

   رازي آيت اهلل مكارم شي

  ط يالئن ح٘ؽ ضا زاضتِ ثبضس، ح٘ؽ رسٗس است.اگ

 
   آيت اهلل نوري همداني 

  ضَز. ض ْطؼ سإال اگط غٓبت ح٘ؽ زاضتِ ثبضس، ح٘ؽ هحسَة هٖز

 
 

  آيت اهلل وحيد خراساني 

ّبٕ ح٘ؽ ثَزُ ّبٕ ٖجل ْبٖس ًطبًِّبٕ ح٘ؽ است ٍ ذَىثًس اظ پبٖٚ ٍارس ًطبًِ اگط ذَى   

زاض، زُ ضٍظ ٗب ث٘طتط ْبغلِ ضسُ، ذَى ٍارس غٓت، ٗبى ح٘ؽ ٖجلٖ ٍ آَبظ ذَى غٓتٍ ث٘ي پب

ح٘ؽ رسٗس است ٍ زض َ٘ط اٗي غَضت ذَى ثًس اظ پبٖٚ ّوچٌبى استحبؾِ است ٍ ثِ قَض ٚلٖ 

 زٍ ٗب سِ سبيت پبٖٚ احط ًساضز.
 استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت
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 ها و رواق علیهن السّالمه ائو جنب در حرمتوقف حائض و ورود و 
 

ّبٕ ٍ ضٍأ -الميلْ٘ن السّد  -اهبهبى  1حطم زض ٍ رٌت  حبئؽاَّٖ ٍضٍز ٍ سإال: 
 چِ حٛوٖ زاضز؟آى 

 
 ي امام خمين

ثِ احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست هگط اٌِٗٛ اظ ٗٙ زضة  -يلْ٘ن السّالم –اهبهبى ٍضٍز ثِ حطم 
تي چ٘عٕ ٍاضز ضَز. اَّٖ ً٘ع زض ٍاضز ٍ اظ زضة زٗگط ذبضد ضَز ٍ ٗب ثطإ ثطزاض

 ّب ثِ احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست. حطم ٍ ضٍأ
 الزٌت )الخبلج( ، الَٗل ْٖ احٛبم38، ظ1احطٗطالَس٘لِ، د

 355، م51الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

 اهلل اراکی  آیت

ٍلٖ اگط اظ ٗٙ زضة ٍاضز ٍ اظ زضة  السالم حطام است. اَّّٖ زض حطم اهبهبى يلْ٘ن
 ب ثطإ ثساضتي چ٘عٕ ثطٍز هبًى ًساضز ٍ اَّٖ زضضٍاْٖب هبًًٖ ًساضز.زٗگطٕ ذبضد ضَز ٗ

 352، م 63، ظ 1الَاؾحِ، دالوسبئل
 352، م64الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

 اهلل بهجت  آیت

ّب اَّٖ ًٌوبٗس ثلِٛ يجَض ً٘ع  ضٍأٍالسالم  يلْ٘نثٌبثط احت٘بـ ٍارت زض حطم اهبهبى 
 .ًساضز اضٛبل اً )يجَض(نبّطّب ذ٘لٖ زٍض ثبضس  اگط ضٍأ اهب ًٌوبٗس.

 
 الزٌت )الخبًٖ( ، هبٗحطم يل56ٖظ ٍس٘لٔالٌزبٓ،

 359، م73الوسبئل، ظ اَؾ٘ح
 86رعٍُ استٓتبئبت هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت، ظ 

                                                 

 (169ُ حطم ظٗط گٌجس ٍ اقطاِ ؾطٗح است. )آهَظش هػَّض احٛبم يجبزات، ظ.هحسٍز 1
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 اهلل تبریسی  آیت

اَّٖ ًٌٛس ثلِٛ ٍاضز ً٘ع ًطَز هگط اظ ٗٙ السالم  يلْ٘ناهبهبى ثٌبثط احت٘بـ ٍارت زض حطم 

ّب ِٚ  آى ٖسوت اظ ضٍأزض اضز ٍ اظ زضة زٗگط ذبضد ضَز ٍ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت زضة ٍ

 ثِ حطم هلحٕ ضسُ، اَّٖ ًٌٛس.
 الخبًٖ )الربهس( ، الٓػل51، ظ1الػبلح٘ي، د هٌْبد

 361، م57الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

 استٓتبئبت هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت

  ای خامنهاهلل  آیت

ثِ احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست هگط اٌِٗٛ اظ ٗٙ زضة  -ن الساّلميلْ٘ – اَّٖ زض حطم ائوِ

ّب  ٍاضز ٍ اظ زضة زٗگط ذبضد ٍ ٗب ثطإ ثطزاضتي چ٘عٕ ٍاضز ضَز اهّب اَّٖ زض ضٍأ

 هبًًٖ ًساضز.
 38، ظ 1احطٗطالَس٘لِ، د 

 424، ثب استٓبزُ اظ س86االستٓتبئبت، ظارَثٔ

  خوئیاهلل  آیت

ربٗع ً٘ست هگط اٌِٗٛ اظ  السالم يلْ٘نّٖ زض حطم اهبهبى اٍَضٍز ٍ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت 

 ّب اضٛبل ًساضز. ضٍأٗٙ زضة ٍاضز ٍ اظ زضة زٗگط ذبضد ضَز. ٍلٖ اَّٖ زض 
 ، هحطّهبت حبئؽ194، ظ1ٓالَحٖٗ، داًلِ٘ٗ يطٍ

 361، م61الوسبئل، ظ اَؾ٘ح 

 134ٍ  133، س42استٓتبئبت، ظ 
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  اهلل سیستانی آیت

ربٗع ً٘ست هگط اٌِٗٛ اظ ٗٙ زضة ٍاضز ٍ اظ زضة  السالم يلْ٘نحطم اهبهبى  ٍضٍز ثِ

ّب اضٛبل  زٗگط ذبضد ضَز ٍ اَّٖ ً٘ع ثِ احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست. ٍلٖ اَّٖ زض ضٍأ

 ًساضز.
 ، الخبلج215، ظ1يطٍٓالَحٖٗ، ديلٖ ِٗ اًل٘

 427، م144ٍ  143، ظ1الوسبئل ربهى، د اَؾ٘ح 

  اهلل شبیری زنجانی  آیت

حطام است گطچِ اظ ٗٙ زض زاذل ٍ اظ زض السالم  يلْ٘نهبًسى زض حطم اهبهبى ضْتي ٗب 

 ّب هبًًٖ ًساضز. زٗگط ذبضد ضَز ٍلٖ زض ضٍأ
 )زٍم( 361، م78الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

  اهلل صافی گلپایگانی  آیت

ربٗع ً٘ست گطچِ اظ ٗٙ زض ٍاضز ٍ اظ زض زٗگط ذبضد السالم  يلْ٘نضْتي ثِ حطم اهبهبى 

 ّب هبًًٖ ًساضز. اَّٖ زض ضٍأضَز ٍلٖ 
 245، م43، الخبلج ٍ ظ31، ظ1ز، دّساٗٔالًجب

 )سَّم( 361، م73الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

  اهلل فاضل لنکرانی آیت

ثِ احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست هگط اٌِٗٛ اظ ٗٙ  -يلْ٘ن السّالم –اهبهبىثِ حطم ٍضٍز 

ٍاضز ضَز. اَّٖ ً٘ع  زضة ٍاضز ٍ اظ زضة زٗگط ذبضد ضَز ٍ ٗب ثطإ ثطزاضتي چ٘عٕ

 ّب ثِ احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست. زض حطم ٍ ضٍأ
 356، م58الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

 ٍ استٓتبء ضٓبّٖ اظ زْتطهًهن لِ ، هحطهبت رٌت185ظ ،1، دالًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت
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  اهلل گلپایگانی  آیت

ٗٙ زض  ربٗع ً٘ست گطچِ اظ -السالم يلْ٘ن-ضْتي ثِ حطم اهبهبى ثٌبثط احت٘بـ ٍارت 

 ّب ّن حٛن حطم ضا زاضز.ٍ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ضٍأٍاضز ٍ اظ زض زٗگط ذبضد ضَز 
 182، م38، ظ1ّساٗٔالًجبز، د

 361، م61الوسبئل، ظ اَؾ٘ح 

  اهلل مکارم شیرازی  آیت

زض غَضاٖ ِٚ اظ ٗٙ زض ٍاضز ضًَس ٍ اظ زض زٗگط ( -يلْ٘ن السّالم –)ٍضٍز زض حطم اهبهبى 

  اَّٖ ًٌٌٛس، هبًًٖ ًساضز.ث٘طٍى ثطًٍس ٍ 

 
ّب  ثٌبثط احت٘بـ ٍارت حطام است ٍلٖ زض ضٍأ -السالم يلْ٘ن-اَّٖ زض حطم اهبهبى 

 هبًًٖ ًساضز.
  370، م72الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

 256، م 87احٛبم ٍٗژُ، ظ 

  اهلل نوری همدانی  آیت

ٍلٖ اگط اظ  ًٌٛس.ّب اَّٖ  زض ضٍأ ٍ -السالم يلْ٘ن-ثٌبثط احت٘بـ ٍارت زض حطم اهبهبى 

 ٗٙ زض زاذل ٍ اظ زض زٗگط ذبضد ضَز ٗب ثطإ زاضتي چ٘عٕ ثطٍز هبًى ًساضز.
 66، م33ٍ ظ 39، ثب استٓبزُ اظ م20الوسبئل، ظ هٌترت

 452، م 91ٍ ظ  356، م75الوسبئل، ظ اَؾ٘ح 



  131                 حیض                                                                              

 

 

   اهلل وحید خراسانی آیت

ٍارت اظ ضْتي ثِ حطم السالم حطام است ٍ ثٌبثط احت٘بـ  اَّٖ زض حطم اهبهبى يلْ٘ن

ّب  ً٘ع ذَززاضٕ ٌٚس گطچِ اظ ٗٙ زض زاذل ٍ اظ زض زٗگط ذبضد ضَز ٍ اَّٖ زض ضٍأ

 اضٛبل ًساضز.
 ، الربهس47، ظ2الػبلح٘ي، د هٌْبد

 361، م63الوسبئل، ظ اَؾ٘ح

 اظ زْتط استٓتبء ضٓبّٖ

 «علیْن السالم»ٍرٍد حائض ٍ جٌة تِ حرم اًثیاء الْي 
 

چدِ  « يلدْ٘ن السدالم  »الْدٖ    حبئؽ ٍ رٌُُت ثِ حطم اًج٘بء سإال: ٍضٍز ٍ اَّٖ

 حٛوٖ زاضز؟

 
 

    ايخامنه اهللآيت 

 ثٌبثط احت٘بـ هلحٕ ثِ هطبّس هططِْ ّستٌس.

 
  اهلل سیستانی  آیت

ثٌبثط احت٘بـ اَّٖ ٍ هٛج رٌت ٍ حبئؽ زض ذَز هطبّس اًج٘بء يلْ٘ن السّالم ربٗع 

 .ًساضًس ً٘ست ٍ غحي ٍ ضٍاْٖب حٛن هطبّس ضا
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   شبيري زنجاني  اهللآيت 

 الْٖ ارتٌبة ضَز.  ثٌبثط احت٘بـ اظ اَّٖ ٍ هٛج حبئؽ زض حطم اًج٘بء

    صافي گلپايگاني اهللآيت 

ٍضٍز ٍ اَّٖ زض حطم اًج٘بء الْٖ يلْ٘ن السالم حطام است ثلِٛ ثٌبثط احت٘بـ يجَض ّدن  

 اط٘ ضَز.

 
    مكارم شيرازي اهللآيت 

 ًست ِٚ هبًٌس حطم سبٗط هًػَه٘ي يلْ٘ن السالم حسبة ضَز.  احت٘بـ آ 

 

    وحيد خراساني اهللآيت 

زض ْطؼ سإال اَّٖ زض هطبّس هططِْ حطام است ٍ زذَل زض آًْدب اگدط چدِ ثدطإ     

 يجَض ثبضس ثٌبثط احت٘بـ ٍارت حطام است.  

 
 ثباستٓبزُ اظ استٓتبئبت هَرَز زض ٍاحس پبسد ثِ سإاالت
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 1دارّای سجذُ خَاًذى سَرُ
 

ٍ ثدط  ٍاردت زاضًدس    سزسُِٚ ٖ ّٗبسَضُّوِ آٗبت سإال: آٗب ذَاًسى   حدبئؽ 
 ؟ٗب ْٗف آِٗ سزسُ حطام است رٌت

 
 ي امام خمين

ٍارت زاضز  حطام است ٍ اگط ٗدٙ حدطِ  اظ اٗدي چْدبض      ُإ ِٚ سزسذَاًسى سَضُ

 ثبضس.ٖضا ً٘ع ثرَاًس، حطام ه« اهلل الطحوي الطح٘نثسن»سَضُ حتٖ ثًؽ اظ 
 الدٌة، الخاهس  ، ها ٗحشم ػل06ٖ، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 022، م 13الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي اراك اهلل آيت

ٍارت زاضز  حطام است اگطچِ ٗٙ حدطِ  اظ اٗدي چْدبض     ُإ ِٚ سزسذَاًسى سَضُ

 سَضُ ضا ّن ثرَاًس.
 الدٌة، الشاتغ، هاٗحشم ػل30ٖ، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 021، م31ظالوسائل، تَؾ٘ح

 ت بهج اهلل آيت

 ٍارت زاضز حطام است اگطچِ ٗٙ ٚلوِ اظاٗي چْبضسَضُ ضا ُإ ِٚ سزسسَضُذَاًسى

 ثبضس.ّن ثرَاًس. ٍثٌبثط احت٘بـ ٍارت ذَاًسى ثًؽ اظٚلوِ )هخالً ٗٙ حطِ( ّن حطام هٖ
 الدٌة، الخاهس ( ها ٗحشم ػل252ٖ، م)24ٍ 23، ظ2الٌدآ، جٍس٘لٔ

 026، م40ظ الوسائل،تَؾ٘ح 

                                                 

                    ّبئٖ ِٚ سزسُ ٍارت زاضًس:سَضُ.  1

  37: آٗٔ  "حن سزسُ ) ْػلت(" 41. سَضٓ 2                     15: آٗٔ  "ٗل )سزسُ(الن اٌع "ٖطآى   32. سَضٓ 1

 : آٗٔ آذط "ئٖطا )الًلٕ( "  69. سَضٓ 4: آٗٔ آذط                                            "الٌزن"  53. سَضٓ 3
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 ي تبريساهلل  آيت

حطام است ٍ احت٘بـ هستحت هلحٕ ٚدطزى اودبم   زاضز ٍارت  ُسزس إ ِٚآِٗذَاًسى 

 است.« ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن»سَضُ ثِ آِٗ، حتّٖ ثًؽ اظ 
 ، الفػل الثاًٖ، السادس22، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

  032، م24الوسائل، ظتَؾ٘ح

   ي اخامنه اهلل آيت

ّدب  ذػَظ آٗبت سزسُ حطام است، ٍلٖ ذَاًسى سبٗط آٗدبت اظ اٗدي سدَضُ   ذَاًسى 

 اضٛبل ًساضز.
 266، س05االستفتائات، ظاخَتٔ

 ي خوئ اهللآيت 

است  ثلِٛ ثٌبثط احت٘بـ هستحت ٖسوتٖ اظ  حطام ،سزسُ ٍارت زاضز إ ِٚآِٗذَاًسى 

 رَاًس.ضا ً« ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن»ّبٕ سزسُ، ٗب ثًؽ اظ سَضُ ِٗٙ آٗ
 الدٌة، الخاهس ، ها ٗحشم ػل261ٖ، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

 032، م32الوسائل، ظتَؾ٘ح

   سيستاني اهلل آيت

حطام است  ثلِٛ ثٌبثط احت٘بـ هستحت ٖسوتٖ اظ  زاضزٍارت  ُسزس إ ِٚآِٗذَاًسى 

 ضا ًرَاًس.« ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن»ّبٕ سزسُ، ٗب ثًؽ اظ سَضُ ِٗٙ آٗ
 الدٌة، الخاهس ، ها ٗحشم ػل123ٖ، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

 ، هَسد ّفتن اص هحشهات114، م211ظ، خاهغ الوسائلتَؾ٘ح

   ي زنجانشبيرياهلل آيت 

ـ  ثلِٛ ثٌدبثط  ،حطام است ٍارت زاضزإ ِٚ سزسُ آِٗذَاًسى  ذَاًدسى آٗدبت    احت٘دب

 بٗع ً٘ست.ّبٕ سزسُ ً٘ع رسَضُ ِزٗگط ٗب ٖسوتٖ اظ ٗٙ آٗ
  032، م45ظالوسائل، تَؾ٘ح
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  گلپايگاني  صافياهلل  آيت

ٍارت زاضز  حطام است ٍ اگط ٗٙ حطِ اظ اٗي چْبض آٗدِ ضا   ُإ ِٚ سزسذَاًسى آِٗ

زاض ضا ً٘دع  سدزسُ  ُّن ثرَاًس، حطام است ٍ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ آٗبت زٗگط سَض

 ًرَاًس.
  ، الخاهس252، م01، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 032، م40الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي فاضل لنكراناهلل  آيت

ٍارت زاضز  حطام است ٍ اگدط ٗدٙ حدطِ اظ اٗدي چْدبض       ُإ ِٚ سزسذَاًسى سَضُ

 ثبضس.  ضا ً٘ع ثرَاًس، حطام هٖ« اهلل الطحوي الطح٘نثسن»سَضُ حتٖ ثًؽ اظ 
 1سلٖالدٌة، الخاهس، پاٍ، ها ٗحشم ػل252ٖ، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ

 023، م33ٍ 26الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل گلپايگان
ٍارت زاضز  حطام است ٍ اگط ٗٙ حطِ اظ اٗي چْبض آٗدِ ضا   ُإ ِٚ سزسذَاًسى آِٗ

زاض ضا ً٘دع  سدزسُ  ُّن ثرَاًس، حطام است ٍ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ آٗبت زٗگط سَض

 ًرَاًس.
 ، الخاهس 253، م06ٍ 05، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 032، م32ؾ٘ح الوسائل، ظتَ

  آيت  اهلل مكارم شيرازي 

 ٍِلَ ثًؽ آِٗ حطام است، ٍلٖ ذَاًسى َ٘دط آٗد   زاضزٍارت  ُسزس إ ِٚآِٗذَاًسى 

 سزسُ هبًًٖ ًساضز. ُسزسُ اظ سَض
 الدٌة، الخاهس، ها ٗحشم ػل110ٖ، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ

 043، م42الوسائل، ظتَؾ٘ح
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  داني آيت اهلل نوري هم

حطام است ٍ اگط ٗٙ حطِ ضا ثِ ٖػس ٖٗٛ اظ  ،ٍارت زاضز ُإ ِٚ سزسذَاًسى سَضُ

 اٗي چْبض سَضُ ّن ثرَاًس، حطام است.

 
 1الدٌة، سكش، ها ٗحشم ػل23ٖالَثمٖ، ظالتؼل٘مات ػلٖ وتاب الؼشٍٓ

 023، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

 

  آيت اهلل وحيد خراساني 

 ثِٗ٘حطام است ٍ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت اظ ذَاًسى  زاضز، ٍارت ُسزس إ ِٚآِٗذَاًسى 

 ، ثلِٛ ثًؽ اظ آى ثِ ٖػس اٗي«ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن»اٗي چْبض سَضُ حتٖ اظ ذَاًسى 

 ّب ً٘ع ذَززاضٕ ٌٚس.سَضُ
 )الفػل الثاًٖ(، السادس  15ٍ 14، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

 032، م122الوسائل، ظتَؾ٘ح

 
 

 
 

 

 

 

 ي ٍ خَى ديذى هجذّد قثل از دُ رٍزدر پاكًسديكي  
 

 ثٌ٘دس،  ِٚ ذَى ًوٖاظ ح٘ؽ پب٘ ضَز ٍ ثب ٗٗ٘ي ثِ اٗيزّن سإال: اگط ظًٖ ٖجل اظ ضٍظ 

 ذَى ثجٌ٘س، چِ حٛوٖ زاضز؟ (ااوبم ضٍظ زّنٍ ثًس اظ آى )ٖجل اظ  ٌٚس ًعزٖٗٛ )اظ رلَ(
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 اتفاق آراء مراجع عظام

   1ز.گ٘طاضٛبل ًساضز ٍ ٚٓبضُ ثِ آى اًلّٕ ًوٖ
 

 حیض در حال ًسديكي كفارُ
 

   زاضز؟ چِ هٗساض؟ 2حبل ح٘ؽ ٚٓبضُ زضًعزٖٗٛ )اظ رلَ( آٗب  سإال:

 
 ي امام خمين

 ثبضس، ثٌبثط  3اگط هطز يلن ثِ حبئؽ ثَزى ظى ٍ حطهت يول زاضتِ ٗب ربّل هٗػّط

                                                 

 .10،م101،ظ2ج، ٍٓالَثمٖ؛الؼش 233ٍ  232، تا استفادُ اص م 25تَؾ٘ح الوسائل، ظ ٖ،ٌ٘خواهام.  2

 .10، م101، ظ2ج، الؼشٍٓ الَثمٖ، 166م، 63ظ 2ج ،الوسائل الَاؾحِ ٖ،اساواهلل  آٗت

 .112، م55، ظالوسائل ح٘تَؾ ؛ 25، م43، ظ2، جالٌدآ لٍٔ٘س، تْدتاهلل  آٗت

 .31، الفػل السادس، ظ2ج، ي٘هٌْاج الػالحٕ، ضٗتثشاهلل  آٗت

 .10، م101، ظ2ج،  ٖػشٍٓالَثمٍ  233ٍ 232، تا استفادُ اص م 25تَؾ٘ح الوسائل، ظتا استٌادتِ ،ٕا خاهٌِاهلل  آٗت

 .10، م126، ظ2جٖ، الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مِ،  خَئاهلل  آٗت

 .10، م111، ظ2ج، هغ تؼل٘مِ ٍٖٓالَثمالؼشٖ، ستاً٘ساهلل  آٗت

 123، تا استفادُ اص م 61ظ ، الوسائل ح٘تَؾٖ، صًداً ٕش٘ضثاهلل  آٗت

 .222، م232، ظالوسائل ح٘تَؾ؛ 106، م12، ظ2ج، ٔالؼثادّٗذاٖ، گاًٗگلپا ٖغافهلل ا آٗت

ىشاًاهلل  آٗت  .10تا استفادُ اصم، 123ظ،2ج، ٖ هغ تؼل٘ماتٍٓالَثمالؼش ؛123ٍ  116تا استفادُ اص م، ،51، ظ الوسائل ح٘تَؾٖ، فاؾل ٌل

 .222، م56، ظسائلالو ح٘تَؾ؛ 10، م101، ظ2جٖ، الؼشٍٓالَثمٖ، گاًٗگلپااهلل  آٗت

 .151، م61، ظالوسائل ح٘تَؾ؛  10، م120، ظ2ج، ٖ هغ تؼل٘ماتٍٓ الَثمٕ، الؼششاص٘هىاسم ضاهلل  آٗت

 121، م 61ظ ، الوسائل ح٘تَؾ ؛ 10، م36ظ، ٖالؼشٍٓ الَثم ٖ وتابػل التؼل٘ماتٖ، ّوذاً ًَٕساهلل  آٗت

 .222، م155، ظالوسائل ح٘تَؾ السادس؛ ، الفػل 35، ظ1ج، ي٘هٌْاج الػالحٖ، خشاساً ذٍ٘حاهلل  آٗت

 .اًس . ثط ظى ٚٓبضُ ٍارت ً٘ست ّطچٌس اگط ثب يلن ٍ يسم ًعزٖٗٛ اًزبم ضسُ، ّط زٍ هًػ٘ت ٚطزُ 2

 . ٚسٖ ِٚ اهٛبى آهَذتي هسبئل ضا زاضتِ ٍلٖ يوساً زض ْطاگ٘طٕ آى َٚابّٖ ٚطزُ است. 3
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  .احت٘بـ ٍارت ثبٗس ٚٓبضُ زّس
 1، رٗل م20، ظ2الَس٘لِ، جتحشٗش

  121، م24ل، ظالوسائتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل اراك

اگط هطز يلن ثِ حبئؽ ثَزى ظى ٍ حطهت يول زاضتِ ٗدب ربّدل هٗػّدط ثبضدس، ثٌدبثط      

  .احت٘بـ ٍارت ثبٗس ٚٓبضُ زّس
 1، الثاهي، پاٍسل113ٖ، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

 116، م46الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ت بهج اهلل آيت

  .، ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ثبٗس ٚٓبضُ زّساگط هطز يلن ثِ حبئؽ ثَزى ظى ٍحطهت يول زاضتِ
 142، تا استفادُ اص م53الٌدآ، ظٍس٘لٔ

  115، م54الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل تبريس

  .الظم است استُٓبض ٌٚس ٍ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ هطز ٚٓبضُ زّس
 116، م34، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج
  133ٍ 123، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

   ي ا آيت اهلل خامنه

اگط هطز يلن ثِ حبئؽ ثَزى ظى ٍ حطهت يول زاضتِ ٗدب ربّدل هٗػّدط ثبضدس، ثٌدبثط      

  .احت٘بـ ٍارت ثبٗس ٚٓبضُ زّس
 1، رٗل م20، ظ2الَس٘لِ، جتحشٗش

  121، م24الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل خوئ

 .الظم است استُٓبض ٌٚس ٍ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ هطز ٚٓبضُ زّس
 2، الثاهي، پاٍسل113ٖ، ظ2ثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالَالؼشٍٓ    

 133ٍ 125، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح   
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  اهلل سيستاني  آيت

 ثبضس. الظم است استُٓبض ٌٚس ٍ ٚٓبضُ ثط هطز ٍارت ً٘ست، ّطچٌس احت٘بـ هستحت هٖ
 116ٍ 115، م51، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج

 161، م231الوسائل خاهغ، ظتَؾ٘ح

    يزنجانشبيرياهلل آيت 

ًعزٖٗٛ ٌٚس الظم است استُٓبض ٌٚس ٍ هستحت )ثلِٛ هكبثٕ  رلَاظ اگط زض حبل ح٘ؽ 

( پطدت ٍ چدِ اظ   رلَاحت٘بـ هستحت( است ِٚ زض ًعزٖٗٛ ثب ظى زض حبل ح٘ؽ )چِ اظ 

  .ٚٓبضُ ثسّس
 133، م66ظٍ  133، 125ٍ، م65ظالوسائل، تَؾ٘ح

   گلپايگاني  صافي آيت اهلل

  .ِٚ هطز ٚٓبضُ زّسهستحت ثلِٛ احَـ است 
 114، م10، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

   125ٍ  124، م63الوسائل، ظتَؾ٘ح

  ي فاضل لنكراناهلل آيت 

اگط هطز يلن ثِ حبئؽ ثَزى ظى ٍ حطهت يول زاضتِ ٗدب ربّدل هٗػّدط ثبضدس، ثٌدبثط      

  .احت٘بـ ٍارت ثبٗس ٚٓبضُ زّس

  2اٍسلٖ، الثاهي، پ124ٍ  123، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ

  116، م41الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي اهلل گلپايگان آيت

  .هستحت ثلِٛ احَـ است ِٚ هطز ٚٓبضُ زّس
 122، تا استفادُ اص م21، ظ2ّذاٗٔالؼثاد، ج 

 125، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح 
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   اهلل مكارم شيرازي آيت 

  .هستحت است هطز ٚٓبضُ زّس
 4ثاهي، پاٍسلٖ، ال131ٍ 132، ظ2الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مات، ج

 106،م 51الوسائل، ظتَؾ٘ح

   نوري همداني آيت اهلل

  .ٚٓبضُ ثط هطز احت٘بـ هستحجٖ استزازى استُٓبض ٌٚس ٍ  ثبٗس
   35، تا استفادُ اص م00الوسائل، ظهٌتخة

  122ٍ  121، م61الوسائل، ظتَؾ٘ح

  وحيد خراساني  آيت اهلل

 ثٌبثط احت٘بـ هستحت هطز ٚٓبضُ زّس. 
 116، م34، ظ1الػالح٘ي، ججهٌْا

 133ٍ 125، م140ٍ 141الوسائل، ظتَؾ٘ح
 

،   ايخامنه ، ، تبريسي، بهجت ، اراكي  آيات عظام امام خميني 

، فاضل لنكراني ،     صافي گلپايگاني،  سيستاني ، خوئي 

  و وحيدخراساني   همداني، نوري  شيرازي ،  مكارمگلپايگاني 

 

ٚٓبضُ ثب اَرِ ثِ ًعزٖٗٛ  ضَز ٍ هٗساض هٖح٘ؽ ظى ثِ سِ ٖسوت اٗس٘ن  ّبٕضٍظ ُضوبض

 ثبضس:ثِ اطا٘ت ظٗط هٖ زض ّط ٖسوت

 . زاض()ٗٙ هخٗبل قالٕ سِٛ ًرَز قال 18. ٖسوت اٍل: 1

 .  زاض()ً٘ن هخٗبل قالٕ سِٛ ًرَز قال 9. ٖسوت زٍم: 2

 1.زاض()ضثى هخٗبل قالٕ سِٛ ًرَز قال 5/4. ٖسوت سَم: 3

                                                 
 ّوبى آزضس حٛن هٗبضثت زض حبل ح٘ؽ..  1
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  :   زنجانيشبيرياهلل آيت 

ضَز ٍ هٗدساض ٚٓدبضُ ثدب اَردِ ثدِ      ضوبضُ ضٍظّبٕ ح٘ؽ ظى ثِ سِ ٖسوت اٗس٘ن هٖ

 ثبضس:ًعزٖٗٛ زض ّط ٖسوت ثِ اطا٘ت ظٗط هٖ

  قال.ًرَز  22. ٖسوت اٍل: 1

  .ًرَز قال 11. ٖسوت زٍم: 2

 1ًرَز قال. 5/5. ٖسوت سَم: 3
 

 گاُ در حال حیض ًسديكي كوتر از ختٌِ
 

      گبُ ّن حطام است؟ آٗب ًعزٖٗٛ اظرلَ ثب ظى حبئؽ ثِ هٗساض ٚوتط اظ ذتٌِسإال: 

 
 

،   سيستاني، خوئي،  ايخامنه، تبريسي، ، اراكي  آيات عظام امام خميني

و   شيرازي  مكارم ، ، گلپايگاني  فاضل لنكراني،   گلپايگاني  صافي

 :  همداني   نوري
 

 2گبُ ضا زاذل ًٌٛس.ارت آى است ِٚ هٗساض ٚوتط اظ ذتٌِثلِ، احت٘بـ ٍ
                                                 

 حٛن هٗبضثت زض حبل ح٘ؽ.ّوبى آزضس .  1

450، م63الوسبئل، ظ، السبثى ٍ اَؾ٘ح239، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د: اهبم ذوٌٖ٘.  2
 ، سَم447، م79الوسبئل، ظ، السبثى ٍ اَؾ٘ح239، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ، د اضاٖٚ:  اهللآٗت 

 ، سَم456، م70ٍ اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 228، م67ظ، 1د هٌْبد الػبلح٘ي،  اجطٗعٕ: اهللآٗت 

  450، م57الوسبئل اهبم ذوٌٖ٘، ظاَؾ٘حذبهٌِ إ:  اهللآٗت 
 456، م75ٍ اَؾ٘ح الوسبئل، ظ 228، م63، ظ1هٌْبد الػبلح٘ي، د: ذَئٖ اهللآٗت 

 ، هَضز سَم492، م162ظ، 1د ٍ اَؾ٘ح الوسبئل ربهى،  228، م77، ظ1الػبلح٘ي، دهٌْبد: س٘ستبًٖ اهللآٗت 
 456، م77الوسبئل، ظاَؾ٘حگلپبٗگبًٖ: غبْٖ اهللآٗت 
 242، م55ٍ االحٛبم الَاؾحِ، ظ 447، م71الوسبئل، ظاَؾ٘ح ْبؾل لٌٛطاًٖ: اهللآٗت 
 ، السبثى239، ظ1ٍ الًطٍٓالَحٖٗ، د 456، م76الوسبئل، ظاَؾ٘حگلپبٗگبًٖ:  اهللآٗت 
 3، م261، ظ1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، دهٛبضم ض٘طاظٕ:  اهللآٗت 
 452، م92الوسبئل، ظاَؾ٘ح ًَضٕ ّوساًٖ: اهللآٗت 
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 (ما العاليظلّهدام) خراساني و وحيد شبيري زنجاني عظامت اآي
 1.حطام است اگط چِ ٚوتط اظ هٗساض ذتٌِ گبُ زاذل ضَز

 

 ٍطي در دتر
 

زض حبل قْط ٗب ح٘ؽ ثب ضؾبٗت ٍ يسم ضؾدبٗت   اظ پطتسإال: الّ( ًعزٖٗٛ  

 ظى چِ حٛوٖ زاضز؟ 

 آى چِ هٗساض است؟ ٚٓبضُ، ضَزة( زض غَضت حطهت اگط هَرت ٚٓبضُ 

 
 

 ي امام خمين

ٚطاّت ضسٗسُ زاضز ٍ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ اط٘ ٌٚس هرػَغدبً اگدط ظى    الّ(

 ضاؾٖ ًجبضس.

 ة( ٚٓبضُ ًساضز.
 22، م112، ظ1تحشٗشالَس٘لِ، ج

 120، م25ٍ 24الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي اراك اهللآيت 

اٗي ٚبض ضا ادط٘ ٌٚدس ٗدب ثدب      زثط حبئؽ ٍقٖ ٚطزى هحل اضٛبل است )ًٌٖٗ الّ( زض

ٍ زض  إ ِٚ زض اٗي هَؾَو ْتَٕ زازُ ضرَو ًوبٗس.( ضيبٗت االيلن ْباليلن ثِ هطرى ظًسُ

                                                 
 456، م 96، اَؾ٘ح الوسبئل، ظ ظًزبًٖ . آٗت اهلل ضج٘طٕ 1

 456، م78ٍ اَؾ٘ح الوسبئل، ظ  228، م 73، ظ 2آٗت اهلل ٍح٘س ذطاسبًٖ، هٌْبد الػبلح٘ي، د 
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زثط زض حبل قْط ٚطاّت ضسٗسُ زاضز ٍ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ اط٘ ٌٚدس هرػَغدبً   

 اگط ظى ضاؾٖ ًجبضس.

 زاضز ٍ هٗدساض آى  ُحبل ح٘ؽ ثٌبثط احت٘دبـ ٍاردت ٚٓدبض   زض  ٍ ًعزٖٗٛ اظ پطتة(  

 ّوبى ٚٓبضُ ًعزٖٗٛ اظ رلَ است.

 
 2، م313،ظ1الَثمٖ، جالؼشٍٓ

 123، م45، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 123ٍ 114، م46الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ت بهج اهللآيت 

 احت٘بـ است. زض حبل قْط ٚطاّت ضسٗسُ زاضز ٍ زض حبل ح٘ؽ ذالِ الّ(

 
 حت٘بـ ٍارت اظ ٍقٖ زض زثط حبئؽ ارتٌبة ضَز.ثِ ا

 268، م 79، ظ 1ٍس٘لٔالٌزبٓ، د

 ة( ٚٓبضُ ٍارت ً٘ست.
 2336، تا استفادُ اص س 166، ظ2استفتائات، ج

 لِاستفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن 

 ي تبريساهلل  آيت

 ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ربئع ً٘ست. الّ(

 
 ة( ٚٓبضُ ٍارت ً٘ست.

 125، تا استفادُ اص م 43الوسائل، ظتَؾ٘ح
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   آيت اهلل خامنه اي 

الّ( اٗي يول ٚطاّت ضسٗسُ زاضز ٍ احت٘بـ زض اط٘ آى اسدت هرػَغدبً اگدط ظى ضاؾدٖ     

 ًجبضس ٍ زض غَضاٖ ِٚ هَرت اشٗت اٍ ضَز حطام است.

 

 
 ة( ٚٓبضُ ٍارت ً٘ست.

 120، م25ٍ 24، ظاهام خوٌٖ٘ الوسائلتَؾ٘ح

 ي آيت اهلل خوئ

احت٘بـ الظم ٍقٖ زض زثط چِ حبئؽ ثبضس چِ ًجبضس، حطام است ٍ اگدط ظى   ثطالّ( ثٌب

 حبئؽ ثبضس الظم است هطز استُٓبض ٌٚس.
 ، الساتغ 112، ظ2هغ تؼل٘مِ، ج الَثمٖالؼشٍٓ

 123م  ،43ٍ 42الوسائل، ظتَؾ٘ح

ت٘بـ هستحت آى است ِٚ ٚٓبضُ احض غَضت ًعزٖٗٛ اظ پطت زض ّط حبل ح٘ؽ زة( 

 ى ّوبى ٚٓبضُ ًعزٖٗٛ اظ رلَ است.ثسّس ٍ هٗساض آ

    125، م43الوسائل، ظتَؾ٘ح

  اهلل سيستاني آيت 

الّ( ثسٍى ضؾبٗت ظى ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ربٗع ً٘ست. ٍ زض غَضت ضؾبٗت ٚطاّدت  

 ضسٗسُ زاضز.
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ٍ هٗدساض آى ّودبى    عزٖٗٛ اظ پطت زض حبل ح٘ؽ ثِ احت٘بـ هستحت ٚٓبضُ زاضزة( ً

 ست.ٚٓبضُ ًعزٖٗٛ اظ رلَ ا
 423، م120، ظ2ػشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مِ، ج

 161، م231، ظ2تَؾ٘ح الوسائل خاهغ، ج

   زنجانيشبيرياهلل آيت 

الّ( ٍقٖ ظى زض زثط، ضسٗساً هٛطٍُ است ٍ ذالِ احت٘بـ استحجبثٖ است ٍ زض حدبل  

 ، اط٘ آى است.  استحجبثٖ اٚ٘سح٘ؽ احت٘بـ 

 ثط احت٘بـ هستحت ٚٓبضُ زّس. ة( ثٌب
 125 ٍ 123م تا استفادُ اص ،63 ٍ 62 ظ، وسائلالتَؾ٘ح

   ي گلپايگان صافي آيت اهلل

ًعزٖٗٛ زض زثط زض حبلت قْط ٍ ح٘ؽ آبٍت ًدساضز ًٌٗدٖ زض ّدط زٍ غدَضت     الّ( 

  .ٚطاّت ضسٗسُ زاضز چِ ظى ضاؾٖ ثبضس ٗب ًِ

 
 ة( ٚٓبضُ ٍارت ً٘ست.

 125، تا استفادُ اص م63الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي نكرانفاضل لاهلل  آيت

الّ( اگط ظى ضاؾٖ ثبضس ٚطاّت ضسٗسُ  زاضز ٍ زض غَضت يدسم ضؾدبٗت ٍٕ حدطام    

 است.  
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 ة( ٚٓبضُ ًساضز.  
 123،  م41الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي گلپايگان اهلل آيت

ثط احت٘بـ هستحت( زض ّط زٍ حبل )ح٘ؽ ٍ َ٘طح٘ؽ(، ادط٘  الّ( احَـ ٍ اٍلٖ )ثٌب

 ط است.  است ٍ زض حبل ح٘ؽ احت٘بـ اط٘، ضسٗسا
  450، س150، ظ1الوسائل، جهدوغ

 

ة( زض غَضت ًعزٖٗٛ اظ پطت زض ّط حبل ح٘ؽ احت٘بـ هستحت آى است ِٚ ٚٓبضُ 

 ثسّس ٍ هٗساض آى ّوبى ٚٓبضُ ًعزٖٗٛ اظ رلَ است.
 4، م112، ظ 2الؼشٍٓالَثمٖ، ج

   ي يرازش مكارم آيت اهلل

طاّت ضسٗس زاضز ٍ زض حدبل  الّ( اٗي ٚبض ثسٍى ضؾبٗت ظٍرِ حطام ٍ ثب ضؾبٗت اٍ ٚ

 ح٘ؽ ٚطاّت آى ث٘طتط است. 

 
ة( ًعزٖٗٛ اظ پطت زض حبل ح٘ؽ ٚٓبضُ ًساضز ّطچٌس هستحت است ٍ اگدط هَردت   

 گ٘طز. آس٘جٖ ضَز زِٗ اًلٕ هٖ
 4، پاٍسل4ٖ، م131، ظ 2الؼشٍٓالَثمٖ هغ التؼل٘مات، ج

     2325، س 225، ظ1استفتائات خذٗذ،، ج 
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   نوري همداني آيت اهلل

 ًعزٖٗٛ، زض زثط ظى زض ّ٘چ غَضاٖ ربٗع ً٘ست.  الّ( 

 
 ة( ًعزٖٗٛ اظ پطت زض حبل ح٘ؽ ٚٓبضُ ًساضز ّطچٌس احت٘بـ هستحت است.

 ، الثاهي36التؼل٘مات ػلٖ الؼشٍٓالَثمٖ، ظ

  وحيد خراساني  آيت اهلل

 ثط احت٘بـ ٍارت اظ ٍقٖ زض زثط ظى حبئؽ ارتٌبة ضَز ٍ زض حبل قْط اگدط الّ( ثٌب

 ثط انْط ٚطاّت ضسٗسُ زاضز.  ظى ضاؾٖ ثبضس ثٌب
 243، پاٍسل115ٖ، م33، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

  123، م142الوسائل، ظتَؾ٘ح

 لِ استفتاء ضفاّٖ اص دفتش هؼظن

ة( ٍ زض غَضت ًعزٖٗٛ اظ پطت زض ّط حبل ح٘ؽ احت٘بـ هسدتحت آى اسدت ٚدِ    

 ست.ٚٓبضُ ثسّس ٍ هٗساض آى ّوبى ٚٓبضُ ًعزٖٗٛ اظ رلَ ا

 126، م55الوسائل، ظتَؾ٘ح

 

 حكن ًواز هغرب ٍ عشاء در صَرت پاكي از حیض در ًیوِ شة ٍ ًیت آى
 

ٍيطب  سإال: اگط حبئؽ ثًس اظ ً٘وِ ضت اظ ذَى ح٘ؽ پب٘ ضَز آٗب ًوبظ هُطة

 ثطاٍ ٍارت است؟ ثط ْطؼ ٍرَة ثِ چِ ً٘تٖ ثبٗس ثرَاًس؟
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   فاضل لنكراني ،   اي منهخا، ، بهجت آيات عظام امام خميني ، اراكي

 :   همداني و نوري
 

 1ثٌبثط احت٘بـ ٍارت، ثبٗس اب ٖجل اظ اشاى غجح ثِ ً٘ت هبْٖ الصهِ ثرَاًس.

 
،   گلپايگاني  ، صافي   ، شبيري   سيستاني ،، خوئيآيات عظام تبريسي

 :   وحيد خراساني ،   شيرازي مكارم  گلپايگاني 

 2ثلِ، ثِ ً٘ت ازا اب اشاى غجح ثرَاًس.

                                                 
 740، م111الوسبئل، ظٍ اَؾ٘ح 6، م137ٍ138، ظ1: احطٗطالَس٘لِ، داهبم ذوٌٖ٘ .  0

 734، م137الوسبئل، ظٍ اَؾ٘ح 734، م135، ظ1: الوسبئل الَاؾحِ، دآٗت اهلل اضاٖٚ 

 623، م124الوسبئل، ظٍ اَؾ٘ح 605، م174، ظ1: ٍس٘لٔالٌزبٓ، دآٗت اهلل ثْزت 

 739، م125الوسبئل، ظ، ْػل ْٖ اٍٖبت الَ٘هِ٘ ٍ ًَاْلْب ٍ اَؾ٘ح367، ظ1: الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، دآٗت اهلل ْبؾل لٌٛطاًٖ 

 741، م 156: اَؾ٘ح الوسبئل ، ظ   اهلل ًَضٕ ّوساًٖ ٗتآ
 ، الٓػل الخب136ًٖ، ظ1الػبلح٘ي، دهٌْبد: آٗت اهلل اجطٗعٕ .  2

 ، ْػل ْٖ اٍٖبت الَ٘هِ٘ ٍ ًَاْلْب372، ظ1، الٓػل الخبًٖ ٍ الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د131، ظ1الػبلح٘ي، دهٌْبد: آٗت اهلل ذَئٖ 

 ، ْػل ْٖ اٍٖبت الَ٘هِ٘ ٍ ًَاْلْب11ظ،2اًلِ٘ٗ، دٍالًطٍٓالَحٖٗ هى 889،م279،ظ1اَؾ٘ح الوسبئل ربهى، د:   آٗت اهلل س٘ستبًٖ 

 748، م157اَؾ٘ح الوسبئل، ظ:   آٗت اهلل ضج٘طٕ ظًزبًٖ 

 ٍ استٓتبء هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت 638م، 108، ظ1ّساٗٔالًجبز، د:   غبْٖ گلپبٗگبًٖ آٗت اهلل 

 638، م126، ظ1: ّساٗٔالًجبز، دگلپبٗگبًٖ اهلل آٗت 

 اٍٖبت الَ٘هِ٘ ٍ ًَاْلْب، ْػل 421ْٖ،ظ1ٍالًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، د 680، م135الوسبئل، ظاَؾ٘ح:   آٗت اهلل هٛبضم ض٘طاظٕ 

 742، م137، الٓػل الخبًٖ، اَؾ٘ح الوسبئل، ظ146، ظ2هٌْبد الػبلح٘ي، د:   آٗت اهلل ٍح٘س ذطاسبًٖ 
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 ًواز آيات حائض ٍ ًفساء در خسَف ٍ كسَف
 

 

 

    ضخ زّدس،  اگط زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس، ذَضض٘س گطْتگٖ ٗب هبُ گطْتگٖسإال: 
 ؟ضزظى ًسجت ثِ ًوبظ آٗبت چِ اٛلٖ٘ٓ زا

 
 ي امام خمين

ضًَس زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ثبضدس، ًودبظ   اگط اب آذط هساٖ ِٚ ذَضض٘س ٗب هبُ ثبظ هٖ
 آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.

 3، م261، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 ي آيت اهلل اراك

ضًَس زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ثبضدس، ًودبظ   اگط اب آذط هساٖ ِٚ ذَضض٘س ٗب هبُ ثبظ هٖ

 ط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.آٗبت ث
 2210، م133، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 2210، م141الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ت بهج اهللآيت 

 احت٘بـ هستحتّ زض ٖؿب ٚطزى آًست.

 
 

 532، م 102ٍس٘لٔالٌدآ، ظ 

 ي تبريس اهلل آيت

 ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.
 101، م35، ظ2الػالح٘ي، جهٌْاج  

 2222، م114الوسائل، ظتَؾ٘ح
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   آيت اهلل خامنه اي 

اگط زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ظى، ذسَِ ٍ ٚسَِ اآبٔ ث٘ٓتس ٍ ادب ثدبظ ضدسى هدبُ ٍ     

چٌ٘ي اسدت  ذَضض٘س ح٘ؽ ٍ ًٓبس ازاهِ زاضتِ ثبضس، ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ّن

 ِ اآبٔ ث٘ٓتس.ثِ حبئؽ ٍ ًٓسبء زض غَضاٖ ِٚ ظلعل ِحٛن ًوبظ آٗبت ثبلٌسج

 
 ي آيت اهلل خوئ

  ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.
   1، پاٍسل13ٖ، م214، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

  2222، م126الوسائل، ظتَؾ٘ح
 

   آيت اهلل سيستاني

ّطچٌس ثِ احت٘بـ هستحت ضربءً ثًس اظ  ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.

 ٖؿب ًوبٗس. پبٖٚ
 431، پاٍسل13ٖ، م126ٍ  125، ظ1الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

 2513، م221ظ ،2ج ،خاهغ الوسائلتَؾ٘ح

   زنجانيشبيرياهلل آيت 

ٚسدَِ ٗدب   ُ اهدب  ذجدطزاض ًطدس   ٍ ٗدب اگط ٌّگبم ٚسَِ ٗب ذسَِ ذجطزاض ضسُ است 

 ثبٗس ٖؿب ًوبٗس ٍاالّ ٖؿب ٍارت ً٘ست.ذسَِ ٚلّٖ ثَز، 
 2222، م035ظ سائل، الوتَؾ٘ح



  151                 حیض                                                                              

 

 

  اهلل صافي گلپايگاني آيت 

ًوبظ آٗبت ثط حبئؽ ٍ ًٓسبء ٍارت ً٘ست، ٍلدٖ ثًدس اظ پدب٘ ضدسى ثٌدبثط احت٘دبـ       

 ًّ٘ت ازا ٍ ٖؿب ًٌٛس. هستحت رب آٍضز ٍ ثٌبثط احت٘بـهستحت آى ضا ثِ
 534، م223، ظ2ّذاٗٔالؼثاد، ج

 2222، م123الوسائل، ظتَؾ٘ح

  يفاضل لنكراناهلل  آيت

ضًَس زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ثبضس، ًوبظ اگط اب آذط هساٖ ِٚ ذَضض٘س ٗب هبُ ثبظ هٖ

 آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍلٖ ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ثًس اظ پب٘ ضسى ٖؿب ًوبٗس.

 
 0(، پاٍسل2441ٖ) 13، م223، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ

 2225، م114الوسائل، ظتَؾ٘ح

 ي گلپايگاناهلل آيت 

آٗبت ثط حبئؽ ٍ ًٓسبء زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ٍارت ً٘ست ٍلٖ ثًدس اظ پدب٘    ًوبظ

 .ضسى ثٌبثط احت٘بـ الظم ثبٗس ثزب آٍضز ٍ ثٌبثط احت٘بـ ً٘ت ازاء ٍ ٖؿبء ًٌٛس
 2222، م 133الوسائل، ظ تَؾ٘ح

 534، م243، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

  اهلل مكارم شيرازي  آيت

ب هبُ ثگ٘طز ٍ اب آذط هساٖ ِٚ ذَضض٘س ٗب هبُ اگط زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ظى، آْتبة ٗ

 ضًَس زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ثبضس، ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.ثبظ هٖ
 20، م 623، ظ1الًطٍٓ الَحٖٗ هى التًل٘ٗبت، د

 1298، م242اَؾ٘ح الوسبئل، ظ
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   نوري همداني يت اهللآ

ثگ٘طز ٍ اب آذط هساٖ ِٚ ذَضض٘س ٗب هبُ اگط زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ظى، آْتبة ٗب هبُ 

 ضًَس زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ثبضس، ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.ثبظ هٖ
 13، م215التؼل٘مات ػلٖ وتاب الؼشٍٓالَثمٖ، ظ 

 2230، م161الوسائل، ظتَؾ٘ح

   وحيد خراساني آيت اهلل

 ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ٖؿب ّن ًساضز.
  135االٍل، پاٍسلٖ، الوثحث124، ظ1الػالح٘ي، جْاجهٌ

 2221، م140الوسائل، ظتَؾ٘ح
 

 ًواز آيات حائض ٍ ًفساء در زلسلِ ٍ ...
 

ضخ ٍ هبًٌس آى ًٓبس، ظلعلِ ٗب ثبزّبٕ سطخ ٍ س٘بُ  اگط زض حبل ح٘ؽ ٗبسإال: 

 ؟ٍنِ٘ٓ ظى ًسجت ثِ ًوبظ آٗبت چ٘ستزّس، 

 
 ي امام خمين

 ًوبظ آٗبت ٍارت ً٘ست.ثًس اظ پب٘ ضسى 
 3، م261، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 ت بهج اهلل آيت

 ثبٗس ثِ ًّ٘ت ازاء، آى ضا ثزب آٍضز.   )ثًس اظ پب٘ ضسى(

 
 532، م 102ٍس٘لٔالٌدآ، ظ       
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  ي تبريس اهلل آيت

 ثط اٍ ٍارت ً٘ست. ًوبظ آٗبتثًس اظ پب٘ ضسى 
  132، م243الوٌتخثِ، ظالوسائل

 2222، م114، ظالوسائلتَؾ٘ح 

   آيت اهلل خامنه اي 

اآبٔ ث٘ٓتس ٍ ادب ثدبظ ضدسى هدبُ ٍ      اگط زض حبل ح٘ؽ ٗب ًٓبس ظى، ذسَِ ٍ ٚسَِ

چٌ٘ي است  ذَضض٘س ح٘ؽ ٍ ًٓبس ازاهِ زاضتِ ثبضس، ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست ٍ ّن

 حٛن ًوبظ آٗبت ثبلٌسجِ ثِ حبئؽ ٍ ًٓسبء زض غَضاٖ ِٚ ظلعلِ اآبٔ ث٘ٓتس. 

 
 ي يت اهلل خوئآ

 ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست.  ثًس اظ پب٘ ضسى 
   1، پاٍسل13ٖ، م214، ظ2تؼل٘مِ، جالَثمٖ هغالؼشٍٓ

 2222، م126الوسائل، ظتَؾ٘ح 

   آيت اهلل سيستاني

 ًوبظ آٗبت ثط اٍ ٍارت ً٘ست.ثًس اظ پب٘ ضسى 
 431، پاٍسل13ٖ، م126ٍ  125، ظ1الَثمٖ هغ تؼل٘مِ، جالؼشٍٓ

 2513، م221ظ، 2ج، خاهغ الوسائلؾ٘حتَ

   زنجانيشبيرياهلل آيت 

 .اظ پب٘ ضسى ًوبظ آٗبت ضا ثرَاًس ثبٗس ثًس
 2222 م ،035 ظالوسائل، تَؾ٘ح
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   ي گلپايگان صافي آيت اهلل

ًوبظ آٗبت ثط حبئؽ ٍ ًٓسبء ٍارت ً٘سدت، ٍلدٖ ثًدس اظ پدب٘ ضدسى ثٌدبثط احت٘دبـ        

 ازا ٌٚس.رب آٍضز ٍ ًّ٘ت هستحت آى ضا ثِ
 534، م223، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 2222، م165الوسائل، ظتَؾ٘ح

  يفاضل لنكراناهلل  آيت

 رب آٍضز.ثٌبثط احت٘بـ ٍارت پس اظ پب٘ ضسى، ًوبظ آٗبت ضا ثِ ًّ٘ت ازا ثِ
  0(، پاٍسل2441ٖ)13، م223، ظ2الَثمٖ هغ تؼل٘مات، جالؼشٍٓ

 2223ٍ2225، م114ٍ 113ظالوسائل، تَؾ٘ح

 ي گلپايگاناهلل  آيت

 . ضا ثِ ً٘ت ازاء ثِ رب آٍضز ًوبظ آٗبت ،ثٌبثط احت٘بـ الظم ثًس اظ پب٘ ضسى
 534، م243، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 2222، م 133تَؾ٘ح الوسائل، ظ 

   ي اهلل مكارم شيرازآيت 

 ًوبظ آٗبت ثط حبئؽ ٍ ًٓسبء ٍارت ً٘ست. )ثًس اظ پب٘ ضسى( 

 

 

 

 13، م310، ظ2جالَثمٖ هغ تؼل٘مات، الؼشٍٓ

 

   ي نوري همدان آيت اهلل

 ثًس اظ پب٘ ضسى ًوبظ آٗبت ٍارت ً٘ست.
 13، م 215التؼل٘مات ػلٖ وتاب الؼشٍٓالَثمٖ، ظ 
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   وحيد خراساني آيت اهلل

 رب آٍضز.ثٌبثط احت٘بـ ٍارت ثًس اظ پب٘ ضسى ًوبظ ضا ثسٍى ً٘ت ازا ٍ ٖؿب ثِ
 135، پاٍسلٖاالٍل، الوثحث124، ظ1الػالح٘ي، جهٌْاج

  2221م ،140الوسائل، ظتَؾ٘ح

 

 ٍضَی حائض در غیر ٍقت ًواز
 

 ثطإ حبئؽ زض َ٘ط اٍٖبت ًوبظ، استحجبة زاضز؟گطْتي آٗب ٍؾَ  سإال:

 

 ،لپايگانيگ،  ، فاضل ، خوئي ، اراكي امام خميني آيات عظام 

 مكارم شيرازي:

 0ٍؾَّبٕ هستحجٖ ، ثطإ حبئؽ ً٘ع هستحت است.

 ت بهج اهللآيت 

 ثلِ هستحت است.
 531، م156، ظ1استٓتبئبت، د

   اي خامنه آيت اهلل

 ثلٖ هستحت است.

 
                                                 

 43، م 247، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د: اهبم ذوٌٖ٘  . 0

 43، م 247، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ، د: آٗت اهلل اضاٖٚ 

 786، م 232، ظ 1الًطٍٓالَحٖٗ هى اًلِ٘ٗ، د:  ذَئٖآٗت اهلل 

 786، م223ظ ،1: الًطٍٓالَحٖٗ هى اًل٘ٗبت، دآٗت اهلل ْبؾل لٌٛطاًٖ 

 43، م 247، ظ 1د : الًطٍٓالَحٖٗ،آٗت اهلل گلپبٗگبًٖ

   43، م 269، ظ1، الًطٍٓالَحٖٗ هى التًل٘ٗبت، د  آٗت اهلل هٛبضم ض٘طاظٕ 
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    سيستاني آيت اهلل

 ثِ ٖػس ضربء هبًًٖ ًساضز.

   زنجانيشبيرياهلل آيت 

  خ٘ر.
  

 

    صافي گلپايگاني آيت اهلل

سدتحجبة زاضز ثدطإ   زض ّط ٍٖتٖ ِٚ ٍؾَ گطْتي ثطإ هطزاى ٗب ظًدبى َ٘دط حدبئؽ ا   

 حبئؽ ّن استحجبة زاضز.

    نوري همداني آيت اهلل

 استحجبة آى حبثت ً٘ست. ذ٘ط

    وحيد خراساني آيت اهلل

 ثلِ
  233، م68، ظ2الػبلح٘ي، دهٌْبد

 استٓتبئبت هَرَز زض ازاضُ پبسد ثِ سإاالت
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 در حال حیض تالٍت قرآى
 

ّبٖٗ ِٚ سزسُ ٍارت زاضًدس زض   ضُسإال: ٖطائت ٖطآى زض حبل ح٘ؽ َ٘ط اظ سَ

 هَاضز شٗل چِ حٛوٖ زاضز؟

   د( زض ٚل ٍٖت ًوبظ    ة( زض َ٘ط ٍٖت ًوبظ          الّ( ثِ هٗساض ًوبظ َٗهِ٘

 
 ي امام خمين

 الّ( هستحت است.

 ٚوتط اظ ّٓت آِٗ ثبضس. اگطچِ 1ة( هٛطٍُ است
 23، م23، ظ2تحشٗشالَس٘لِ، ج

 11ٍ 12، م114ٍ 113، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ

 ي آيت اهلل اراك

 الّ( هستحت است.

 ٚوتط اظ ّٓت آِٗ ثبضس. گطچِة( هٛطٍُ است 
 140ٍ 141، م52، ظ2الَاؾحِ، جالوسائل

 11ٍ 12، م114ٍ  113، ظ2الؼشٍٓ الَثمٖ، ج

 ت بهج اهلل آيت

زض اوبم اٗي هَاضز، ٚطاّت زاضز آى ّن ثِ اٗي هًٌب ِٚ حَاة ٖطائت ٚوتدط  الّ، ة ٍ د( 

 است اظ حَاة زض ظهبى پبٖٚ.

 

  
 2304، س 161، ظ 2استفتائات، ج

                                                 

 ثِ ًهط هطَْض ْْٗبء ٚطاّت زض يجبزت ثِ هًٌبٕ حَاة ٚوتط است.. 1
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 ي تبريساهلل آيت 

زازُ ًطسُ ٍ ٖطائت ٖدطآى َ٘دط اظ آٗدبت     زض ْطؼ سإال چٌ٘ي آػ٘لٖالّ، ة ٍ د( 

سَض يعائن ث٘طتط اظ ّٓت آِٗ ِٚ ثط حبئؽ هٛطٍُ است هحتول اسدت حدَاة آى ٚوتدط اظ    

 بضس، ٍ ٖطائت آى ضربءً هبًًٖ ًساضز.  حَاة ٖطائت آى زض حبل ًٗبء ٍ قْبضت ث

   آيت اهلل خامنه اي 

ثِ َ٘ط اظ آٗبت سزسُ اظ سَض يعائن ِٚ ٖطائتص ثط حبئؽ حطام است، ٖطائت ٖطآى زض 

 َ٘ط ٍٖت ًوبظ ثطإ اٍ هٛطٍُ است.   

 
 ي آيت اهلل خوئ

 الّ( هستحت است.  

 ٚوتط اظ ّٓت آِٗ ثبضس. گطچِهٛطٍُ است ة( 
 11ٍ  12، م101، ظ2ٖ هغ تؼل٘مِ، جالَثمالؼشٍٓ

   آيت اهلل سيستاني

ثزع آٗبت سزسُ ٍارت اضٛبل ًساضز ٍ ٚطاّت  طائت ٖطآى ثطإ حبئؽالّ، ة ٍ د( ٖ

 آى ً٘ع حبثت ً٘ست.
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   زنجانيشبيرياهلل آيت 

 َاًس.ًرٍُ است ثِ اٗي هًٌب ِٚ ثْتط است الّ ٍ ة ٍ د( هٛط

 
 

  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

ٍارجِ گٌبُ ًدساضز ٍلدٖ    ُذَاًسى ٖطآى ثطإ حبئؽ َ٘ط اظ آٗبت سزسّ ٍ ة ٍ د( ال

 هٛطٍُ است ٍ ْطٖٖ ث٘ي غَض هصَٚضُ زض سإال ً٘ست.  

 
 ي فاضل لنكراناهلل  آيت

 هستحت است.الّ( 

   ة( زض َ٘ط ٍٖت ًوبظ هٛطٍُ است.

  451، م110، ظ 2الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مات، ج

 ٍت ث٘ص اظ ّٓت آِٗ ٚطاّت زاضز ًٌٖٗ حَاة آى ٚوتط است.   د( هبًًٖ ًساضز. ٍلٖ اال

 

 
 ي گلپايگان اهلل آيت

 الّ( هستحت است.

 ٚوتط اظ ّٓت آِٗ ثبضس. گطچِة( هٛطٍُ است 
 141، م22، ظ2الؼثاد، جّذاٗٔ

 11ٍ 12، م114ٍ 113، ظ2الَثمٖ، جالؼشٍٓ
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   يرازيش مكارم آيت اهلل

 ضز.الّ( ٚطاّت ثِ هًٌبٕ اٖل حَاة زا

 
 

اظ ّٓت آِٗ هٛطٍُ است ًٌٗدٖ حدَاة ٚوتدطٕ زاضز ثٌدبثطاٗي ضدطيبً       ذَاًسى ث٘صة( 

 اَاًٌس ثرَاًٌس.هبًًٖ ًساضز ٍ حتٖ زض سَض يعائن َ٘ط اظ آٗبت سزسُ ضا هٖ

 
 ثبضس.اضٛبلٖ ًساضز ٍلٖ هٛطٍُ است ًٌٖٗ حَاة آى ٚوتط اظ سبٗط اٍٖبت هٖد( 

 
   نوري همداني آيت اهلل

 ت است.  الّ( هستح

 ٚوتط اظ ّٓت آِٗ ثبضس.   گطچِهٛطٍُ است ة( 
 12، م43الَثمٖ، ظالتؼل٘مات ػلٖ وتاب الؼشٍٓ

 اضٛبل ًساضز گطچِ هٛطٍُ است.د( 

 
   ي وحيد خراسان آيت اهلل

 ( ذَاًسى ٖطآى ثطإ حبئؽ هبًًٖ ًساضز.  ٍ د ة ،الّ
 150، م142الوسائل، ظتَؾ٘ح
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 غسل جٌاتت در حال حیض
 

ٖ  ط ذبًوٖ ٖجل اظ اٗيسإال: اگ -ِٚ َسل رٌبثت اًزبم زّس حبئؽ ضَز، آٗدب هد

  اَاًس ٖجل اظ پب٘ ضسى اظ ح٘ؽ َسل رٌبثت ٌٚس؟ 
 

 
 ي امام خمين

)ًٌٖٗ ثًس اظ پدب٘ ضدسى اظ   اضٛبل ً٘ست.ٚٓبٗت َسل رٌبثت زض حبل ح٘ؽ ذبلٖ اظ 

طردى زٗگدط   ح٘ؽ َسل رٌبثت ضا اًزبم زّس ٍ ٗب ثب ضيبٗت االيلن ْباليلن ثدِ ْتدَإ ه  

 ضرَو ٌٚس.(
 10، م114، ظ2الؼشٍٓالَثمٖ، ج

 ي آيت اهلل اراك

 ضَز  اگطچِ حسث ح٘ؽ ثبٖٖ است.اَاًس ٍ رٌبثت هطآى هٖثلِ، هٖ
 4، س20ٍ 21استفتائات، ظ

 ت بهج اهللآيت 

ثًس اظ پب٘ ضسى، ٗٙ َسل ثِ ً٘ت ّط زٍ ثٌٛس الجتِ اگدط   اَاًس()هٖ اَاًس ٍ ً٘عهٖ ثلِ

ي يبزت َسل ٌٚس زض ح٘ي َسل اظ ذبضد ضسى ذَى الظم اسدت احّٓدم   ذَاست زض ح٘

 ٌٚس. 

 
اگط ثًس اظ پب٘ ضسى ّن ٗٙ َسل ثِ ًّ٘ت ّط زٍ ثٌٛس، آٗب ثدطإ ًودبظ ثبٗدس ٍؾدَ     

  ثگ٘طز؟
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احت٘بـ ثِ ًحَ هصَٚض هٌبست است اگط زض احٌبء ح٘ؽ َسل ٚطزُ ٍ زض اٗدي غدَضت   

 ٍؾَ الظم است.

 
 ي تبريساهلل آيت 

ثدط ظى الظم   ثت ٖجل اظ پب٘ ضسى اظ ح٘ؽ هبًًٖ ًساضز، لٛي زض هَضز سإالَسل رٌب

اَاًس اأذ٘ط ثٌ٘ساظز ٍٖتٖ ح٘ؽ اٍ اوبم ضس ً٘ست زض حبل ح٘ؽ َسل رٌبثت ثٌوبٗس هٖ

 ٗٙ َسل اًزبم زّس ٚبْٖ است.  

 
   آيت اهلل خامنه اي 

ظ )ًٌٖٗ ثًدس اظ پدب٘ ضدسى ا   غحت َسل رٌبثت زض حبل ح٘ؽ، هحل اضٛبل اسدت. 

ح٘ؽ َسل رٌبثت ضا اًزبم زّس ٍ ٗب ثب ضيبٗت االيلن ْباليلن ثدِ ْتدَإ هطردى زٗگدط     

 ضرَو ٌٚس.(
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 ي خوي اهلل آيت

ًوبٗس ثب اٗدي ٚدِ حدسث حد٘ؽ     زض حبل ح٘ؽ ضْى حسث رٌبثت ضا هَٖسل رٌبثت 

 ثبٖٖ است.

 10، م101، ظ2تؼل٘مِ، جالَثمٖ هغالؼشٍٓ

   آيت اهلل سيستاني

ضَز ٍلٖ چَى ح٘ؽ ثبٖٖ است احٛبم بثت ٌٚس ٍ اظ رٌبثت پب٘ هٖاَاًس َسل رٌهٖ

 رٌبثت ِٚ ّوبى احٛبم ح٘ؽ است ً٘ع ثبٖٖ است.

 
 

   زنجانيشبيرياهلل  آيت

 َسل رٌبثت زض حبلت ح٘ؽ هبًًٖ ًساضز.

 
  گلپايگاني  صافي آيت اهلل

 اًزبم َسل رٌبثت زض حبل ح٘ؽ اضٛبل ًساضز.  

 

 
 ي فاضل لنكراناهلل  آيت

 ثلٖ.
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اگط ظى زض حبل ح٘ؽ َسل رٌبثت ٗب َسل ٍارت ٍ هسدتحت زٗگدطٕ اًزدبم زّدس     

اَاًس ثرَاًس. ٍلٖ اگط غدجط ٌٚدس ٍ ثًدس اظ    ٌٚس گطچِ ثِ ٍاسكِ ح٘ؽ ًوبظ ًوٖٚٓبٗت هٖ

پب٘ ضسى اظ ح٘ؽ ٗٙ َسل ثِ ًّ٘ت ّط زٍ ثٌٛس ٗب ثِ ً٘ت ٖٗٛ اظ آًْب اًزبم زّس ٚٓبٗت 

ٌٚس  ٍ زض ْطؼ رٌبثدت ً٘دبظ ثدِ ٍؾدَ     ّط َسل زٗگطٕ هٖاظ َسل رٌبثت ٍ ح٘ؽ ٍ 

 ًساضز اهب اگط رٌت ًجَز ثبٗس ٍؾَ ّن ثطإ ًوبظ ثگ٘طز.

 

 ي گلپايگان آيت اهلل

 ضَز.َسل رٌبثتص غح٘ح است ٍ ضْى رٌبثت اظ اٍ هٖ
 0، س35، ظ2الوسائل ، جهدوغ

   ي يرازش مكارم آيت اهلل

 ضَز.غح٘ح است ٍاظ رٌبثت پب٘ هٖ ٌس َسلصإ ًساضزٍلٖ اگطَسل رٌبثت ٍٚنِ٘ٓ

 
   نوري همداني آيت اهلل

 اَاًس َسل رٌبثت ٌٚس.ثلٖ، هٖ

  وحيد خراساني  آيت اهلل

 َسل رٌبثت زض حبل ح٘ؽ غح٘ح است.
 100، م 35، ظ 1هٌْاج الػالح٘ي ، ج



  164                 حیض                                                                              

 

 

 

 غسل هستحبی در حال حیض
 

 ت؟سإال: آٗب َسل هستحجٖ زض حبل ح٘ؽ غح٘ح اس       

 

 امام خمینی  

 ّبٕ هستحجٖ هخل َسل روًِ، احطام، اَثِ ٍ..زضحبل ح٘ؽ غح٘ح است.اًزبم َسل
 ، فٖ احىام الحائؽ10، م114، ظ2ػشٍٓالَثمٖ، ج

 آیت اهلل اراکی 

 ّبٕ هستحجٖ هخل َسل روًِ، احطام، اَثِ ٍ.. زض حبل ح٘ؽ غح٘ح است.اًزبم َسل 
 م الحائؽ، فٖ احىا10، م114، ظ2ػشٍٓالَثمٖ، ج

 آیت اهلل تبریسی 

 ّوِ َسل ّبٕ هستحجٖ زض حبل ح٘ؽ غح٘ح هٖ ثبضس.
 100، م35، ظ2هٌْاج الػالح٘ي، ج

   آيت اهلل خامنه اي 

 ثلِ غح٘ح است.

 
 آیت اهلل خوئی 

 ّوِ َسل ّبٕ هستحجٖ زض حبل ح٘ؽ غح٘ح هٖ ثبضس.
 100، م32، ظ2هٌْاج الػالح٘ي، ج
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   آیت اهلل سیستانی 

ّبٕ هستحجٖ زض حبل ح٘ؽ غح٘ح است َ٘ط اظ َسل روًِ ِٚ غحت آى َسلاًزبم 

ٖجل اظ پبٖٚ اظ ذَى ح٘ؽ، هحل اضٛبل است ٍلٖ ثزب آٍضزى آى ثِ ٖػس ضربء هبًًٖ 

 .ًساضز
 004، م226ٍ ظ 100، م52، ظ2هٌْاج الػالح٘ي، ج

 453، م 126، ظ 2الؼشٍٓالَثمٖ هغ تؼل٘مِ، ج 

   آیت اهلل شبیری زنجانی 

 ط احت٘بـ غح٘ح ً٘ست.ثٌبث

 

 

 

 

 آیت اهلل فاضل لنکرانی 

 ّبٕ هستحجٖ هخل َسل روًِ، احطام، اَثِ ٍ.. زض حبل ح٘ؽ غح٘ح است.اًزبم َسل
 10، م110، ظ2، جهغ تؼل٘مات الؼشٍٓالَثمٖ

 آیت اهلل گلپایگانی 

ّبٕ هستحجٖ هخل َسل روًِ، احطام، اَثِ ٍ.. زض حبل ح٘ؽ غح٘ح اًزبم َسل

 است.
 ، فٖ احىام الحائؽ10، م114، ظ2شٍٓالَثمٖ، جؼال

   آیت اهلل مکارم شیرازی 

 ّبٕ هستحجٖ هخل َسل روًِ، احطام، اَثِ ٍ.. زض حبل ح٘ؽ غح٘ح است.اًزبم َسل
 10، م136تؼل٘مِ ػلٖ الؼشٍٓالَثمٖ، ظ

 54، س10، ظ2استفتائات خذٗذ، ج
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   آیت اهلل نوری همدانی 

 ل روًِ، احطام، اَثِ ٍ.. زض حبل ح٘ؽ غح٘ح است.ّبٕ هستحجٖ هخل َساًزبم َسل
 10، م43تؼل٘مِ ػلٖ الؼشٍٓالَثمٖ، ظ

  وحيد خراساني  آيت اهلل

 ّوِ َسل ّبٕ هستحجٖ زض حبل ح٘ؽ غح٘ح هٖ ثبضس.
 004، م 231ٍ ظ  100، م 35، ظ 1هٌْاج الػالح٘ي ، ج
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