
 
 



 



 
 
 





 
 
 

 بسم الّله الرحمن الرحیم
د وآله حم  ین موالصالة والسالم علی أشرف األنبیاء والمرسل الحمد لله رب العالمین

 .لدینایوم  من اآلن إلی قیام لعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعینوال الطیبین الطاهرین
 

 احکام تقلید
از روی بصیرت باشد، و اش به اصول دین شخص مسلمان باید عقیدهـ  1مسأله 

صرف اینکه رد بهتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دانمی
ه اسالم یقین داشته   واشد، باو گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حق 

و  ،است ـ آن شخص مسلمان و مؤمن هرچند از روی بصیرت نباشد آنها را اظهار نماید ـ
 شود.همه احکام اسالم و ایمان بر او جاری می

ه شد کـ باید شخص یا مجتهد با در غیر ضروریات و قطعیات و اما در احکام دین ـ
ط احتیا ز راهبتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا ا

 ام داده است.طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انج

رام گویند حدانند، و گروه دیگر میاگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام میمثاًل: 
 .نیست، آن عمل را انجام ندهد

 د.جا آوربهدانند، آن را و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می

از  توانند به احتیاط عمل کنند، واجب استپس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی
 جتهد تقلید نمایند.م

اید بتقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی ـ  2مسأله 
 شد.دل بازاده، زنده و عاتقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حالل

ه بر کرا  د، و کارهاییجا آوربهو عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است 
 ست ترک کند.او حرام ا
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ا یو نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل 
یق ا تصدهمسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او ر

 نمایند.

ن مجتهدیآید میبداند در مسائلی که برایش پیش فرد به طور اجمالی  و در صورتی که
 تقلید جتهدیوی دارند هرچند مورد اختالف نظر را نداند الزم است از مبا هم اختالف فت

ان خود از تمام مجتهدین زم خداوند متعالیعنی در فهمیدن حکم ، کند که أعلم باشد
 .تواناتر باشد

 توان شناخت:مجتهد و أعلم را از سه راه میـ  3مسأله 

علم أجتهد و اشد، و بتواند میقین کند، مثل آنکه از اهل علم ب مکلفآنکه خود اّول: 
 را بشناسد.

تهد ند، مجتوانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهآنکه دو نفر عالم و عادل که میدّوم: 
 ا گفتهیگر بشرط آنکه دو نفر عالم و عادل دبودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به

 اطالع وبره خر از اهل آنان مخالفت ننمایند. بلکه اجتهاد یا أعلمیت کسی به گفته یک نف
 شود.که مورد وثوق انسان باشد نیز ثابت می

 یدا کند،پبه اجتهاد یا أعلمیت فردی اطمینان  عقالییهای از راه مکلفآنکه سّوم: 
ه ان فته آناز گ توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، وای از اهل علم که میمثل آنکه عد 

 یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.شود، مجتهد بودن اطمینان پیدا می

 ، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:فتویبه دست آوردن ـ  4مسأله 

 شنیدن از خود مجتهد.اّول: 

 شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.دّوم: 

 شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.سّوم: 
شته ان دادرستی آن رساله اطمینصورتی که انسان به دیدن در رساله مجتهد درچهارم: 

 باشد.
ه تواند به آنچتا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، میـ  5مسأله 

جو ه جستدر رساله او نوشته شده عمل نماید، و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شد
 الزم نیست.
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د نمی یفتوای اگر مجتهد أعلم در مسألهـ  6مسأله  ه سأله بمتواند در آن دهد، مقل 
 فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

مثاًل  ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فالن طور عمل شود ـ فتویولی اگر 
م نماز بعد از سوره حمد یک ل و دو  تمام  سوره بفرماید احتیاط آن است که در رکعت او 

د باید یا به این احتیاط که احتـ  بخواند و  ،شود عمل کندیاط واجب یا الزم نامیده میمقل 
 قط سورهفاو  ـ عمل نماید، پس اگر با رعایت األعلم فاألعلم یا به فتوای مجتهد دیگری ـ

 تواند سوره را ترک کند.حمد را کافی بداند، می
 ست.و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال ا

ند کحتیاط اداده، یا پیش از آن ای علم بعد از آنکه در مسألههد أاگر مجتـ  7مسأله 
تیاط شود اگرچه احمثاًل بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می ـ

د او می آن است که سه مرتبه بشویند  این را وید، تواند عمل به احتیاط را ترک نماـ مقل 
 نامند.احتیاط مستحب می

د از کند از دنیا برود، حکم بعاگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می ـ 8مسأله 
ر به طو مکلف فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و

ارند توی دفآید، آن دو مجتهد با هم اختالف اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می
 .باید بر تقلید او باقی بماندهرچند مورد اختالف نظر را نداند 

 و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.
ی از ت یکو اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعی

بیشتر  ارند،دآنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش 
خیر شود منکند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر ثابت  احتیاط

یا قیام  است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی،
 احتیاط بر ـ که بنا مانند موارد اختالف در نماز شکسته و تمام حجت اجمالی بر تکلیف ـ

 .را بنماید واجب باید رعایت هر دو فتوا
دن به مل کرعالتزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه صرف  ،و مراد از تقلید

 دستور او.
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ف الزم است مسائلی را که احتمال میـ  9مسأله   گرفتنندهد به واسطه یاد بر مکل 
 شود یاد بگیرد.ـ واقع می یعنی ترک واجب یا فعل حرام آنها در معصیت ـ

داند، الزم است ای پیش آید که حکم آن را نمیمسأله مکلفبرای  اگرـ  10مسأله 
 احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.

ر ز غیاولی چنانچه دسترسی به فتوای أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است 
 أعلم تقلید نماید، با رعایت األعلم فاألعلم.

 جتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوایاگر کسی فتوای مـ  11مسأله 
 ست.اآن مجتهد عوض شود، الزم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده 

ن آشود که بفهمد اشتباه کرده، و گفته او موجب آن می فتویولی اگر بعد از گفتن 
 در اه راـ اشتب بنا بر احتیاط الزم اش عمل کند، باید ـشخص برخالف وظیفه شرعی

 صورت امکان برطرف کند.
ف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعـ  12مسأله   مال اواگر مکل 

ت، و یح استواند مرجع او باشد صحمطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می
ده ون نبدر غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آ

 است، عمل صحیح است.
ر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است ک  ه درو همچنین است اگر جاهل مقص 

 عکس.اخفات یا به جایبه صورت جهل صحیح است مانند جهر 
ر و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز د

 است.ذکر شده « الصالحین منهاج»بعضی موارد که در 
ر شده مستحب بودن که در این رساله ذک مستحباتی** شایان ذکر است بسیاری از 

ه ُسَنن»ای به نام آنها بر پایه قاعده نزد ما ثابت  باشد و چون این قاعدهمی« تسامح در ادل 
ف بخواهد بنابراست نشده  را انجام دهد، الزم است رجاًء و به  هاآناین در صورتی که مکل 
روهات نیز چنین است کبسیاری از مم در کد و حجا آوربهمطلوب باشد  شرعاً ه کامید آن

 مطلوب باشد ترک نماید. شان شرعاً ترک هکآنها را رجاًء و به امید آن به این معنا که



 
 
 

 احکام طهارت
 آب مطلق و مضاف

 آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزیـ  13مسأله 
 وا ِگل قدری بل آب هندوانه و گالب، یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که بهبگیرند، مث

 و آن بر پنج مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند، و غیر اینها آب مطلق است،
 قسم است:

 ر.آب کُ اّول: 
 آب قلیل.دّوم: 

 آب جاری.سّوم: 
 آب باران.چهارم: 
 آب چاه.پنجم: 

 
 رـ آب ک   1

 مکعب (1)ظرف آن سی و شش وجب حجمآب کر مقدار آبی است که ـ  41مسأله 
 ( لیتر است.384باشد، و آن تقریبًا معادل )

ند و خون یا چیزی که نجس شده است مان ادرار اگر عین نجس مانندـ  15مسأله 
جس نلباس، به آب کر برسد، چنانچه آن آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست را بگیرد، 

 شود.غییر نکند نجس نمیشود، و اگر تمی
جس ناگر بو یا رنگ یا مزه آب کر به واسطه غیر نجاست تغییر کند ـ  16مسأله 

 شود.نمی
                                                 

 باشد.سانتیمتر می 22( هر وجب متعارف تقریبًا 1)
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و یا باگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد، و ـ  17مسأله 
د شکر با تر ازرنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کم

زه منگ یا یا ر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو اندازه ُکرشود، و اگر بهتمام آب نجس می
 آن تغییر کرده نجس است.

اره اگر متصل به کر باشد، آب نجس را پاک میـ  18مسأله  کند، ولی اگر آب فو 
ارقطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاک نمی رند ه بگیکند، مگر آنکه چیزی روی فو 

ارهتا آب آن قبل از قطره قطره شدن با آب نجس متصل شود. و الزم است که آب ف با  و 
 آب نجس مخلوط گردد.

صل به کر است بشویند، آبی کـ  19مسأله  ن ه از آاگر چیز نجس را زیر شیری که مت 
ین ، و عریزد اگر متصل به کر باشد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشدچیز می

 ت هم در آن نباشد، پاک است.نجاس
نانچه چاگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد، ـ  20مسأله 

 شود، و هر مقدار از یخ هم آب شود نجس است.نجاست به آن برسد نجس می
 ه، مثله یا نبوده، اگر انسان شک کند از کر کمتر شد اندازه ُکرآبی که بهـ  21مسأله 

کند، و اگر نجاستی هم به آن برسد نجس ، یعنی نجاست را پاک میآب کر است
م آب ه، حکنشود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شک دارد به مقدار کر شده یا نمی

 کمتر از کر را دارد.
 شود:کر بودن آب، به دو راه ثابت میـ  22مسأله 

 آنکه خود انسان یقین یا اطمینان کند.اّول: 

ه کی سکد یا اگر یک فرد عادل یا مورد اعتما ولیه دو مرد عادل خبر دهند. آنکدّوم: 
تیاط بر اح ر در اختیار او است خبر دهد، چنانچه خبر وی باعث اطمینان نشود، بناکآب 

 کند.واجب کر بودن آب را ثابت نمی
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 ـ آب قلیل 2

 .آب قلیل، آبی است که از زمین نجوشد و از کر کمتر باشدـ  23مسأله 
 اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد، یا چیز نجس به آن برسد نجسـ  24مسأله 

رسد نجس شود. ولی اگر از باال روی چیز نجس بریزد، مقداری که به آن چیز میمی
 است، و مقداری که به آن چیز نرسیده پاک است.

با  ایه هنگام شستن شیء نجس یا بعد از آن، خود به خود کآب قلیلی ـ  25مسأله 
باشد. شود و نجس میگردد، غساله نامیده میفشار دادن و مانند آن، از آن شیء جدا می

س عین نجاست وجود ندا ه در صورتی که قبل از ریختن آب، در شیء متنج  شته البت 
ن شیء آواجب است و در هر صورت فرقی ندارد که  بنا بر احتیاطباشد، نجاست غساله 

ز اد بیش شود یا آن که برای پاک شدن بایبار شستن پاک میی باشد که با یک یاز اشیا
ه کدارد یک بار شسته شود و در مواردی که نیاز به بیش از یک بار شستن است فرقی ن

 غساله دفعه آخر شستن باشد یا قبل از آن.
رط شویند با پنج شرا می مدفوعو  ادرار آب قلیلی که با آن مخرجـ  26مسأله 

 کند:مالقات کند نجس نمی چیزی را که با آن
 آنکه بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد.اّول: 
 نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.دّوم: 

 بیرون نیامده باشد. مدفوعیا  ادرار نجاست دیگری مثل خون باسّوم: 
هچهارم:   در آب پیدا نباشد. مدفوعهای ذر 
 مخرج نرسیده باشد. بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطرافپنجم: 

 
 ـ آب جاری 3

 شود که: آب جاری به آبی گفته می
های مثل آب چشمه، رودخانه، قنات یا آبی که از برفـ منبع طبیعی داشته باشد  1
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 . گیردها سرچشمه میمتراکم در کوه
 ای آن را جاری سازند. ـ جاری باشد هرچند به وسیله 2
پس  اشد،و الزم نیست به منبع طبیعی متصل ب ـ فی الجمله استمرار داشته باشد، 3

رض فبا  هقطراگر به طور طبیعی از آن جدا شود مانند ریزش آب از باال به صورت قطره 
ثاًل شود م اگر چیزی مانع اتصال آن به منبعآید، ولی جریان در زمین جاری به حساب می

انده ماقی طع کند، آب ب، یا ارتباط آن را با منبع قاز ریزش یا جوشش آب جلوگیری کند
 حکم جاری را ندارد هرچند جریان داشته باشد.

ا آب جاری اگرچه کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تـ  27مسأله 
 وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است.

اش زهما رنگ یا اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن که بو یـ  28مسأله 
متر کبه واسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه است اگرچه 

ه آبی ک اسطهوباشد یا به  اندازه ُکرهای طرف دیگر نهر اگر بهاز کر باشد پاک است. و آب
 تغییر نکرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک وگرنه نجس است.

 اری نیست ولی طوری است که اگر از آن بردارندای که جآب چشمهـ  29مسأله 
اشد بز کر جوشد، حکم آب جاری را ندارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد و کمتر اباز می

 شود.نجس می
ری آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حکم آب جاـ  30مسأله 

 را ندارد.
وشد و در تابستان از جوشش جای که مثاًل در زمستان میچشمهـ  31مسأله 

 جوشد حکم آب جاری را دارد.افتد، فقط وقتی که میمی
ای که آبش آب حوضچه حمام اگر کمتر از کر باشد، چنانچه به خزینهـ  32مسأله 

زه مگ یا است متصل باشد و به مالقات نجس، بو یا رن اندازه ُکربه ضمیمه آب حوض به
 شود.آن تغییر نکند، نجس نمی

ریزد اگر ها میها که از شیرها و دوشهای حمام و ساختمانآب لولهـ  33له مسأ
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 .به ضمیمه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد
متر جوشد، چنانچه کآبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمیـ  34مسأله 

ت به نجاس از باال جاری باشد و شود، اما اگراز کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می
 شود.آن برسد، طرف باالی آن نجس نمی پایین

 
 ـ آب باران 4

چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، به هر جای آن ـ  35مسأله 
ر که د نجس شده باشدادرار  شود مگر بدن و لباس که بهیک مرتبه باران برسد پاک می

 ناجس برتبه شستن الزم است، و همچنین داخل ظرف نبنا بر احتیاط واجب دو م این دو
زم شار الفبر احتیاط واجب، باید سه بار شسته شود، و در فرش و لباس و مانند اینها 

اران ویند بًا بگنیست، البته باریدن دو سه قطره فایده ندارد بلکه باید طوری باشد که عرف
 آید.می

ه عین دیگر ترشح کند، چنانچ جایبه اگر باران بر عین نجس ببارد و ـ  36مسأله 
 س اگرنجاست همراه آن نباشد و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاک است، پ

ه ا یا رنگ بو ی ای خون در آن باشد، یا آنکهباران بر خون ببارد و ترشح کند، چنانچه ذر 
 باشد.مزه خون گرفته باشد نجس می

 باران وی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتییا ر ساختماناگر بر سقف ـ  37مسأله 
ت، ولی ریزد، پاک اسبارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان میبه بام می

جس ست، ناریزد، به چیز نجس رسیده بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می
 باشد.می

 مینز شود، و اگر باران برزمین نجسی که باران بر آن ببارد پاک میـ  38مسأله 
اک نجسی که زیر سقف است برسد آن را نیز پ جایبه جاری شود و در حال باریدن 

 کند.می
شود به خاک نجسی که آب باران همه اجزای آن را فرا بگیرد پاک میـ  39مسأله 
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 شرط آنکه معلوم نباشد آب به واسطه رسیدن به خاک، ُمضاف شده است.
موقعی  آب باران در جایی جمع شود، اگرچه کمتر از کر باشد درهرگاه ـ  40مسأله 
گیرد، نجاست نآید چنانچه چیز نجس را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا مزه که باران می

 شود.آن چیز نجس پاک می
 اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است باران ببارد و در حالـ  41مسأله 

 گردد.شود و زمین هم پاک می، فرش نجس نمیباریدن از فرش به زمین برسد
 

 ـ آب چاه 5
جوشد، اگرچه کمتر از کر باشد چنانچه آب چاهی که از زمین میـ  42مسأله 

 ده پاکر نکرنجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغیی
 است.

 ر دهد،مزه آب آن را تغییاگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا ـ  43مسأله 
اط بنا بر احتی شود. ولی پاک شدنش ـچنانچه تغییر آب چاه از بین برود، پاک می

 جوشد مخلوط گردد.ـ مشروط بر این است که با آبی که از چاه می واجب
 

 هااحکام آب

شد، چیز نجس را پاک  ذکر( 13آب مضاف که معنی آن در مسأله )ـ  44مسأله 
 و غسل هم با آن باطل است. کند، و وضونمی

هـ  45مسأله  رسد ای نجاست به آن بآب مضاف اگرچه به مقدار کر باشد، اگر ذر 
س شود، ولی چنانچه از باال روی چیز نجس بریزد، مقداری که به چیز نجنجس می

بدان ز گالباشد. مثاًل اگر گالب را ارسیده نجس است و مقداری که نرسیده است پاک می
نجس بریزند، آنچه به دست رسیده نجس، و آنچه به دست نرسیده پاک روی دست 

 است.
اگر آب مضاف نجس طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که دیگر ـ  46مسأله 
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 شود.آب مضاف به آن نگویند، پاک می عرفاً 
نه،  آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده یاـ  47مسأله 

ح کند، و وضو و غسل هم با آن صحیاست، یعنی چیز نجس را پاک میمثل آب مطلق 
ی ، یعناست. و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه، مثل آب مضاف است

 کند، و وضو و غسل هم با آن باطل است.چیز نجس را پاک نمی
 آبی که معلوم نیست مطلق است یا مضاف، و معلوم نیست که قبالً ـ  48مسأله 

ست. و اکند، و وضو و غسل هم با آن باطل نجس را پاک نمیچیز مطلق بوده یا مضاف، 
یا  راندازه کُ شود، و اگر بهچنانچه نجاستی به آن برسد و آب کمتر از کر باشد نجس می

 شود.ـ نیز نجس می بنا بر احتیاط واجب بیشتر باشد ـ
ا مزه یآن برسد و بو یا رنگ به  ادرار آبی که عین نجاست مثل خون وـ  49مسأله 

ه بزه آب یا م شود، بلکه اگر بو یا رنگآن را تغییر دهد، اگرچه کر یا جاری باشد نجس می
 وی آنواسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود، مثاًل مرداری که پهلوی آب است ب

 شود.ـ نجس می بنا بر احتیاط الزم را تغییر دهد ـ
ه یا مز در آن ریخته و بو یا رنگ ادرار است مثل خون وآبی که عین نجـ  50مسأله 

اران را در باد ب د، یاآن را تغییر داده، چنانچه به کر یا جاری متصل شود، یا باران بر آن ببار
نچه ور چناصاین  آن بریزد، یا آب باران از ناودان هنگام باریدن در آن جاری شود، در تمام

 د.وط گردن مخل. ولی باید آب باران یا کر یا جاری با آشودتغییر آن از بین برود پاک می

اک ا آن پاگر چیز نجسی را در کر یا جاری تطهیر نمایند در شستنی که بـ  51مسأله 
 ریزد پاک است.گردد، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن میمی

 کهبی آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه، پاک است، و آـ  52مسأله 
 نجس بوده و معلوم نیست پاک شده یا نه، نجس است.

 
ی

ّ
 احکام تخل

ی و مواقع دیگر، عورت خود را از کسانی ـ  53مسأله  واجب است انسان وقت تخل 
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اند، اگرچه مثل خواهر و مادر با او محرم باشند، و همچنین از دیوانه و بچه اگر که مکل ف
پوشاند، ولی زن و شوهر الزم نیست عورت فهمند، بممیز باشند یعنی خوب و بد را می

 خود را از یکدیگر بپوشانند.
با  الزم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند، و اگر مثالً ـ  54مسأله 

 دست هم آن را بپوشاند کافی است.
ی باید ــ  55مسأله  ه و سین ـ جلوی بدن یعنی شکم بنا بر احتیاط الزم موقع تخل 

 ت به قبله نباشد.رو به قبله و پش
ی جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باـ  56مسأله   شد، واگر موقع تخل 

نگام کند، و احتیاط واجب آن است که هعورت خود را از قبله بگرداند، کفایت نمی
ی عورت را نیز رو به قبله یا پشت به قبله ننماید  .تخل 

م که احکا دن در موقع استبراء ـاحتیاط مستحب آن است که جلوی بـ  57مسأله 
بله ت به ق، رو به قبله و پشمدفوعو  ادرار ـ و موقع تطهیر مخرج شودمی ذکرآن بعدًا 

 نباشد.

ه قبله بپشت  اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یاـ  58مسأله 
 بنشیند، بنا بر احتیاط الزم باید پشت به قبله بنشیند.

ی رو به قبله یاـ  59مسأله  پشت  احتیاط مستحب آن است که بچه را در وقت تخل 
 به قبله ننشانند.

ی حرام است:ـ  60مسأله   در چهار جا تخل 
 نین دربست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند، و همچهای بندر کوچهـ  1

 های عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد.ها و راهکوچه
ی نداده است.ـ  2  در ملک کسی که اجازه تخل 
ه مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسهـ  3  ها.در جایی که برای عد 
ی اگر بیروی قبر مؤمنین در صورتی که بیـ  4 احترامی احترامی به آنان باشد بلکه حت 

ی موجب هم نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد. و همچنین هر جایی که تخل  
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 هتک حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود.
 شود:فقط با آب پاک می مدفوعدر سه صورت مخرج ـ  61مسأله 

 نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد. مدفوعآنکه با اّول: 
رج به مخ ادرار رسیده باشد، بجز رسیدن مدفوعآنکه نجاستی از خارج به مخرج دّوم: 

 در زنان. مدفوع
 آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. سّوم:

 ذکر عداً توان مخرج را با آب شست، و یا به دستوری که بو در غیر این سه صورت می
 ت.شود با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر اسمی

شستن کافی است، بار شود، و یکبا غیر آب پاک نمی ادرار مخرجـ  62مسأله 
ر گرچه احتیاط مستحب این است که دو بار شسته شود، و افضل آن است که سه با

 شسته شود.
ماند، نبر آن  مدفوعرا با آب بشویند، باید چیزی از  مدفوعاگر مخرج ـ  63مسأله 

ل طوری شست که  ه شودولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه او 
ه  بر آن نماند، دوباره شستن الزم نیست. مدفوعز ای اذر 

با سنگ و کلوخ و پارچه و مانند اینها اگر خشک و پاک باشند ـ  64مسأله 
 را تر را تطهیر کرد، و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که موضع مدفوعشود مخرج می

 نکند اشکال ندارد.
زه  پاکیخ یا پارچه کامالً را اگر یک مرتبه با سنگ یا کلو مدفوعمخرج ـ  65مسأله 

هم  قطعه کند، ولی بهتر آن است که سه مرتبه انجام دهد. بلکه با سهنماید کفایت می
ه پاکیز امالً کقدری اضافه نماید تا مخرج باشد، و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود باید به

 رد.ارود اشکال ندشود، ولی باقی ماندن اثری که معمواًل بدون شستن از بین نمی
انند با چیزهایی که احترام آنها الزم است م مدفوعپاک کردن مخرج ـ  66مسأله 

کردن  بر آن نوشته شده حرام است. و پاک انپیامبرو  خداوند متعالکاغذی که اسم 
 مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.
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 ید،مااگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، الزم است تطهیر نـ  67مسأله 
 کرده.فورًا تطهیر می مدفوعیا  ادرار اگرچه عادتًا همیشه بعد از

ه، نه یا اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز، مخرج را تطهیر کردـ  68مسأله 
 نمازی که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.

 
 استبراء

ی است که مردـ  69مسأله   نجاما ادرار ها بعد از بیرون آمدناستبراء عمل مستحب 
 هایی انجامهدر مجری نمانده است. و آن به گون ادرار دهند، برای آنکه اطمینان کنندمی
، س شدهنج مدفوع، اگر مخرج ادرار شود، یکی از آنها این است که بعد از قطع شدنمی

ل آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج یخ بتا  عمدفو او 
 ذارندآلت بکشند، و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگ

  گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.و سه مرتبه تا ختنه
« مذی»شود و به آن آبی که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج میـ  70مسأله 

ته گف« ذیو»آید و به آن که گاهی بعد از منی بیرون می گویند پاک است، و نیز آبیمی
به  ارادر گویند اگرمی« ودی»آید و به آن بیرون می ادرار شود، و آبی که گاهی بعد ازمی

 و خارجابی از آاستبراء کند و بعد  ادرار بعد از مردآن نرسیده باشد پاک است. و چنانچه 
 ین سه آب، پاک است.است یا یکی از ا ادرار شود و شک کند که

ه کون آید شک کند که استبراء کرده یا نه، و رطوبتی از او بیر مرداگر ـ  71مسأله 
گر اشود. ولی باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مینداند پاک است یا نه، نجس می

 اک استپداند نشک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که 
 کند.باشد و وضو را هم باطل نمییا نه، پاک می
او  کردن ادرار کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آنکه مدتی ازـ  72مسأله 

ت اک اسپدر مجری نمانده است، و رطوبتی ببیند و شک کند  ادرار گذشته اطمینان کند
 کند.باشد و وضو را هم باطل نمییا نه، آن رطوبت پاک می
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و از وض استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد ادرار بعد از مرداگر ـ  73مسأله 
و هم و وض است یا منی، واجب است احتیاطًا غسل کند ادرار رطوبتی ببیند که بداند یا

 بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو کافی است.
 ند کهببیند و شک کنیست، و اگر رطوبتی  ادرار برای زن استبراء ازـ  74مسأله 

 کند.باشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمیاست یا نه پاک می ادرار
 

ی
ّ
 مستحبات و مکروهات تخل

ی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، ـ  75مسأله   ومستحب است در موقع تخل 
ل پا ل پای چپ، و موقع بیرون آمدن، او  ی، او  ت را ی راسموقع وارد شدن به مکان تخل 

ی سر را بپوشاند و سنگینی بدن ربگ ای پا بر ذارد، و همچنین مستحب است در حال تخل 
 چپ بیندازد.
ی مکروه است، ولی اـ  76مسأله  گر نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخل 

ی، نشستعورت خود را به وسیله روی ن روبای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخل 
ردن دهد، و خوان و کوچه، و در خانه و زیر درختی که میوه میباد، و در جاده و خیاب

ست اباشد. و همچنین چیزی، و توقف زیاد، و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می
ی، ولی اگر ناچار باشد یا ذکر  صحبت کردن شکال ابگوید  خداوند متعالدر حال تخل 

 ندارد.
ه کهای سفت ادرار کردن در زمینادرار کردن به صورت ایستاده و نیز ـ  77مسأله 

ح می ب، آو در  ردن در النه جانورانکشود کراهت دارد همچنین ادرار از آن ادرار ترش 
 روه است.کد، مکخصوصًا آب را

رر ضمکروه است. و اگر برای بدن  مدفوعو  ادرار خودداری کردن ازـ  78مسأله 
 کلی داشته باشد حرام است.

 ینزدیکسان پیش از نماز و پیش از خواب، و پیش از مستحب است انـ  79مسأله 
 کند. ادرار و بعد از بیرون آمدن منی،
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 تانجاس

 نجاسات ده چیز است:ـ  80مسأله 
 .مدفوع و ادرار :و دوم اّول

 منی.سّوم: 
 مردار.چهارم: 
 خون.پنجم: 

 سگ و خوک.ششم و هفتم: 
 کافر.هشتم: 

 شراب.نهم: 
 خوار.عرق حیوان نجاستدهم: 

 
 مدفوعو  ادرار ـ 2و  1

رد گوشتی که خون جهنده داانسان و هر حیوان حرام مدفوعو  ادرارـ  81مسأله 
 حیوان مدفوعکند، نجس است. و یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می

گوشت، و همچنین فضله کند مثل ماهی حرامگوشتی که خون آن جستن نمیحرام
 حیوان ادرار مگس که گوشت ندارند پاک است، ولی ازحیوانات کوچک مثل پشه و 

 ـ اجتناب کرد. بنا بر احتیاط الزم گوشت که خون جهنده ندارد باید ـحرام
 ست.گوشت پاک، و بهتر اجتناب از آنهاو فضله پرندگان حرام ادرارـ  82مسأله 
 رادرا خوار نجس است، و همچنین استحیوان نجاست مدفوعو  ادرارـ  83مسأله 

ها و به تفصیلی که در احکام خوردنی بچه بزی که شیر خوک خورده ـ مدفوعو 
 نموده است. نزدیکیـ یا حیوانی که انسان با آن  ها خواهد آمدآشامیدنی
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 ـ منی 3

س گوشتی که خون جهنده دارد نجمنی َمرد، و هر حیوان مذکر حرامـ  84مسأله 
 یلیبه تفص شود و موجب جنابت او است ـاست، و رطوبتی که از زن با شهوت خارج می

اید از بـ در حکم منی است و بنا بر احتیاط واجب  ( ذکر خواهد شد345که در مسأله )
 گوشتی که خون جهنده دارد اجتناب شود.منی حیوان مذکر حالل

 
 ـ مردار 4

مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است، چه خودش ـ  85مسأله 
ن اهی چومشده آن را کشته باشند. و  نمعی  ، یا به غیر دستوری که در شرع مرده باشد

 خون جهنده ندارد، اگرچه در آب بمیرد پاک است.
 ه روحکچیزهایی از مردار مثل پشم و مو، و کرک و استخوان و دندان، ـ  86مسأله 

 ندارند، پاک است.
نده زرد در حالی که اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده داـ  87مسأله 

 .است گوشت یا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند، نجس است
ح های مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکنند چنانچه رواگر پوستـ  88مسأله 

 نداشته باشد و به آسانی کنده شود، پاک است.
ت سآید پاک است هرچند پوتخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون میـ  89مسأله 

 .روی آن سفت نشده باشد، ولی ظاهر آن را باید آب کشید
ه و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند، پنیرمـ  90مسأله  ای که در ایهاگر بر 

را  هر آنباشد پاک است، ولی چنانچه ثابت نشود که مایع است باید ظاشیردان آنها می
 ـ بشویند. که با بدن میته مالقات کرده است ـ

 داروها، عطر، روغن، واکس و صابون که از کشورهای غیر اسالمیـ  91أله مس
 .آوردند، اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته پاک استمی
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ستور گوشت، پیه و چرمی که احتمال آن برود از حیوانی است که به دـ  92مسأله 
انی ست مسلمشرع کشته شده پاک است، ولی اگر از دست کافر گرفته شود یا اینکه د

ه شده ع کشتباشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شر
ر ز بازانچه اآیا نه، خوردن آن گوشت و پیه حرام است، ولی نماز در آن چرم جایز است، و 

ینکه ا، یا ها، یا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شدهمسلمان
یز نپیه  وال آن برود که تحقیق کرده اگرچه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت احتم

ل جایز است، مشروط بر اینکه آن مسلمان در آن تصرفی بکند که مختص گوشت حال
 است، مانند اینکه برای خوردن بفروشد.

 
 ـ خون 5

ه انی کویعنی حی خونی که از انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد ــ  93مسأله 
انی حیو ـ بیرون بیاید نجس است، پس خون کنداگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می

 باشد.که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد پاک می
و  گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشنداگر حیوان حاللـ  94مسأله 

علت  گر بهاماند پاک است. ولی خون آن به مقدار الزم بیرون آید، خونی که در بدنش می
گردد، ان برنفس کشیدن یا به واسطه اینکه سر حیوان در جای بلند بوده خون به بدن حیو

 آن خون نجس است.
هـ  95مسأله  ای خون در آن احتیاط مستحب آن است که از زرده تخم مرغی که ذر 

 باشد اجتناب شود.می
ا شود نجس است، و شیر ردیده می خونی که گاهی موقع دوشیدن شیرـ  96مسأله 

 کند.نجس می
ب آید به واسطه مخلوط شدن با آها میاگر خونی که از الی دندانـ  97مسأله 

 دهان از بین برود، اجتناب از آب دهان الزم نیست.
میرد، اگر خونی که به واسطه کوبیده شدن، زیر ناخن یا زیر پوست میـ  98مسأله 
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ن خون نگویند پاک، و اگر به آن خون بگویند و ظاهر گردد طوری شود که دیگر به آ
طوری که خون جزء ظاهر بدن نجس است. پس چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود به

حساب شود، اگر بیرون آوردن خون و تطهیر محل جهت وضو یا غسل مشقت زیاد دارد 
م نماید.  باید تیم 

بیده مرده یا گوشت به واسطه کواگر انسان نداند که خون زیر پوست ـ  99مسأله 
 شدن به آن حالت در آمده، پاک است.

هـ  100مسأله  رف آن ای خون در آن بیفتد تمام غذا و ظاگر موقع جوشیدن غذا ذر 
 ننده نیست.کبر احتیاط الزم، جوشیدن و حرارت و آتش پاک  شود و بنانجس می

شود، اگر راف آن پیدا میای که در حال بهبودی زخم در اطزردابهـ  101مسأله 
 باشد.معلوم نباشد که با خون مخلوط است، پاک می

 
 ـ سگ و خوک 7و  6

اند، حتی مو و نجس نندکی زندگی میکی که در خشسگ و خوکـ  102مسأله 
 های آنها.استخوان و پنجه و ناخن و رطوبت

 
 ـ کافر 8

 تد و همچنین ُغالکسی که معترف به خدا یا به یگانگی او نباشـ  103مسأله 
ل کرده است( را خدا خوانده، یا بگویند خدا در او حلو اطهار)آنهایی که یکی از ائمه 

بنا بر ـ  نماینداظهار دشمنی می اطهار یعنی آنهایی که به ائمه و خوارج و نواصب ـ
ت یا یکی از ضروریات دین،نجس احتیاط واجب مانند  اند، و همچنین است کسی که نبو 

د بشو اکرم پیامبرو روزه را منکر شود، اگر به نحوی باشد که مستلزم تکذیب  نماز
ـ محکوم به  یعنی یهود و نصاری و مجوس الجمله. و اما اهل کتاب ـهرچند فی

 اند.طهارت
 بنا های او ـتمام بدن کافر غیر اهل کتاب، حتی مو و ناخن و رطوبتـ  104مسأله 
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حکم  )یعنی کسی که از اسالم خارج شده( مرتد در موردو  ـ نجس است. الزمبر احتیاط 
است و ، پس اگر فرِد مرتد، کافر کتابی گردد، پاک که به آن منتقل شده جاری استدینی 

 .استنجس  ـ بر احتیاط الزم بنا چنانچه کافِر غیرکتابی شود ـ
ه بچه نابالغ کافر ـ  105مسأله  بچه  د، آنشنبا غیر کتابیاگر پدر و مادر و جد  و جد 

ز باشد و اظهار اسنجس است، مگر در صورتی که  بنا بر احتیاط واجبهم   ،الم کندممی 
ها تمایل و به مسلمان دکه در این صورت پاک است. و اگر از پدر و مادر خود روگردان

اگر  وداشته باشد، و یا در حال تحقیق و بررسی باشد، حکم به نجاستش مشکل است. 
ه، یکی از اینها مسلمان باشد ـپدر و مادر و جد   ( 210)سأله به تفصیلی که در م و جد 

 ـ بچه پاک است. خواهد آمد
مش ای هم بر اسالکسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، و نشانهـ  106مسأله 

مان تواند زن مسلباشد، ولی احکام دیگر مسلمان را ندارد، مثاًل نمینباشد، پاک می
 برستان مسلمانان دفن نشود.بگیرد، و باید در ق

 ناباز روی دشمنی دشنام دهد،  شخصی که به یکی از دوازده امامـ  107مسأله 
 نجس است.بر احتیاط واجب 

 
 ـ شراب 9

کند شراب نجس است، و غیر آن از چیزهایی که انسان را مست میـ  108مسأله 
 نجس نیست.
ی، تمام اقسکالـ  109مسأله   هکامش، پاک است مگر آن ل، چه صنعتی و چه طب 

ین اه در ک، حاصل شده است انگور ل از تبخیر و تقطیر شرابکمعلوم و محرز باشد آن ال
 باشد.صورت، نجس می

، ولی اگر آب انگور به خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید پاکـ  110مسأله 
لی وست حرام ا ـ بنا بر احتیاط واجب خوردن آن حرام است، و همچنین انگور جوشیده ـ

 نجس نیست.
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ردن شمش و آب آنها هرچند جوش بیایند، پاک و خوکخرما و مویز و ـ  111مسأله 
مست  هکشمش، به جوش آید و معلوم شود کآنها حالل است ولی اگر آب خرما، مویز و 

ا نجس نمیک  باشد.ننده است، خوردن آنها حرام است ام 
اع ـ  112مسأله  ست شود و موجب درجه خفیفی از مستی اه از جو گرفته میکُفق 

ا آب جو بر احتیاط واجب، نجس نیز می حرام و بنا ی ا ه برای خواص  کباشد و ام  ز جو طب 
ل گونه مستی نیست، پاک و حالگویند و موجب هیچگیرند و به آن ماءالشعیر میمی
 باشد.می

 
 خوارـ عرق حیوان نجاست 10

خوردن نجاست انسان عادت کرده باشد نجس  عرق شتری که بهـ  113مسأله 
ن ـ عرق حیوانات دیگری که این چنی بنا بر احتیاط واجب است، و همچنین است ـ

 باشند.
 عرق جنب از حرام پاک است، و نماز با آن صحیح است.ـ  114مسأله 

 
 راه ثابت شدن نجاست

 :شودنجاست هر چیزی از سه راه ثابت میـ  115مسأله 
ن چیز نجس آکه  اطمینان پیدا کند عقالیییا از راه  کندیقین خود انسان آنکه اّول: 

و  دداشته باشد چیزی نجس است، الزم نیست از آن اجتناب نمای است، و اگر گمان
و  هاهای عمومی، رستورانمکان. بنابراین غذا خوردن در محکوم به طهارت است

کنند در یپاکی و نجسی را مراعات نمهایی که مردمان الابالی و کسانی که خانهمیهمان
 اند نجسوردهآخورند، اگر انسان اطمینان نداشته باشد غذایی را که برای او آنجا غذا می

 .است، اشکال ندارد
ا یمسر مثاًل ه آنکه کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است ـدّوم: 
ـ نجس  ختیار اوست بگویدانسان نسبت به ظرف یا چیز دیگری که در ا خدمتکار

 .باشدمی
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ست آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است، به شرط آنکه از سبب نجاسّوم: 
ل رد عادیک م مالقات کرده است. و اگر ادرار خبر دهند، مثاًل بگویند آن چیز با خون یا

ب جاط وایا شخصی که مورد وثوق است خبر دهد و اطمینان از گفته او پیدا نشود احتی
 .آن است که از آن چیز اجتناب شود

 اگر به واسطه ندانستن مسأله، نجس بودن و پاک بودن چیزی راـ  116مسأله 
 اینکه گر باانداند، مثاًل نداند فضله موش پاک است یا نه، باید مسأله را بپرسد. ولی 

 نز خوداند، در چیزی شک کند که پاک است یا نه، مثاًل شک کند آن چیمسأله را می
یا  کردن باشد، و وارسیاست یا نه، یا نداند که خون پشه است یا خون انسان، پاک می

 پرسیدن الزم نیست.
 چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است. و چیزـ  117مسأله 

 ا پاکپاک را اگر شک کند نجس شده یا نه، پاک است. و اگر هم بتواند نجس بودن ی
 ، الزم نیست وارسی کند.بودن آن را بفهمد

 ستفادهاگر بداند یکی از دو ظرف یا دو لباسی که از هر دوی آنها اـ  118مسأله 
داند میاًل نکند نجس شده و نداند کدام است، باید از هر دو اجتناب کند. ولی اگر مثمی

ف او خارج بوده و مال دیگری می باشد، لباس خودش نجس شده یا لباسی که از تصر 
 نیست از لباس خودش اجتناب نماید. الزم

 
 شودچیز پاک چگونه نجس می

 طوری تراگر چیز پاک به چیز نجس برسد، و هر دو یا یکی از آنها بهـ  119مسأله 
ها در ولی اگر واسطهشود، باشد که تری یکی به دیگری برسد، چیز پاک نیز نجس می

 کند.نجاست زیاد شود، نجاست سرایت نمی
س شود آنگاه آن دست پس از خشک شدن با  مثاًل: اگر دست راست به ادرار متنج 

ند، این برخورد موجب نجاست دست چپ خواهد کتری جدیدی با دست چپ برخورد 
دی، یگری مانند لباس با تری جدیء دیبود و اگر دست چپ بعد از خشک شدن با ش
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با تری جدید  شود ولی اگر آن لباس با چیز دیگریند لباس نیز نجس میکبرخورد 
سوم نجس است ولی  شود. بنابراین واسطهم به نجاست آن چیز نمیکند، حکبرخورد 

قدری کم باشد که به دیگری نرسد، چیزی که پاک بوده و اگر تری به کند.نجس نمی
 شود اگرچه به عین نجس برسد.نجس نمی

دو  ند که هراگر چیز پاکی به چیز نجس برخورد کند، و انسان شک کـ  120مسأله 
رایت یگری سده به کیا یکی از آنها تر بوده یا نه، و یا اگر تر بوده، تری آن به قدری بوده 

 .آیدنمیپاک، نجس به حساب  کند یا نه، آن چیزِ 
یز داند کدام پاک و کدام نجس است، اگر چدو چیزی که انسان نمیـ  121مسأله 

ی از ر بعضدتناب از آن الزم نیست، مگر پاکی با رطوبت بعدًا به یکی از آنها برسد اج
یز چهم،  موارد مثل آنکه حالت سابقه در هر دو نجاست باشد، و یا آنکه با طرف دیگر

 پاک دیگری با رطوبت مالقات کند.
 اشد، هرننده داشته بکزمین و پارچه و مانند اینها، اگر تری سرایت ـ  122مسأله 

ود و جاهای دیگر آن پاک است هرچند شه نجاست به آن برسد، نجس میکقسمتی 
صل باشد و این حکم در مورد خیار و خربزه و مانند ا نیز اینه جای پاک به جای نجس مت 

 باشد.جاری می
را  از آن هرگاه شیره و روغن و مانند اینها طوری باشد که اگر مقداریـ  123مسأله 

جس ننجس شد، تمام آن از آن  قسمتیماند، همین که یک الی نمیبردارند جای آن خ
ر پبعد  شود. ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن خالی بماند، اگرچهمی

 باشد، پس اگر فضله موش در آنشود، فقط جایی که نجاست به آن رسیده نجس می
 بیفتد جایی که فضله افتاده نجس و بقیه پاک است.

د، و چیز نجسی که تر است بنشیناگر مگس یا حیوانی مانند آن روی ـ  124مسأله 
ن راه آبعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند، چنانچه انسان بداند نجاست هم

 شود، و اگر نداند پاک است.حیوان بوده، چیز پاک نجس می
 جایبه اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود، و عرق از آنجا ـ  125مسأله 
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دیگر نرود  به جایشود، و اگر عرق برسد نجس می دیگر برود، هر جا که عرق به آن
 جاهای دیگر بدن پاک است.

 ، جاییآید، اگر خون داشته باشداخالط غلیظی که از بینی یا گلو میـ  126مسأله 
اری ، مقدکه خون دارد نجس و بقیه آن پاک است. پس اگر به بیرون دهان یا بینی برسد

ی را که  که انسان یقین دارد جای نجس اخالط به ک شآن رسیده نجس است، و محل 
 باشد.دارد جای نجس به آن رسیده یا نه پاک می

، ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس بگذارنداگر آفتابهـ  127مسأله 
ب ود، آشچنانچه از جریان بیفتد و آب زیر آن جمع گردد که با آب آفتابه یکی حساب 

 شود.آفتابه با فشار جریان داشته باشد نجس نمیشود، ولی اگر آب آفتابه نجس می
ز ااگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد، در صورتی که بعد ـ  128مسأله 

خرج من در بیرون آمدن، آلوده به نجاست نباشد پاک است. پس اگر اسباب اماله یا آب آ
ه بآمدن  یرونبعد از وارد شود، یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و ب مدفوع

به  نجاست آلوده نباشد، نجس نیست. و همچنین است آب دهان و بینی اگر در داخل
 خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد.

 
 احکام نجاسات

 نجس کردن خط و ورق قرآن در صورتی که مستلزم هتک باشد حرامـ  129مسأله 
ـ در غیر  جببنا بر احتیاط وا را آب بکشند. بلکه ـاست، و اگر نجس شود باید فورًا آن 

 فرض هتک نیز نجس کردن آن حرام، و آب کشیدن واجب است.
د، احترامی به قرآن باشاگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که بیـ  130مسأله 

 باید آن را آب بکشند.
ین گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار، اگرچه آن عـ  131مسأله 

 احترامی به قرآن باشد حرام است.نجس خشک باشد، در صورتی که بی
ـ حکم  هرچند یک حرف آن باشد نوشتن قرآن با مرکب نجس ــ  132مسأله 
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نند به کنجس کردن آن را دارد، و اگر نوشته شود باید آن را به وسیله آب یا غیر آن محو 
 ِب نجس از بین برود.ک  ه عین مرکای گونه

 بر احتیاط واجب، صحیح نیست و دادن افر، بناکفروش قرآن به ـ  133مسأله 
م د، حراافر چنانچه هتک و توهین به قرآن شمرده شود یا در معرض هتک باشکقرآن به 

ا اگر دادن قرآن به  م به هینی هک و توافر مثاًل برای ارشاد و هدایت او باشد و هتکاست ام 
 ال ندارد.کگیرد، اشآن صورت نمی

ه اسم اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن الزم است، مثل کاغذی کـ  134ه مسأل
های آن بزرگواران نیهکیا القاب و  ی از معصومینکیا ی اکرم پیامبریا  خداوند متعال

 کشیدن بیفتد، بیرون آوردن و آب دستشویی )جای وجود نجاست(، در بر آن نوشته شده
باید به  جب است و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد،ـ وا هرچند خرج داشته باشد آن ـ

یست اجب نآن دستشویی نروند تا یقین کنند آن ورق پوسیده است ولی گفتن به دیگران و
تی که و بیرون آوردن آن ممکن نباشد، باید تا وق و همچنین اگر تربت امام حسین

ی از بین رفته به آن دستشویی نروندیقین نکرده  .اند که به کل 
خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است، و همچنین است ـ  135مسأله 

ا طفل ی ر خودخوراندن آن به دیگری، ولی خوراندن آن به طفل یا دیوانه، جایز است. و اگ
از  نیست دیوانه غذای نجس را بخورد، یا با دست نجس غذا را نجس کند و بخورد، الزم

 او جلوگیری کنند.
و عاریه دادن چیز نجسی که قابل پاک شدن است اشکال  فروختنـ  136مسأله 

 ندارد، ولی الزم است که نجس بودن آن را به طرف بگوید، با دو شرط:
رعی آنکه طرف در معرض آن باشد که در مخالفت موارد خاصی از تکالیف شاّول: 

 موجب واقع شود، مثل اینکه شیء نجس را در خوردن یا آشامیدن استعمال نماید، یا
زم الباشد خواند و اگر این چنین نبطالن وضو و غسلی شود که با آن نماز واجبش را می

ه او یست بخواند الزم ننیست بگوید، مثاًل نجس بودن لباسی را که طرف با آن نماز می
 بگوید زیرا پاک بودن لباس شرط واقعی نیست.
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ب ه ترتیکداند اما اگر ب آنکه احتمال بدهد که طرف به گفته او ترتیب اثر دهد، ودّوم: 
 دهد گفتن الزم نیست.اثر نمی

ماز نخورد، یا با لباس نجس اگر انسان ببیند کسی چیز نجسی را میـ  137مسأله 
 خواند، الزم نیست به او بگوید.می

اس یا اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد، و ببیند بدن یا لبـ  138مسأله 
سیده رشوند با تری سرایت کننده به جای نجس نه او میشیء دیگر کسانی که وارد خا

گذشت  (136)است، چنانچه او موجب این امر شده باشد باید با دو شرطی که در مسأله 
 به آنان بگوید.

با  خانه در بین غذا خوردن بفهمد غذا نجس است باید ـاگر صاحبـ  139مسأله 
 ها بگوید، و اما اگر یکی ازـ به میهمان گذشت (136که در مسأله ) شرط دومی

 عاشرتمها بفهمد الزم نیست به دیگران خبر دهد، ولی چنانچه طوری با آنان میهمان
فت مخال دارد که به واسطه نجس بودن آنان، خود از جهت ابتالی به نجاست، مبتال به

 شود باید به آنان بگوید.حکم الزامی می
 جس شود، باید صاحبش را از نجساگر چیزی را که عاریه کرده نـ  140مسأله 

گاه کند.136شدن آن با دو شرطی که در مسأله )  ( گذشت آ
اگر بچه بگوید چیزی نجس است، یا چیزی را آب کشیده، حرفش ـ  141مسأله 

کند اگر ای که ممیز است و پاکی و نجسی را به خوبی درک میشود ولی بچهقبول نمی
اش مورد ه آن چیز در اختیار او باشد یا گفتهبگوید چیزی را آب کشیدم، در صورتی ک

الع دهاطمینان باشد قبول می  .دشود، و همچنین است اگر از نجس بودن چیزی اط 
 

 مطّهرات

ل: دوازده چیز نجاست را پاک میـ  142مسأله  رات گویند: او  کند، و آنها را مطه 
م: آفتاب، چهارم: استحاله، پنجم: انقالب م: زمین، سو  ، ششم: انتقال، هفتم: آب، دو 

اسالم، هشتم: تبعیت، نهم: برطرف شدن عین نجاست، دهم: استبراِء حیوان 
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شدن مسلمان، دوازدهم: خارج شدن خون از ذبیحه. و  غایبخوار، یازدهم: نجاست
 .ذکر خواهد شداحکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده 

 
 ـ آب 1

 کند:ا پاک میآب با چهار شرط چیز نجس رـ  143مسأله 
اک پآنکه مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گالب و عرق بید، چیز نجس را اّول: 

 کند.نمی
 آنکه پاک باشد.دّوم: 

ضاف شویند تا قبل از کامل شدن تطهیر، آب، مآنکه وقتی چیز نجس را میسّوم: 
است نج زهمنشود، و در شستنی که بعد از آن شستن دیگر الزم نیست باید بو یا رنگ یا 

لیل قر یا کهم نگیرد، و در غیر آن شستن تغییر ضرر ندارد، مثاًل اگر چیزی را با آب 
ل هرچند آب با رنگ  ا مزه یا بو یبشویند و دو دفعه شستن در آن الزم باشد، در دفعه او 

م با آبی تطهیر کند که تغییر نکند پاک  شود.می نجاست تغییر کند، اگر در دفعه دو 
بعد از آب کشیدن چیز نجس، اجزاء کوچک عین نجاست در آن آنکه چهارم: 

م های دیگری هـ شرط یعنی آب کمتر از کر نباشد. و پاک شدن چیز نجس با آب قلیل ـ
 .ذکر خواهد شددارد که بعدًا 
داخل ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست، و همچنین با ـ  144مسأله 

تیاط واجب. و ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا آب کر و جاری و باران بنا بر اح
ل با خاک پاک خاک مالی کرد، سپس خاک آن را  شیء روان دیگر خورده، باید او 
برطرف نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کر یا جاری شست، و اگر آب دهان سگ در 

رد کند یا جای ظرفی بریزد یا عرق یا ادرار یا سایر فضوالت سگ به داخل آن برخو
بنا  دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای سگ با تری سرایت کننده به داخل ظرف برسد،

ا غیر ظرف  بر احتیاط الزم باید آن را خاک مالی کرد، و بعد سه مرتبه با آب شست، ام 
ردن آن الزم نیست کم ظرف را ندارد و خاک مال که سگ لیسیده حکمانند دست انسان 
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 بار شسته شود.و کافی است یک 
 اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاک را در آنـ  145مسأله 

ت حرکت دهند تا خاک به همه آن ظرف برسد، و بعد به ترتیب کر شد ذی که بریزند و با شد 
 بشویند.

د، یا ظرفی که خوک، داخل آن را بلیسد یا از آن آب یا مایعی بخورـ  146مسأله 
ست، شرتبه موش صحرایی مرده باشد، با آب قلیل یا کر یا جاری باید هفت اینکه در آن م

 و الزم نیست آن را خاک مالی کنند.
ب آظرفی که به شراب نجس شده، باید سه بار شسته شود هرچند با ـ  147مسأله 

 ند.کر یا جاری و یا مانند آن باشد، و احتیاط مستحب آن است که هفت بار بشوی
ته، ای که از ِگل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفهکوزـ  148مسأله 

خواهند شود. و اگر باگر در آب کر یا جاری بگذارند، به هر جای آن که آب برسد پاک می
، رو رودآن ف قدری در آب کر یا جاری بماند که آب به تمامباطن آن هم پاک شود، باید به

 خشکش دن آب به باطن آن مانع باشد بایدو اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسی
 نمایند، و بعدًا در آب کر یا جاری بگذارند.

 توان آب کشید:ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه میـ  149مسأله 
 یکی آنکه سه مرتبه پر کنند و خالی کنند.

آن  دیگر آنکه سه دفعه قدری آب در آن بریزند، و در هر دفعه آب را طوری در
 ند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند.بگردان

آن  اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خمره نجس شود، چنانچه سه مرتبهـ  150مسأله 
 آب در باال شود. و همچنین است اگر سه مرتبه ازرا از آب پر کنند و خالی کنند پاک می

شود می جمع که ته آن طوری که تمام اطراف آن را بگیرد، و در هر دفعه آبیآن بریزند به
م ظرفی را ک م و سو  ها ن آبآه با بیرون آورند. و احتیاط مستحب آن است که در مرتبه دو 

 آورند آب بکشند.را بیرون می
نند و در کی را ذوب کاگر جسم نجسی مانند اجسام فلزی یا پالستیـ  151مسأله 
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شند، ک، آن را آب باثر ذوب کردن باطن آن هم نجس شود چنانچه پس از منجمد شدن
 شود.ظاهرش پاک می

ک یبا  بنابراینم ظرف را ندارند. کتنور، حوض آب و مانند آن، حـ  152مسأله 
نجا از آ ه آبکشوند و اگر تنور یا حوض آب سوراخ و مجرایی ندارد مرتبه شستن پاک می

ر تطهی لیله بخواهند آن را با آب قکشود در صورتی خارج شود و آب در کف آن جمع می
ن ن بیروآانند نند برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ابر یا ظرف و مک

 آورند.
به  اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آبـ  153مسأله 

انند مر یا شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشاتمام جاهای نجس آن برسد، پاک می
سآن از   راراد به مالیدن یا لگد کردن الزم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنج 

 در آب ، ولیباشد، بنا بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن الزم است
 شود.بار شستن پاک میجاری با یک
 کشند،نجس شده با آب قلیل آب ب ادرار اگر بخواهند چیزی را که بهـ  154مسأله 

چیز  ر آند ادرار چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که
ا پاک زند تشود، مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب برینمانده پاک می

 هند تاشار دشوند، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید ف
یزی آن چ د. )و غساله آبی است که معمواًل در وقت شستن و بعد ازغساله آن بیرون آی

 ریزد(.وسیله فشار میشود، خود به خود یا بهکه شسته می
نجس  پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، ادرار اگر چیزی بهـ  155مسأله 

جس نای هـ روی آن بریزند که به تمام جا هرچند کم باشد شود، چنانچه یک مرتبه آب ـ
ی آن شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روآن برسد پاک می

 بریزند. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار الزم نیست.
نجس شود، چنانچه با برطرف کردن نجاست  ادرار اگر چیزی به غیرـ  156مسأله 

گردد، ولی لباس و مانند آن می یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک
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 را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.
برند  اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فروـ  157مسأله 

 یل آبشود، ولی اگر بخواهند آن را با آب قلبعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می
ساله ا غتـ فشار دهند  رچه با لگد کردن باشداگ بکشند باید به هر طور که ممکن است ـ

 آن جدا شود.
و  در کر اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اینها نجس شود، با فرو بردنـ  158مسأله 

د جس شوشود تطهیر کرد. و اگر باطن آنها نگردد، و با آب قلیل نیز میجاری پاک می
 د.شونچنانچه آب کر یا جاری به باطن آنها برسد پاک می

اطن بشود آن را تطهیر کرد، ولی اگر اگر ظاهر صابون نجس شود، میـ  159مسأله 
ون آن نجس شود قابل تطهیر نیست. و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صاب

 رسیده یا نه، باطن آن پاک است.
اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، ـ  160مسأله 
خالی  زند ودر کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بری چنانچه آن را
 هند، وجام دشود، و اگر در ظرف نجس بگذارند باید سه مرتبه این کار را انکنند پاک می

زم ار الشود. و اگر بخواهند لباس و مانند آن را که فشدر این صورت ظرف هم پاک می
ن را آریزند ای که آب روی آن می، باید در هر مرتبهدارد در ظرفی بگذارند و آب بکشند

 ای که در آن جمع شده بیرون بریزد.فشار دهند و ظرف را کج کنند تا غساله
 ا جارییلباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده اگر در آب کر ـ  161مسأله 

س ، لباآن برسدفرو برند و آب پیش از آنکه به واسطه رنگ پارچه مضاف شود به تمام 
ز آن شود. و اگر با آب قلیل بشویند، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضاف اپاک می

 شود.بیرون نیاید پاک می
ر آن آب د ـ لجن مثالً  اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند، و بعد ــ  162مسأله 

 ست.ک اببینند، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پا
اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن خورده ِگل یا صابون در آن ـ  163مسأله 
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دیده شود، چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس پاک، ولی 
اگر آب نجس به باطن ِگل یا صابون رسیده باشد، ظاهر ِگل و صابون پاک و باطن آنها 

 نجس است.
شود، چیز نجس، تا عین نجاست را از آن برطرف نکنند پاک نمیهر ـ  164مسأله 

که  اسی راگر لباولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد، به عنوان مثال 
س به خون است، آب ب ر دشند و عین خون از لباس برطرف شود ولی رنگ خون کمتنج 

ن ند، ایرف کنطنگ را با مواد شوینده بر باشد و چنانچه بتوانند رآن بماند، لباس پاک می
 کار الزم نیست.

اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک ـ  165مسأله 
جب با اط وانجس شده باشد که در این صورت بنا بر احتی ادرار شود، مگر آنکه بدن بهمی

ست، زم نیدر آب رفتن الشود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه آب کر به یک مرتبه پاک نمی
به  به آببلکه اگر در زیر آب به آن محل دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرت

 کند.بدن برسد کفایت می
 ها مانده، اگر آب در دهان بگردانندغذای نجس که الی دندانـ  166مسأله 

 شود.و به تمام غذای نجس برسد پاک می)هرچند آب قلیل باشد( 
ه اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند چنانچه مو انبوـ  167مسأله 

خود  ود بهنباشد برای جدا شدن غساله الزم نیست فشار دهند؛ زیرا به مقدار متعارف خ
 شود.جدا می

اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، اطراف آنجا که ـ  168مسأله 
کند، با پاک شدن کشیدن آب به آنها سرایت می متصل به آن است و معمواًل موقع آب

شود، به این معنی که آب کشیدن اطراف مستقاًل الزم نیست بلکه جای نجس پاک می
شوند، و همچنین است اگر چیز پاکی اطراف و محل نجس با آب کشیدن با هم پاک می

ن یک را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند. پس اگر برای آب کشید
ها آب بریزند و آب نجس و همچنین آب پاک به همه انگشت نجس روی همه انگشت
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 شود.ها پاک میآنها برسد، با پاک شدن انگشت نجس، تمام انگشت
ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده گوشت و دنبهـ  169مسأله 

دن رسی باشد که از شود. و همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف، چربی کمی داشتهمی
 آب به آنها جلوگیری نکند.

یدن طوری چربی شود که از رساگر ظرف یا بدن نجس باشد، و بعد بهـ  170مسأله 
ا ربی رآب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چ

 برطرف کنند تا آب به آنها برسد.
 ست حکم کر را دارد.آب شیری که متصل به کر اـ  171مسأله 
ه کند کند پاک شده و بعد شک کشد و یقین کاگر فرد شیئی را آب بـ  172مسأله 

ان اطمین ین یاشد تا یقکرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکعین نجاست را از آن بر طرف 
س ه عین نجاست بر طرف شده است؛ مگر آنکه آن شخص، مبتال به وسواکند کپیدا 

 نکند. اعتنان صورت به شک خویش باشد که در ای
یگ رود مثل زمینی که روی آن شن یا رزمینی که آب در آن فرو میـ  173مسأله 

 شود.باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می
فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو زمین سنگـ  174مسأله 

ند بریز قدری آب روی آنی باید بهگردد، ولرود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک مینمی
مع ایی ججاند از سوراخی بیرون نرود و در که جاری شود، و اگر آبی که روی آن ریخته

 ورند.ای یا ظرفی بیرون آشود، برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه
اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب قلیل هم پاک ـ  175مسأله 

 ود.شمی
ارند اگر شکر نجس آب شده را قند بسازند و در آب کر یا جاری بگذـ  176مسأله 

 شود.پاک نمی
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 ـ زمین 2

 کند:زمین با چهار شرط کف پا و ته کفش را پاک میـ  177مسأله 
 آنکه زمین پاک باشد.اّول: 
، در ولی وجود تری و رطوبتی که سرایت کننده نیست آنکه زمین خشک باشددّوم: 

 .ال نداردکمین اشز
ف پا ک فش یاکنجاست از ناحیه زمیِن نجس به ته آنکه بنا بر احتیاط الزم سّوم: 

 رده باشد.کسرایت 
س مثل ِگلی که نجس ادرار آنکه اگر عین نجس مثل خون وچهارم:   ده درش، یا متنج 

نانچه چد، و کف پا و ته کفش باشد، به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شو
زم یاط الر احتبقباًل عین نجاست برطرف شده باشد با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بنا 

ا راه ، و بشود. و نیز زمین باید خاک یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشدپاک نمی
 شود.رفتن روی فرش، حصیر و سبزه، کف پا و ته کفش نجس پاک نمی

جب کف پا و ته کفش نجس، با راه رفتن روی بر احتیاط وا بناـ  178مسأله 
ر دیوا آسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده و همین طور با مالیدن و کشیدن به

 شود.پاک نمی
 (1)برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراعـ  179مسأله 

یدن پا به زمین، نجاست دست یا بیشتر راه بروند، اگرچه به کمتر از پانزده ذراع یا مال
 برطرف شود.
ه بالزم نیست کف پا و ته کفش تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد ـ  180مسأله 

 شود.راه رفتن پاک می
ری از بعد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاک شد مقداـ  181مسأله 

 گردد.شود پاک میآلوده میاطراف آن هم که معمواًل به گل
                                                 

 پانزده ذراع حدودًا برابر با هفت متر است. (1)
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جس نف دست یا زانوی او کرود، اگر ه با دست و زانو راه میکسی کـ  182ه مسأل
ی ته پا شود و همچنین است ته عصا وبر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی شود، بنا

 مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ موتور، ماشین و مانند اینها.
هـ  183مسأله  یده ت که دی کوچکی از نجاسهااگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذر 

که  ن استشوند، در کف پا یا ته کفش بمانند اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آنمی
 قدری راه بروند که آنها هم برطرف شوند.به

تیاط بر اح شود و کف جوراب نیز بنافش با راه رفتن پاک نمیکداخل ـ  184مسأله 
ا برفتن  و راه ف آن از چرم یا مانند آن باشدکه کشود، مگر اینواجب با راه رفتن پاک نمی

 آن روی زمین نیز متعارف باشد.
 

 ـ آفتاب 3
 کند:آفتاب زمین و ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک میـ  185مسأله 

گر ، پس اطوری تر باشد که اگر چیز دیگر به آن برسد تر شودآنکه آن چیز بهاّول: 
 ن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.ای آوسیلهخشک باشد باید به

 آنکه عین نجاست در آن چیز باقی نمانده باشد.دّوم: 
ابر  رده یاپآنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت سّوم: 

ابر  شود، ولی اگرو مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی
 تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد.قدری نازک باشد که از به

س به چیز نجس را خشک کند، پس اگر مثاًل چیز نج تنهاییآنکه آفتاب به چهارم: 
، گردد، ولی اگر طوری باشد که خشک شدنواسطه باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی

 به آفتاب مستند باشد اشکال ندارد. عرفاً 
رتبه مه، یک اختمان را که نجاست به آن فرو رفتآنکه آفتاب مقداری از بنا و سپنجم: 

کند  خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک
 ماند.یشود و زیر آن نجس مو دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می
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شد شده با کند، ولی اگر با نخ بافتهآفتاب، حصیر نجس را پاک میـ  186مسأله 
بر  ، بناکند، و همچنین درخت، گیاه، و در و پنجره به واسطه آفتابها را پاک نمینخ

 شود.احتیاط واجب پاک نمی
مین زه کند کاگر آفتاب به زمین نجس بتابد و بعد از آن انسان شک ـ  187مسأله 

 ن، نجسزمی نموقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا تری آن با آفتاب خشک شده یا نه، آ
ر شک ه عین نجاست از آن بر طرف شده یا نه و اگکند کاست و همچنین است اگر شک 

 شود.نمی بر احتیاط واجب پاک محسوب ه چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، بناکند ک
که  اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد و به وسیله آن، طرفیـ  188مسأله 

یوار اهر دخشک شود هر دو طرف پاک شوند، ولی اگر یک روز ظ آفتاب به آن نتابیده نیز
 شود.یا زمین را خشک کند، و روز دیگر باطن آن را، فقط ظاهر آن پاک می

 
 ـ استحاله 4

طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی اگر جنس چیز نجس بهـ  189مسأله 
و ار فرا سگ در نمکزشود، مثل آنکه چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یدرآید پاک می

ان یا ن رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند
 شود.بپزند پاک نمی

اما  وکوزه ِگلی و مانند آن که از ِگل نجس ساخته شده، نجس است، ـ  190مسأله 
یک از خواص حقیقت سابقه در آن زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ

اط حتیابنا بر  نباشد، پاک است، و اگر ِگل نجس با آتش مبدل به سفال یا آجر شود ـ
 ـ نجس است. واجب

 چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.ـ  191مسأله 
 

 ـ انقالب 5
ن، ه و نمک در آکاگر شراب خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرـ  192مسأله 

 گردد و آن را انقالب گویند.ه شود، پاک میکسر
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گری شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند، یا نجاست دیـ  193مسأله 
 شود.به آن برسد، به سرکه شدن پاک نمی

ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس درست کنند، نجس سرکهـ  194مسأله 
 است.

اشد و های انگور و خرما باگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل دانهـ  195مسأله 
د مانن وجان نه ریختن خیار، هویج و بادکال ندارد، بلکنند، اشکه درست کبخواهند سر

ه کرساز  ه پیشکال ندارد، مگر اینکه شدن باشد نیز اشکاینها در آن هرچند قبل از سر
 ر و مست کننده شده باشد.کشدن، مس

رام حد جوش بیاید، خوردن آن، ه به آتش یا خود به خوکآب انگوری ـ  196مسأله 
ل م شود و یک سوم باقی بماند، حالکه دو سوم آن کشود و اگر آن قدر بجوشد می
ه آب کاند در صورتی ننده است )چنانچه بعضی گفتهکه مست کشود و اگر ثابت شود می

الل ه شدن حکشود( تنها با سرانگور خود به خود جوش بیاید مسکر و مست کننده می
شود مگر ( گذشت که آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی110. و در مسأله )شودمی

 .آنکه شراب شود
نده اگر دو سوم آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیماـ  197مسأله 

زم، تیاط الر احب ـ بنا نه شیره آن جوش بیاید در صورتی که عرفًا به آن آب انگور بگویند ـ
 حرام است.

گر آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، حالل است، ولی اـ  198مسأله 
 شود.جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده، حالل نمی

بی که آاگر مثاًل در یک خوشه غوره مقداری انگور باشد، چنانچه به ـ  199مسأله 
 آن حالل است.شود آب انگور نگویند و بجوشد، خوردن از آن خوشه گرفته می

د و جوشد بیفتد و بجوشاگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش میـ  200مسأله 
 بر ناطوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد، فقط خوردن آن دانه، ب

 احتیاط الزم، حرام است.
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ه در اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را کـ  201مسأله 
 اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند.گ جوش آمده زدهدی

اک و اگر به جوش آید پ بنابراینم آب انگور را ندارد کآب غوره حـ  202مسأله 
الل حه معلوم نیست غوره است یا انگور چنانچه جوش بیاید کحالل است و چیزی هم 

 است.
 

 ـ انتقال 6
یوانی حخون بدن انسان یا خون  ه عرفًا خون ندارد،کچنانچه حیوانی ـ  203مسأله 

ه ک ه خوِن مکیده شده، در معرض آن باشدکد به طوری که خون جهنده دارد را بمک
ن د، آکمای که از بدن انسان یا حیوانی خون میجذب بدن آن حیوان گردد، مانند پشه

ا خونی شود و این را انتقال میخون مکیده شده، پاک می ان ز انساه زالو کگویند و ام 
 شود یا نه، نجس است.د چون معلوم نیست جزء بدن او میکمبرای معالجه می

 ای را که به بدنش نشسته بکشد و خونی را که پشهاگر کسی پشهـ  204مسأله 
شود  ی پشهمکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است؛ زیرا در معرض آن بوده که غذا

ب آن بسیار کم باشد، ولی احتیاط مستحاگرچه فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه 
 است که از آن خون در این صورت اجتناب شود.

 
 ـ اسالم 7

ت خاتم و نبو خداوند متعالافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی کاگر ـ  205مسأله 
به   ـشود و چنانچه قبالً ه باشد، مسلمان میکشهادت بدهد، به هر زبانی  األنبیاء

 نی ونجس را داشته، بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بی ـ حکم احتیاط واجب
 ید برعرق او پاک است ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، با

طرف  ه اگر قبل از مسلمان شدن عین نجاست برکشد، بلکند و جای آن را آب بکطرف 
 شد.که جای آن را آب بکشده باشد، احتیاط واجب آن است 
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 اشد چهاگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده بـ  206سأله م
ـ باید  اجببنا بر احتیاط و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد، ـ

 از آن اجتناب کند.
اک ا نه، پافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبًا مسلمان شده یکاگر ـ  207مسأله 
 ت ولیچنین اگر شهادتین را بگوید و انسان بداند قلبًا مسلمان نشده اساست و هم

 آید.ه با اظهار شهادتین ناسازگار باشد از او سر نزند، پاک به حساب میکچیزی 
 

 ـ تبعیت 8
 .تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه پاکی چیز دیگر پاک شودـ  208مسأله 
ه شراب موقع جوش کآن هم تا جایی ه شود، ظرف کاگر شراب، سرـ  209مسأله 

گذارند اگر ه معمواًل روی آن میکشود و پارچه و چیزی هم آمدن به آنجا رسیده، پاک می
ت جوشش، پشت ظرف به آن شراب آبا آن نجس شده، پاک می لوده گردد ولی اگر به عل 

 شود.بر احتیاط واجب، با تبعیت پاک نمی شود، بنا
 شود:ر دو مورد با تبعیت پاک میبچه کافر دـ  210مسأله 

ا ی طفل کافری که مسلمان شود، طفل او در پاکی تابع اوست، و همچنین اگر جد  ـ  1
ه او مسلمان شوند. ولی حکم به طهارت در این مورد مشروط به آ که  ن استمادر یا جد 

او  تر ازاو باشد، و همچنین کافری نزدیک بچه همراه آن تازه مسلمان و تحت سرپرستی
 همراه آن بچه نباشد.

و مراه اطفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد، و پدر یا یکی از اجداد هـ  2
 نباشد.

ت مشروط به این است که طفل در صورت مم یز در این مورد پاک شدن طفل با تبعی 
 بودن، اظهار کفر ننماید.

ت را غسل میکتخته یا سنگی ـ  211مسأله  ه با آن کای و پارچهدهند ه روی آن، می 
ت را می به  دهد، تمامی این موارد ـه او را غسل میکسی کپوشانند و دست عورت می 
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ت و آب ـ بعد  استهایی که بر او ریخته، در تماس مقداری که معمواًل موقع غسل، با می 
ال و سایر وسایل ُغ شوپاک میاز تمام شدن غسل،   سل دادن بناد. ولی لباس و بدن غس 

 .نیاز به شستن جداگانه دارد شود واحتیاط واجب به تبعیت پاک نمیبر 
کشد، بعد از پاک شدن آن چیز، دست او کسی که چیزی را آب میـ  212مسأله 

های لباس شود. همچنین در تطهیر لباس با ماشینهم که با آن چیز شسته شده پاک می
هم  سمت داخلی درب ماشینشویی، بعد از پاک شدن لباسها محفظه گردان ماشین و ق

دن ب کشیآشوند و نیاز به آیند( با تبعیت پاک می)که عرفًا وسیله شستشو به حساب می
 ندارند.

شار فاندازه معمول اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و بهـ  213مسأله 
 .ماند پاک استدهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آبی که در آن می

ه ککشند، بعد از جدا شدن آبی ظرف نجس را که با آب قلیل آب میـ  214مسأله 
 ماند پاک است.برای پاک شدن با آن شسته شده، آب کمی که در آن می

 
 ـ برطرف شدن عین نجاست 9

س مثل آب نجس ـ  215مسأله  اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنج 
ن اطن بدبشود، و همچنین شوند، بدن آن حیوان پاک میآلوده شود، چنانچه آنها برطرف 

شود، انسان که مثل توی دهان و بینی و گوش باشد با مالقات نجاست خارجی نجس می
دان ی دنالگردد. و اما نجاست داخلی مانند خونی که از و با از میان رفتن آن پاک می

ر دالقات چیز خارجی شود، و همچنین مآید موجب نجس شدن باطن بدن نمیبیرون می
 ر دهانریه دکند، بنابراین اگر دندان عاباطن بدن با نجاست داخلی، آن چیز را نجس نمی

ست، زم نیها بیرون آمده مالقات کند، آب کشیدن آن البا خونی که از الی دیگر دندان
 ولی اگر با غذای نجس مالقات کند آب کشیدن آن الزم است.

به  ندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید، غذااگر غذا الی دـ  216مسأله 
 شود.مالقات با خون نجس نمی
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آید حکم ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم میمقداری از لبـ  217مسأله 
یست، باطن را دارد، پس چنانچه با نجاست خارجی مالقات کند آب کشیدن آن الزم ن

جی ت خارن است یا باطن آن، اگر با نجاسداند از ظاهر بدولی جایی را که انسان نمی
 مالقات کند الزم است آن را آب بکشد.

د، اگر گرد و خاک نجس به لباس و فرش خشک و مانند اینها بنشینـ  218مسأله 
ه ن بودآچنانچه طوری آنها را تکان دهند که مقدار متیقن از گرد و خاک نجس که در 

 م نیست.بریزد آن لباس و فرش پاک است و شستن الز
 

 خوارـ استبراء حیوان نجاست 10
 حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، مدفوعو  ادرارـ  219مسأله 

ت ارند ی نگذنجس است. و اگر بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند یعنی تا مد 
ت دیگر نجاست ن ه آخوار بنجاست بخورد، و غذای پاک به آن بدهند که بعد از آن مد 

یست بخوار را چهل روز، و گاو را نگویند، و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست
از  ه روز،را س روز، و گوسفند را ده روز، و مرغابی را هفت روز یا پنج روز، و مرغ خانگی

خوار خوردن نجاست جلوگیری کنند، هرچند پیش از گذشت این مدت به آنها نجاست
 گفته نشود.

 
 دن مسلمانش غایبـ  11

اگر بدن یا لباس یا شیء دیگری مانند ظرف و فرش در اختیار ـ  220مسأله 
زی  مسلمان بالغ ـ ـ باشد و نجس  دهده طهارت و نجاست را تشخیص میکیا نابالغ ممی 

شود و آن مسلمان غایب گردد، چنانچه انسان احتمال عقالئی دهد که او آن چیز را آب 
ز نیست هم جاری کم در مورد بچه نابالغی کاین ح باشد، وکشیده است پاک می ه ممی 

ی امر اوست. و در حمی م غایب کشود زیرا رسیدگی به امور این طفل مربوط به متول 
وری است بنابراین اگر بدن یا لباس مسلمان، نجس شود و فرد تطهیر آن کی و کشدن تاری
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ه او آن چیز را آب کی دهد ی نبیند، چنانچه احتمال عقالیکوری یا تاریکرا به جهت 
 .شودی آن شیء میکم به پاکشیده است حک

 اک شدهپاگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده ـ  221مسأله 
اک پاست، یا دو نفر عادل بر پاک شدن آن شهادت دهند، و مورد شهادت آنان سبب 

 مرتبه دو ارادر اینکه لباس آلوده بهشدن باشد، آن چیز پاک است، مثاًل شهادت دهند به 
ز شسته شده، و همچنین است اگر کسی که چیز نجس در اختیار اوست بگوید آن چی

 دن آبشپاک شده، و مورد اتهام هم نباشد، یا مسلمانی چیز نجسی را به منظور پاک 
 کشیده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه.

م ده است لباس، را آب بکشد، اگر بگوید آب کشیدکسی که وکیل شـ  222مسأله 
 و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند، آن لباس پاک است.

 شیدن شیء نجس، مانند افراد معمولیکه در آب کانسان وسواسی ـ  223مسأله 
 شند رفتارکه افراد معمولی شیء نجس را آب میکند، اگر همان طوری کیقین پیدا نمی
ار کشرع  در مسأله نجس و پاکی از نظر متعارف از حد بیشست و احتیاط نماید، کافی ا

د و ـ الزم نیست بررسی کن چه وسواسی و چه غیر وسواسی ای نیست و فرد ـپسندیده
ت نما یا بیند آبید و ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگر نجس شده یانه و نیز الزم نیست دق 

ننده کرایت سده یا نه و یا اگر برخورد کرده تری فالن شیء نجس با شیء دیگر برخورد کر
 شود.داشته یا نه و در همه این موارد حکم به پاکی اشیاء مذکور می

 
 ـ رفتن خون متعارف 12

اقی خونی که در داخل بدن ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی بـ  224مسأله 
سأله ماست، چنانکه در  ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاکمی

 .( گذشت۹4)
گوشت ـ مختص به حیوان حالل بنا بر احتیاط واجب حکم سابق ــ  225مسأله 

 گوشت جاری نیست.است، و در حیوان حرام
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 هااحکام ظرف

 ظرفی که از پوست سگ یا خوک یا مردار ساخته شده، آشامیدن وـ  226مسأله 
ت، بتی موجب نجاستش شده باشد حرام اسخوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطو

تعمال د، اسو نباید آن ظرف را در وضو و غسل و کارهایی که باید با چیز پاک انجام دا
 اگرچه ظرف هم کنند. و احتیاط مستحب آن است که چرم سگ و خوک و مردار را ـ

 ـ استعمال نکنند. نباشد
ط بنا بر احتیا لکه ـخوردن و آشامیدن از ظروف طال و نقره، بـ  227مسأله 

اشتن دگاه ـ مطلق استعمال آنها حرام است، ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و ن واجب
 قره ونآنها مانعی ندارد، اگرچه احوط ترک است. و همچنین است ساختن ظروف طال و 

 خرید و فروش آنها برای زینت نمودن یا نگاه داشتن.
، ته شودسازند، اگر ظرف به آن گفیا نقره میگیره استکان که از طال ـ  228مسأله 

 دارد.نانعی محکم استکان طال و نقره را دارد، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن 
اند اشکال استعمال ظرفی که روی آن را آب طال یا آب نقره دادهـ  229مسأله 

 ندارد.
نچه بسازند، چنا اگر فلزی را با طال یا نقره مخلوط کنند و ظرفـ  230مسأله 

انعی مل آن قدری باشد که ظرف طال یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمامقدار آن فلز به
 ندارد.

ری اگر انسان غذایی را که در ظرف طال یا نقره است در ظرف دیگـ  231مسأله 
م ـ ل نباش به حسب متعارف بریزد، چنانچه ظرف دو  د، ـ واسطه خوردن از ظرف او 

 .اشکال ندارد
یا  ز طالاستعمال بادگیر قلیان، غالف شمشیر، کارد و قاب قرآن اگر اـ  232مسأله 

 و دان طالاز نقره باشد، اشکال ندارد، ولی احتیاط مستحب آن است که عطردان و سرمه
 .نقره را استعمال نکنند
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ع ار دفخوردن و آشامیدن از ظرف طال یا نقره در حال ناچاری به مقدـ  233مسأله 
 رت اشکال ندارد، ولی زیاده بر این مقدار جایز نیست.ضرو

 دیگر استعمال ظرفی که معلوم نیست از طال یا نقره است یا از چیزـ  234مسأله 
 اشکال ندارد.

 
 وضو

ها را بشویند، و جلوی سر و در وضو واجب است صورت و دستـ  235مسأله 
 روی پاها را مسح کنند

ن ید از باالی پیشانی جایی که موی سر بیرودرازای صورت را باـ  236مسأله 
رار آید تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست قمی
اگر  ست، وگیرد باید شسته شود، و اگر مختصری از این مقدار را نشویند وضو باطل امی

ف ی اطرا، کمن کندانسان یقین نکند که این مقدار کاماًل شسته شده باید برای اینکه یقی
 آن را هم بشوید.

الزم  اگر صورت کسی در ناحیه چانه، بلندتر از مردم معمولی باشد، ـ 237مسأله 
 رش مواست تمام صورت خود را بشوید و چنانچه در پیشانی او مو روییده یا جلوی س

همان ز اشویند، او هم ندارد باید در نظر بگیرد مردم معمولی از هر جا صورت خود را می
ا شخصی  ی کچوکیا  ه به دلیل بزرگی صورتکجا به اندازه معمول، پیشانی را بشوید. ام 

عمولی موتاهی آنها، خلقت متناسب و کآن در جهت عرض یا به سبب بلندی انگشتان یا 
نگشت ابین  ندارد باید انگشتانی را که متناسب با چهره او است در نظر گرفته و مقدار

 .تی را بشویدوسط و َشسِت چنین دس
های چشم و اگر احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشهـ  238مسأله 

شد، جا بابگذارد آب به آنها برسد، چنانچه احتمال او در نظر مردم لب او هست که نمی
 باید پیش از وضو وارسی کند که اگر هست برطرف نماید.

شد باید آب را به پوست برساند، و اگر پوست صورت از الی مو پیدا باـ  239مسأله 
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 اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن الزم نیست.

بنا بر  اگر شک کند پوست صورت از الی مو پیدا است یا نه، ــ  240مسأله 
 ـ باید مو را بشوید، و آب را به پوست هم برساند. احتیاط واجب

ری از لب و چشم که در وقت بستن دیده شستن توی بینی و مقداـ  241مسأله 
ود ششود واجب نیست، ولی انسان اگر یقین نکند که از جاهایی که باید شسته نمی

و  شوید،بچیزی باقی نمانده، واجب است برای آنکه یقین کند، مقداری از آنها را هم 
، ه یا نهشستا دانسته اگر نداند در وضویی که گرفته مقدار الزم رکسی که این امر را نمی

وضو  وبارهدنمازهایی را که با آن وضو خوانده صحیح است و الزم نیست برای نماز بعدی 
 بگیرد.

 ال بهـ از با بنا بر احتیاط الزم ها و همچنین صورت را ـباید دستـ  242مسأله 
 به باال بشوید وضو باطل است. پایینشست، و اگر از  پایین

ت ها بکشد، چنانچه تری دسو به صورت و دست اگر دست را تر کندـ  243مسأله 
ست زم نیقدری باشد که به واسطه کشیدن دست آب آنها را فرا گیرد کافی است، و البه

 که بر آنها جاری شود.
ز بعد از شستن صورت باید دست راست، و بعد از آن دست چپ را اـ  244مسأله 

 ها بشوید.آرنج تا سر انگشت
قین نکه ییقین نکند که آرنج را کاماًل شسته، باید برای آ اگر انسانـ  245مسأله 

 کند، مقداری باالتر از آرنج را هم بشوید.
های خود را تا مچ شسته، در کسی که پیش از شستن صورت دستـ  246مسأله 

 .ل استموقع وضو باید تا سر انگشتان بشوید، و اگر فقط تا مچ بشوید وضوی او باط
م ستن صورت و دستدر وضو شـ  247مسأله  ل واجب، و مرتبه دو  ها مرتبه او 

م و بیشتر از آن حرام می ل وقتی تمام مستحب، و مرتبه سو  باشد، و شستن مرتبه او 
شود که به قصد وضو آن مقدار آب به صورت یا دست بریزد که آب تمام آن را فرا بگیرد می

ل مثاًل ده مرتبه و دیگر جایی برای احتیاط باقی نماند، پس اگر به قصد ش ستن مرتبه او 
آب به صورت بریزد تا اینکه آب همه آن را فرا بگیرد اشکال ندارد، و تا وقتی که قصد 
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ل محقق نمی تواند چند مرتبه شود، پس میوضو و شستن صورت مثاًل نکند شستن او 
 ریزد قصد شستن وضویی نماید، ولیهمه صورت را بشوید و در آخرین مرتبه که آب می

م خالی از اشکال نیست، و احتیاط الزم آن است که بیش از  اعتبار قصد در شستن دو 
ل صورت و یا دست  ها را نشوید اگرچه به قصد وضو هم نباشد.یک مرتبه بعد از مرتبه او 

ر دبعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو که ـ  248مسأله 
. و تحب آن است که با کف دست راست مسح نمایددست مانده مسح کند، و احتیاط مس

 انجام دهد. پایینمسح را از باال به 
یک قسمت از چهار قسمت سر، که مقابل پیشانی است جای مسح ـ  249مسأله 

تیاط باشد، و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است، اگرچه احمی
ای سه اندازه پهنی یک انگشت، و از پهنا بهاندازه درازامستحب آن است که از درازا به

 انگشت بسته مسح نماید.
 الزم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی سر همـ  250مسأله 

 شانه ای بلند است که اگر مثالً اندازهصحیح است، ولی کسی که موی جلوی سر او به
و  کند، باید بیخ موها را مسح رسد،ریزد، یا به جاهای دیگر سر میکند به صورتش می

ر ند و بکرسد جلوی سر جمع دیگر سر می به جایریزد یا اگر موهایی را که به صورت می
ی ن مسحآنها مسح نماید، یا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده مسح کند، چنی

 باطل است.
 ها راوی پابعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده، رـ  251مسأله 

ی رآمدگها تا مفصل مسح نماید و بنا بر احتیاط واجب مسح تا باز سر یکی از انگشت
پای  وروی پا کافی نیست. و احتیاط مستحب آن است که پای راست را با دست راست، 

 چپ را با دست چپ مسح نماید.
ه که ب تپهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است، ولی بهتر آن اسـ  252مسأله 

ست کف د اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد بلکه بهتر است تمام روی پا را با تمام
 مسح نماید.
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ه ها بگذارد و بعد بالزم نیست در مسح پا دست را بر سر انگشتـ  253مسأله 
 .تواند تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشدپشت پا بکشد، بلکه می

را  پا باید دست را روی آنها بکشد، و اگر دست در مسح سر و رویـ  254مسأله 
کشد سر یا یو سر یا پا را به آن بکشد باطل است، ولی اگر موقعی که دست را م داردنگه

 پا مختصری حرکت کند اشکال ندارد.

قدری تر باشد که رطوبت جای مسح باید خشک باشد، و اگر بهـ  255مسأله 
قدری کم هولی اگر نمناک باشد یا آنکه تری آن بدست به آن اثر نکند مسح باطل است، 

 باشد که در رطوبت دست مستهلک باشد اشکال ندارد.
ا ته از آرنج کای به گونهاگر برای مسح، رطوبتی در دست نمانده باشد ـ  256مسأله 

 ، بلکهتواند دست را با آب خارج تر کندنمیسر انگشتاِن هر دو دست خشک شده باشد 
سح میش و رخود رطوبت بگیرد و با آن مسح نماید، و گرفتن رطوبت از غیر  باید از ریش

 نمودن با آن محل  اشکال است.
اندازه مسح سر باشد احتیاط واجب آن اگر رطوبت دست فقط بهـ  257مسأله 

 د.بگیر است که سر را با همان رطوبت مسح کند، و برای مسح پاها از ریش خود رطوبت
دن از روی جوراب و کفش باطل است، ولی اگر به واسطه مسح کرـ  258مسأله 

د، ون آورا بیرسرمای شدید یا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا جوراب ر
یه در گر تقاحتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش نموده و تیمم نیز نماید، و ا

 کند.بین باشد مسح بر جوراب و کفش کفایت می
اید اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح، آن را آب بکشد، بـ  259ه مسأل

م نماید.  تیم 
 

 ارتماسی یوضو

ها را به قصد وضو وضوی ارتماسی آن است که انسان صورت و دستـ  260مسأله 
در آب فرو برد، و ظاهر آن است که مسح با تری دستی که ارتماسی شسته شده اشکال 
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 تیاط است.ندارد هرچند خالف اح
ته شس پایینها از باال به در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستـ  261مسأله 

د برد قصد وضو کند، بایها را در آب فرو میشود، پس اگر وقتی که صورت و دست
 ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.صورت را از طرف پیشانی، و دست

 تماسی و بعضی را غیر ارتماسیاگر وضوی بعضی از اعضاء را ارـ  262مسأله 
 انجام دهد، اشکال ندارد.

 
 ی که موقع وضو گرفتن مستحب استیدعا

گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به آب کسی که وضو میـ  263مسأله 
ِذی َجَعَل الماءَ »افتد بگوید: می  .«َنِجساً  ْم یْجَعْلهُ رًا َولَ َطُهو  بْسِم الله َوِبالله َوالَحْمُد لله الَّ

لهمَّ ه، الِبْسِم الله َوِبالل»شوید بگوید: و موقعی که پیش از وضو دست خود را می
 .«اجَعْلِنی ِمَن الَتّواِبیَن، َواْجَعْلِنی ِمَن الُمَتَطّهِریَن 

ِتی یْوَم َاْلقاک، »و در وقت مضمضه کردن بگوید:  اِنی ِلْق ِلسَاْط َو اللهمَّ َلّقِنی ُحجَّ
 .«ِبِذکرِک

ْم »نشاق، یعنی آب در بینی کردن بگوید: و در وقت است ِة، ِری یَّ َعلَ  اللهمَّ ال ُتَحِرّ َح الَجنَّ
ْن یُشمُّ ِریَحها َوَرْوَحها َوِطیَبها  .«َواَجَعْلِنی ِممَّ

ال ُتَسّوْد َو ُجُوه، یِه الُو اللهمَّ َبیْض َوْجِهی یْوَم َتْسَودُّ فِ »رو بگوید:  صورتو موقع شستن 
 .«ضُّ الُوُجوهُ َوْجِهی یْوَم َتْبی

لِجناِن َد ِفی اُخلْ ِمیِنی، َوالاللهمَّ َاْعِطِنی کتاِبی بیَ »و موقع شستن دست راست بگوید: 
 .«ِبیساِری، َوحاِسْبِنی ِحسابًا یِسیراً 

 َظْهِری،  َوراءِ ال ِمْن اللهمَّ ال ُتْعِطِنی کتاِبی ِبِشماِلی، َو »و موقع شستن دست چپ بگوید: 
 .«انِ ّنیر ُلوَلًة إلی ُعُنِقی، َوَاُعوُذ ِبک ِمْن ُمقّطعاِت الَوال َتْجَعْلها َمغْ 

ِنی ِبَرْحَمِتک َوبَ »کند بگوید: و موقعی که سر را مسح می  .«ْفِوکک َوعَ َرکاتِ اللهمَّ َغشِّ
َعْل ْقداُم، َواْج ِه االَ  ِفیاللهمَّ َثّبْتِنی َعَلی الّصراِط یْوَم َتِزلُّ »و در وقت مسح پا بگوید: 

 .«ی فی ما یْرِضیک َعّنی، یا َذا الَجالِل َوااِلکراِم َسْعی
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 ط صّحت وضویشرا

 شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است:
آنچه  شد بهآنکه آب وضو پاک باشد، و بنا بر احتیاط واجب نباید آلوده باشرط اّول: 

 خمزچرک  حیوانات حالل گوشت، و مردار پاک، و ادرار انسان از آن متنفر است، مانند
 .هرچند شرعًا پاک باشد

 آنکه مطلق باشد.شرط دّوم: 
وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگرچه انسان نجس بودن ـ  264مسأله 

نده م خواهیا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی 
 باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.

انچه اگر غیر از آب گل آلود مضاف، آب دیگری برای وضو ندارد، چنـ  265مسأله 
ه ، یا بف شودوقت نماز تنگ است باید تیمم کند، و اگر وقت دارد باید صبر کند تا آب صا

شود که ای آن را صاف نماید و وضو بگیرد. و آب گل آلود در صورتی مضاف میوسیله
 دیگر به آن آب گفته نشود

 ب وضو مباح باشد.آنکه آشرط سّوم: 
ا یوضو با آب غصبی و با آبی که معلوم نیست صاحب آن راضی است ـ  266مسأله 

ا ییزد، ها در جای غصبی برنه، حرام و باطل است. و نیز اگر آب وضو از صورت و دست
رد، ضو بگیوگیرد غصبی باشد، چنانچه در غیر آنجا نتواند که در آن وضو می ییفضاآنکه 

ضو وآنجا  ر غیرم است. و اگر در غیر آنجا بتواند وضو بگیرد الزم است که دتکلیف او تیم  
 بگیرد، ولی چنانچه در هر دو صورت معصیت کرده و همانجا وضو بگیرد، وضویش

 صحیح است.
داند آن ای که انسان نمیوضو گرفتن از وضوخانه یا حوض مدرسهـ  267مسأله 

لین همان مدرسه، در صورت اند یاحوض را برای همه مردم وقف کرده ی که برای محص 
 کند اشکال ندارد.گیرند و کسی منع نمیمعمواًل مردم از آن حوض وضو می
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ا ی خواهد در مسجدی نماز بخواند، اگر نداند وضوخانهکسی که نمیـ  268مسأله 
از اند یا برای کسانی که در آنجا نمحوض آن مسجد را برای همه مردم وقف کرده

خواهند در یتواند در آنجا وضو بگیرد، ولی اگر معمواًل کسانی هم که نمند، نمیخوانمی
تواند کند، میگیرند و کسی منع نمیآنجا نماز بخوانند از آن وضوخانه یا حوض وضو می

 از آن وضو بگیرد.
های ها، پاساژها، و رستورانها، هتلوضو گرفتن از آب مسافرخانهـ  269مسأله 

اها ن آنجو مانند اینها، در صورتی صحیح است که معمواًل کسانی هم که ساک بین راهی
 کند.گیرند و کسی منع نمینیستند از آنها وضو می

ست وضو گرفتن از نهرهایی که بنای عقالء بر جواز تصرف در آنهاـ  270مسأله 
ا هـ اگرچه انسان نداند که صاحب آن چه بزرگ باشد چه کوچک بدون اجازه مالک ـ

نسان اینکه راضی است، اشکال ندارد. بلکه اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند، یا ا
یز رف جابداند که مالک راضی نیست، یا اینکه مالک صغیر یا مجنون باشد، باز هم تص

 است.
 اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد، صحیح است.ـ  271مسأله 

 کرده، اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضوولی کسی که خودش آب را غصب 
 بگیرد، وضوی او محل  اشکال است.

 اگر آب وضو ملک اوست ولی در ظرف غصبی است، و غیر از آن آبـ  272مسأله 
ماید الی ندیگری ندارد، در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف دیگر خ

ر آب ، و اگم کند، و چنانچه میسور نباشد باید تیم  الزم است خالی کرده و بعدًا وضو بگیرد
آب  و با دیگری دارد الزم است با آن وضو بگیرد، و در هر دو صورت اگر مخالفت کرده

 ظرف غصبی وضو بگیرد، وضویش صحیح است.
حوضی که مثاًل یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است، در صورتی ـ  273مسأله 

ف در تی ر صوردآن آجر یا سنگ نباشد، اشکالی ندارد، و  که برداشتن آب در عرف، تصر 
ف باشد برداشتن آب حرام، ولی وضو صحیح است.  که تصر 
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ه، ن بوداگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقًا قبرستاـ  274مسأله 
قف حوض یا نهری بسازند، چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان و

 گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد.اند، وضو کرده
آنکه اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد، هرچند در شرط چهارم: 

 وب کر آحال وضو آن را قبل از شستن یا مسح کردن تطهیر کند، و اگر وضو گرفتن با 
 مانند آن باشد تطهیر قبل از شستن الزم نیست.

س جایی را که شسته یا مسح کرده نج اگر پیش از تمام شدن وضو،ـ  275مسأله 
 شود، وضو صحیح است.

اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح ـ  276مسأله 
ست ب آن اتطهیر نکرده باشد، احتیاط مستح مدفوعیا  ادرار است. ولی اگر مخرج را از

ل آن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد.  که او 
اعضای وضو نجس باشد، و بعد از وضو شک کند که  اگر یکی ازـ  277مسأله 

اید وده ببپیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، وضو صحیح است، ولی جایی را که نجس 
 آب بکشد.

ها بریدگی یا زخمی است که خـون آن بند اگر در صورت یا دستـ  278مسأله 
یت ا رعایحه آن عضو بآید و آب برای آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزاء صحنمی

خون  هد کهترتیب، موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد، و قدری فشار د
ب بر د تا آبکش نپاییبند بیاید، و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب از باال به 

 تر از آن را بشوید وضو صحیح است. پایینآن جاری شود و سپس مواضع 
 نکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد.آشرط پنجم: 

قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا هرگاه وقت بهـ  279مسأله 
م کند، ولی اگر برای ومقداری از آن بعد از وقت خوانده می م یتضو و شود، باید تیم  ک یم 

 اندازه وقت الزم است باید وضو بگیرد.
م کند، اگر به قصد قربت یا برای کسی که در تنگی وقت نماـ  280مسأله  ز باید تیم 
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ـ وضو بگیرد، صحیح است، و همچنین اگر برای  مثل خواندن قرآن کار مستحبی ـ
 خواندن آن نماز وضو بگیرد، مگر آنکه قصد قربت برای او حاصل نشود.

آنکه به قصد قربت وضو بگیرد، و کافی است به قصد امتثـال امر شرط ششم: 
 ت.طل اساشد، و اگر برای خنک شدن، یا به قصد دیگری وضو بگیرد، باب خداوند متعال

ه د، بلکالزم نیست نیت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود بگذرانـ  281مسأله 
 کند.ده شود کفایت میجا آوربه خداوند متعالاگر تمام افعال وضو به داعی امر 

ل صورتجا آوربهشد  ذکرآنکه وضو را به ترتیبی که شرط هفتم:  و بعد  د، یعنی او 
 ید، ودست راست و بعد دست چپ را بشوید، و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نما

د جب بایبه احتیاط وااحتیاط مستحب آن است که هر دو پا را با هم مسح نکند، بلکه 
 پای چپ را بعد از پای راست مسح کند.

 جام دهد.آنکه کارهای وضو را پشت سر هم انشرط هشتم: 
قدری فاصله شود که در نظر عرف پشت اگر بین کارهای وضو بهـ  282مسأله 

مانند  سرهم نباشند وضو باطل است، ولی در صورت پیش آمد عذری برای شخص ـ
ا خواهد جایی رـ این امر معتبر نیست، بلکه اگر وقتی می فراموشی یا تمام شدن آب

رده کجاهایی که پیش از آن شسته یا مسح بشوید یا مسح کند، چنانچه رطوبت تمام 
ی ا ست خشک شده باشد، وضو باطل است. و اگر فقط رطوبت جایی که جلوتر از محل 

خواهد دست خواهد بشوید یا مسح کند، خشک شده باشد، مثاًل موقعی که میکه می
چپ را بشوید رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد، وضویش 

 صحیح است.
ی د ولی به واسطه گرماجا آوربهاگر کارهای وضو را پشت سر هم ـ  283ه مسأل

او  هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند اینها، رطوبت جاهای پیشین خشک شود، وضوی
 صحیح است.

ت و راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد، پس اگر بعد از شستن صورـ  284مسأله 
 را مسح کند وضوی او صحیح است. ها چند قدم راه برود و بعد سر و پادست
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ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام آنکه شستن صورت و دستشرط نهم: 
 وها و مسح سر دهد، و اگر دیگری او را وضو دهد، یا در رساندن آب به صورت و دست

 پاها به او کمک نماید، وضو باطل است.
 ید از دیگری کمک بگیرد،تواند خود وضو بگیرد، باکسی که نمیـ  285مسأله 

در  و چنانچه مزد هم بخواهد هرچند شستن و مسح کشیدن با مشارکت هر دو باشد. ـ
د و با و کنـ ولی باید خود او نیت وض صورتی که بتواند و مضر به حالش نباش باید بدهد

 دست خود مسح نماید، و اگر مشارکت خود شخص ممکن نباشد، باید از شخص دیگر
و یت وضنو را وضو بدهد، و در این صورت احتیاط واجب آن است که هر دو بخواهد که ا

گر اشد، و جای مسح او بکدست او را بگیرد و به بشینانمایند، و اگر ممکن باشد باید 
و را پای ا واز دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت، سر  بینااین هم ممکن نباشد باید 

 مسح کند.
ر دباید نانجام دهد،  تنهاییتواند به ارهای وضو را که میهرکدام از کـ  286مسأله 

 آن از دیگری کمک بگیرد.
 آنکه استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. شرط دهم:

ه ترسد که اگر وضو بگیرد مریض شود، یا اگر آب را بکسی که میـ  287مسأله 
ای او آب بر اگر نداند کهمصرف وضو برساند تشنه بماند، وظیفه ندارد که وضو بگیرد. و 

 ضرر دارد و وضو بگیرد، اگر واقعًا ضرر داشته وضوی او باطل است.
 ها به مقدار کمی که وضو با آناگر رساندن آب به صورت و دستـ  288مسأله 

 یرد.صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد، باید با همان مقدار وضو بگ
 مانعی از رسیدن آب نباشد. آنکه در اعضای وضوشرط یازدهم: 

داند چیزی به اعضای وضو چسبیده، ولی شک دارد که از اگر میـ  289مسأله 
 اند.ن برسکند یا نه، باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آرسیدن آب جلوگیری می

اگر زیر ناخن چرک باشد، وضو اشکال ندارد، ولی اگر ناخن را ـ  290مسأله 
ن چرک مانع از رسیدن آب به پوست باشد، باید برای وضو آن چرک را بگیرند چنانچه آ
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برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند باشد باید چرک زیر مقداری را که از 
 معمول بلندتر است برطرف نمایند.

 ها و جلوی سر و روی پاها به واسطه سوختناگر در صورت و دستـ  291مسأله 
وراخ آمدگی پیدا شود، شستن و مسح روی آن کافی است، و چنانچه سیا چیز دیگر بر

ود ششود، رساندن آب به زیر پوست الزم نیست، بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده 
ه شده ه کندالزم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند، ولی چنانچه پوستی ک

ن آزیر  ن را قطع کند یا آب را بهشود، باید آچسبد و گاهی بلند میگاهی به بدن می
 برساند.

 اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه،ـ  292مسأله 
شک  اریک اری یا رنگکگچ بعد از  مثل آنکه چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ـ

ه ک دبمال قدری دستـ باید وارسی کند، یا به به دست او چسبیده یا نه کند گچ یا رنگ
 ، یا آب به زیر آن رسیده است.ه برطرف شدهکشود ینان میوجب اطممعمواًل م

 اگر جایی را که باید شست یا مسح کرد چرک باشد، ولی چرک آنـ  293مسأله 
ی و چ کارمانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر بعد از گ

لی واند، نماید بر دست بمرسیدن آب به پوست نمی مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از
 کند. رسد یا نه، باید آنها را برطرفاگر شک کند که با بودن آنها آب به بدن می

سیدن اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضای وضو مانعی از رـ  294مسأله 
وی ، وضیا نه آب هست، و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده

 او صحیح است.
اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی ـ  295مسأله 

ن بعد از وضو شک کند که آب زیر آ مکلفرسد، و رسد و گاهی نمیخود زیر آن می
 حتیاطرسیده یا نه، چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده، ا

 وباره وضو بگیرد.مستحب آن است که د
اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای وضو ـ  296مسأله 
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ببیند، و نداند موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده، وضوی او صحیح است. ولی اگر بداند که 
 در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده، احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.

بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اگر ـ  297مسأله 
 اعضای وضو بوده یا نه، وضو صحیح است.

 
 احکام وضو

کسی که در کارهای وضو و شرایط آن مثل پاک بودن آب و غصبی ـ  298مسأله 
 کند، باید به شک خود اعتنا نکند.نبودن آن خیلی شک می

گذارد که وضوی یا نه، بنا میاگر شک کند که وضوی او باطل شده ـ  299مسأله 
وضو  عد ازاستبراء نکرده و وضو گرفته باشد و ب ادرار او باقی است، ولی اگر بعد از
 ست.ااست یا چیز دیگر، وضوی او باطل  ادرار رطوبتی از او بیرون آید که نداند

 کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، باید وضو بگیرد.ـ  300مسأله 
 درارا مثالً  داند وضو گرفته و حدثی هم از او سر زده ـه میکسی کـ  301مسأله 

بین  اگر در رد وـ اگر نداند کدام جلوتر بوده، چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگی کرده
وانده که خ نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد، و اگر بعد از نماز است نمازی

 ضو بگیرد.صحیح است، و برای نمازهای بعد باید و
 سته یااگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی جاها را نشـ  302مسأله 

ت  مسح نکرده است، چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است به جهت طول مد 
انند مخشک شده، باید دوباره وضو بگیرد، و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و 

 ا مسحاموش کرده و آنچه بعد از آن است بشوید یآن خشک شده، باید جایی را که فر
ستور دکند. و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن جایی شک کند، باید به همین 

 عمل نماید.
ست، اگر بعد از نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، نمازش صحیح اـ  303مسأله 

 ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.
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اط بنا بر احتی بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، ـاگر در ـ  304مسأله 
 ـ باید وضو بگیرد و نماز را دوباره بخواند. واجب

قبل  اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند کهـ  305مسأله 
 از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.

تواند از ریزد یا نمیاو قطره قطره می ادرار دارد که اگر انسان مرضیـ  306مسأله 
ل وقت نماز ت مدفوعبیرون آمدن  ن به آا آخر خودداری کند، چنانچه یقین دارد که از او 

 ت پیداه مهلککند، باید نماز را در وقتی مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می
ه قتی کای واجب نماز است، باید در وکند بخواند، و اگر مهلت او به مقدار کارهمی

قامه ان و اد و کارهای مستحب مانند اذجا آوربهمهلت دارد، فقط کارهای واجب نماز را 
 و قنوت را ترک نماید.

ماز کند و در بین ناگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا میـ  307مسأله 
در  ست کهاشود، احتیاط الزم آن می یک دفعه یا چند دفعه ادرار یا مدفوع از او خارج

ت به زم نیساز المهلتی که دارد وضو گرفته و نماز بخواند، ولی در میان نماز یا بعد از نم
ی یک وضو برای کسبب ادرار یا مدفوع خارج شده، وضو را تجدید کند بل ندین چه حت 

ز او اخواب  کند، مانندافی است، مگر اینکه چیز دیگری که وضو را باطل میکنمازش 
دی ماز بعرای نسر بزند و یا ادرار و مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود، و بهتر است ب

 وضو بگیرد.
شود که به درپی از او خارج میطوری پی مدفوعیا  ادرار کسی کهـ  308مسأله 

افی ککند، یک وضو برای چندین نمازش مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی
 یا وزند، کند، مانند خواب از او سر بگر اینکه چیز دیگری که وضو را باطل میاست، م

وضو  ماز یکنبه طور طبیعی از او خارج شود، و بهتر آن است که برای هر  مدفوعو  ادرار
د قضا شده و نماز احتیاط وضوی دیگری الزم ن  یست.بگیرد، ولی برای سجده و تشه 

ت بعد شود، الزم نیسدرپی از او خارج میپی فوعمدیا  ادرار کسی کهـ  309مسأله 
 .از وضو فورًا نماز بخواند، اگرچه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید
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ضو شود، بعد از ودرپی از او خارج میپی مدفوعیا  ادرار کسی کهـ  310مسأله 
 گرفتن جایز است که نوشته قرآن را مس نماید اگرچه در غیر حال نماز باشد.

ای وسیله کیسهریزد، باید برای نماز بهاو قطره قطره می ادرار کسی کهـ  311مسأله 
کند ری میبه جاهای دیگر جلوگی ادرار که در آن پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن

 ا کهر ادرار خود را حفظ نماید، و احتیاط واجب آن است که پیش از هر نماز مخرج
د، خودداری کن مدفوعتواند از بیرون آمدن ی که نمینجس شده آب بکشد. و نیز کس

ماید. گیری نبه جاهای دیگر جلو مدفوعچنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از رسیدن 
ت ندارد، برای هر نماز مخرج   د.ب بکشرا آ مدفوعو احتیاط واجب آن است که اگر مشق 

، در خودداری کند مدفوع یا ادرار تواند از بیرون آمدنکسی که نمیـ  312مسأله 
بهتر  ماید،جلوگیری ن مدفوعیا  ادرار صورتی که ممکن باشد به مقدار نماز از خارج شدن

انی آن است که جلوگیری نماید، اگرچه خرج داشته باشد. بلکه اگر مرض او به آس
 معالجه شود، بهتر آن است که خود را معالجه نماید.

، بعد خودداری کند مدفوعیا  ادرار یرون آمدنتواند از بکسی که نمیـ  313مسأله 
اش فهاز آنکه مرض او خوب شد، الزم نیست نمازهایی را که در وقت مرض مطابق وظی

یاط ر احتخوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او خوب شود، باید بنا ب
 الزم نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند.

ند، تواند از خارج شدن باد جلوگیری کر کسی مرضی دارد که نمیاگـ  314مسأله 
عمل  کنند خودداری مدفوعیا  ادرار توانند از بیرون آمدنباید به وظیفه کسانی که نمی

 نماید.
 

 ی که باید برای آنها وضو گرفتیچیزها

 برای شش چیز وضو گرفتن واجب است:ـ  315مسأله 
ط نماز میت. و در نمازهای مستحب وضو شربرای نمازهای واجب غیر از اّول: 

 صحت است.
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د فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از اودّوم:   ه، مثالً سر زد برای سجده و تشه 
 کرده باشد، ولی برای سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد. ادرار

 برای طواف واجب خانه کعبه که جزء حج یا عمره باشد.سّوم: 
 عهد کرده، یا قَسم خورده باشد که وضو بگیرد.اگر نذر یا چهارم: 
 اگر نذر کرده باشد که قرآن را مثاًل ببوسد.پنجم: 
 شویی وبرای آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا برای بیرون آوردن آن از دستششم: 

ساند. آن برمانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خط قر
ل شدن به مقدار وضو بیولی چنانچه مع ضو وینکه ااحترامی به قرآن باشد، باید بدون ط 

 .شدبگیرد، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد، یا اگر نجس شده آب بک
ای مس نمودن خط قرآن، یعنی رساندن جایی از بدن به خط قرآن برـ  316مسأله 

رجمه یگر تدان فارسی یا به زبان کسی که وضو ندارد حرام است. ولی اگر قرآن را به زب
 کنند، مس آن اشکال ندارد.

س جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست، ولی اگر مـ  317مسأله 
 نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد باید از آن جلوگیری کنند.

 اوندـ حرام است اسم خد بنا بر احتیاط واجب کسی که وضو ندارد ــ  318مسأله 
ه اسم است کمتعال و صفات خاصه او را به هر زبانی نوشته شده باشد، مس نماید. و بهتر

 را هم مس ننماید. و امامان و حضرت زهرا پیامبرمبارک 
اصله، فوضو هر وقت بگیرد چه قبل از وقت نماز نزدیک به آن، یا با ـ  319مسأله 

، و نیت وجوب و و چه بعد از دخول وقت اگر به قصد قربت باشد صحیح است
ده ب نبواستحباب الزم نیست بلکه اگر اشتباهًا نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واج

 وضو صحیح است.
کسی که یقین دارد وقت داخل شده، اگر نیت وضوی واجب کند و ـ  320مسأله 

 بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضوی او صحیح است.
ارد برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، و مستحب است کسی که وضو دـ  321مسأله 
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اند: مستحب است انسان برای نماز میت، و زیارات اهل قبور، و بعضی از فقهاء فرموده
، و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن، و رفتن به مسجد و حرم امامان

موارد  مس حاشیه قرآن، و برای خوابیدن وضو بگیرد. ولی مستحب بودن وضو در این
ثابت نیست. بلی اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد وضویش صحیح است، و 

تواند با آن وضو نماز د، مثاًل میجا آوربهتواند هر کاری که باید با وضو انجام داد می
 بخواند.

 
 کندی که وضو را باطل مییچیزها

 کند:هفت چیز وضو را باطل میـ  322مسأله 
 و درارا د ازاست ظاهرًا رطوبت مشتبهی که از انسان بع ادرار حکم ، و درادراراّول: 

 شود.قبل از استبراء خارج می
 .مدفوعدّوم: 

 خارج شود. مدفوعباد معده و روده که از مخرج سّوم: 
د و خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبینچهارم: 

 شود.گوش بشنود وضو باطل نمی
 ی.برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشچیزهایی که عقل را از بین می پنجم:

 .ذکر خواهد شداستحاضه زنان که بعدًا ششم: 
 رد.کجنابت، بلکه بنا بر احتیاط مستحب هر کاری که برای آن باید غسل هفتم: 

 
 احکام وضوی جبیره

ن مانند آکه روی زخم و  ییدوابندند، و چیزی که با آن زخم و شکستگی را می
 شود.نامیده می« جبیره»گذارند می

چه اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد، چنانـ  323مسأله 
 روی آن باز است و آب ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت.
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ها است و روی آن اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستـ  324مسأله 
ر دطوری که به روی آن ضرر دارد، باید اطراف زخم یا دمل را ـ باز است و آب ریختن

ر آن ت تر ببشوید، و بهتر آن است که چنانچه کشیدن دس پایینـ از باال به  شد ذکروضو 
وی را ر ضرر ندارد دست تر بر آن بکشد، و بعد پارچه پاکی روی آن بگذارد و دست تر

 تیمم بنماید.پارچه نیز بکشد. و اما در شکستگی الزم است 
وی اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است و رـ  325مسأله 

ا مسح ر م محلآن باز است، چنانچه نتواند آن را مسح کند به این معنی که زخم مثاًل تما
ست زم اگرفته باشد، یا آنکه از مسح جاهای سالم نیز متمکن نباشد، در این صورت ال

م نماید، و ب رد، و بگذا نا بر احتیاط مستحب وضو نیز گرفته و پارچه پاکی روی آنتیم 
 روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند.

آن  اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد، چنانچه باز کردنـ  326مسأله 
ه ، چردبدون مشقت ممکن است و آب هم برای آن ضرر ندارد، باید باز کند و وضو بگی

 ها باشد، یا جلوی سر و روی پاها باشد.زخم و مانند آن در صورت و دست
ها اگر زخم یا دمل یا شکستگی که بسته است در صورت یا دستـ  327مسأله 

ست مکن امباشد، چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد، باید مقداری را که 
 ی جبیره را مسح نماید.ـ رو و بنا بر احتیاط واجب از اطراف شسته ـ

شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن اگر نمیـ  328مسأله 
ا آب ر گذاشته شده پاک است، و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر هم ندارد، باید

نجس  ته شدهبرساند، و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاش پایینبه روی زخم از باال به 
ب آآب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد باید آن را است، چنانچه 

لی ودارد نبکشد، و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتی که آب برای زخم ضرر 
م آب کشیدن آن ممکن نیست، یا باز کردن زخم موجب مشقت یا ضرر است باید تیم

 نماید.
ضو را فرا گرفته باشد، وضوی اگر جبیره تمام بعضی از اعضای وـ  329مسأله 
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ای کافی است، ولی اگر تمام اعضای وضو را یا بیشتر آن گرفته باشد بنا بر احتیاط جبیره
 باید تیمم نماید و وضوی جبیره نیز بگیرد.

ست، االزم نیست جبیره از جنس چیزهایی باشد که نماز در آن جایز ـ  330مسأله 
 ت.ایز اسحیوان حرام گوشت باشد، مسح بر آن جبلکه اگر از ابریشم یا از اجزاء پاک 

ها جبیره دارد، و در موقع وضو کسی که در کف دست و انگشتـ  331مسأله 
 دست تر روی آن کشیده است، سر و پا را با همان رطوبت مسح کند.

ن نگشتاااگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته ولی مقداری از طرف ـ  332مسأله 
که  جایی وف باالی پا باز است، باید جاهایی که باز است روی پا را، و مقداری از طر

 جبیره است روی جبیره را مسح کند.
و  شوید،ها چند جبیره باشد، باید بین آنها را باگر در صورت یا دستـ  333مسأله 

یره که جب اهاییها در سر یا روی پاها باشد، باید بین آنها را مسح کند، و در جاگر جبیره
 است باید به دستور جبیره عمل نماید.

ن ن بدواگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آـ  334مسأله 
ین اه در مشقت ممکن نیست باید تیمم نماید، مگر اینکه جبیره در مواضع تیمم باشد ک

 دو رـ بین وضو و تیمم جمع نماید. و در ه واجب بنا بر احتیاط صورت الزم است ـ
م گر زخصورت اگر برداشتن جبیره بدون مشقت ممکن است باید جبیره را بردارد، پس ا

ن آطراف ها است اطراف آن را بشوید، و اگر در سر یا روی پاها است ادر صورت و دست
 را مسح کند، و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.

نیست، ولی به جهت  اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگیـ  335مسأله 
 دیگری آب برای آن ضرر دارد، باید تیمم کند.

 د ولیاگر جایی از اعضای وضو را فصد کرده و آب برای آن ضرر ندارـ  336مسأله 
اگر  اید، ومم نمتواند آن را آب بکشد الزم است تیبه دلیل بند نیامدن خون و امثال آن نمی

 ه عمل کند.آب برای آن ضرر دارد باید به دستور جبیر
اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ـ  337مسأله 
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ل کرد، وظیفهقدری مشقت دارد که نمیممکن نیست، یا به اش تیمم است مگر شود تحم 
آنکه آن چیز در مواضع تیمم باشد که در این صورت الزم است بین وضو و تیمم جمع 

 ا باشد حکم جبیره را دارد.کند، و اگر آن چیزی که چسبیده دو
ای مثل وضوی در غیر غسل میت از سایر اغسال، غسل جبیرهـ  338مسأله 

ن ر در بدند، و اگجا آوربهـ آن را ترتیبی  بنا بر احتیاط الزم ای است، ولی باید ـجبیره
سل را ، و در صورتی که غنماید تیمم یا کند غسلزخم یا دمل باشد مکلف مخیر است 

خم یا زکند و روی زخم باز باشد احتیاط مستحب آن است که پارچه پاکی روی اختیار 
د غسل د بایدمل باز گذاشته و روی پارچه را مسح نماید. و اما اگر در بدن شکستگی باش

کن ره ممنماید، و احتیاطًا روی جبیره را هم مسح کند، و در صورتی که مسح روی جبی
 گی بازپس اگر محل شکست، الزم است تیمم کند نباشد یا اینکه محل شکسته باز باشد

اگر  وکند  باشد باید تیمم کند و اگر بسته باشد باید غسل نماید و روی جبیره را مسح
ت مسح روی جبیره ممکن نباشد، پس در صورتی که جبیره خارج از اعضای تیمم اس

ون ل )بدم غسبر احتیاط واجب ه باید تیمم کند و اگر جبیره در اعضای تیمم است، بنا
 .مسح قسمت آسیب دیده( و هم تیمم نماید

 خم یاکسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او زـ  339مسأله 
 ای نماید.ای، تیمم جبیرهدمل یا شکستگی باشد، باید به دستور وضوی جبیره

ه اند کچه بدای نماز بخواند، چنانکسی که باید با وضو یا غسل جبیرهـ  340مسأله 
ل وقت نماز بخواند، ولیشود، میتا آخر وقت عذر او برطرف نمی مید ااگر  تواند در او 

او  ه عذردارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود، بهتر آن است که صبر کند، و چنانچ
ه رتی کد. و در صوجا آوربهای برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره

ل وقت  ست که نماز را خواند و تا آخر وقت عذرش برطرف شد، احتیاط مستحب آن ااو 
 وضو گرفته یا غسل کرده و نماز را اعاده نماید.

 وظیفهدرون چشم است  یماریب اگر پانسمان بر ظاهر چشم باشد و ـ 341مسأله 
 .است تیمم
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هر دو  بایدای اش تیمم است یا وضوی جبیرهداند وظیفهکسی که نمیـ  342مسأله 
 د.جا آوربهرا 

 ای خوانده صحیح است، ونمازهایی را که انسان با وضوی جبیرهـ  343مسأله 
ضوی اش جمع بین وولی اگر وظیفه ،دجا آوربهتواند با آن وضو نمازهای بعدی را نیز می

 .یردضو بگطرف شدن عذر برای نمازهای بعدی باید وراست بعد از بای و تیمم بودهجبیره
 

 های واجبغسل

 های واجب هفت است:غسل
 غسل جنابت.اّول: 
 غسل حیض.دّوم: 

 غسل نفاس.سّوم: 
 غسل استحاضه.چهارم: 
 غسل مس  میت.پنجم: 
 غسل میت.ششم: 
 شود.غسلی که به واسطه نذر و قَسم و مانند اینها واجب میهفتم: 

ف عمدًا نماز آیات را  ی شود، و مکل  ی، یا خسوف کل  قضا  د تانخوانو اگر کسوف کل 
 ـ باید برای قضای آن غسل کند. بنا بر احتیاط واجب شود ـ

 
 احکام جنابت

 شود:به دو چیز انسان جنب میـ  344مسأله 
 .نزدیکیاّول: 
شد یا هوت باشبیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با دّوم: 

 اختیار.بی شهوت، با اختیار باشد یا بی
یا غیر اینها،  ادرار اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یاـ  345ه مسأل
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چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن 
یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ

مریض الزم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده  باشد، حکم منی را ندارد. ولی در
باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی 

 است.
رات شهوتکرطوبتی  و حساس انگیز در خود موضع اه زنان در موقع مالعبه یا تصو 

ک است و د، پاکن آلوده ار دیگر جاهای که نیست زیاد ایاندازهبهنند و آن رطوبت کمی
ی کغسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی ا اگر زیاد باشد به حد  زال( ق )انه صدکند و ام 

ت  ا آلوده نماید در صورتیر ند و لباسک رضای انسی و جکه همراه با رسیدن زن به اوج لذ 
بنا  ـاشد ه اگر همراه با آن هم نبککامل )ارگاسم( باشد، نجس و موجب جنابت است، بل

اشد بباشد، و در مواردی که زن شک داشته ـ نجس و موجب جنابت می بر احتیاط الزم
، باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته

 شود.غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی
ای هاز سه نشان اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکیـ  346مسأله 

نب جنه،  های دیگر را داشته یاکه در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه
 .شود و غسل بر او الزم نیستمحسوب نمی
 درارا کند، و اگر ادرار مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منیـ  347مسأله 

کم حیگر، ی است یا رطوبت دنکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند من
 منی را دارد.
ود، شداخل  گاه یا بیشتراندازه ختنهکند و به نزدیکیاگر انسان با زنی ـ  348مسأله 

 شوند.نب میجر دو در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید ه
و یا نه، غسل بر ا گاه داخل شدهاگر شک کند که به مقدار ختنهـ  349مسأله 

 واجب نیست.
نماید و منی از او بیرون آید،  نزدیکیـ با حیوانی  نعوذ بالله اگر ــ  350مسأله 
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وضو داشته باز هم  نزدیکیغسل تنها کافی است، و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از 
و غسل تنها کافی است، و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وض

 هم بگیرد. و همچنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.
ند کاگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک ـ  351مسأله 

 که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست.
 تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است، بعد ازکسی که نمیـ  352مسأله 

 خود نزدیکی کند. همسر تواند باشدن وقت نماز هم می داخل
آن  اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برایـ  353مسأله 

وانده خمنی  غسل نکرده باید غسل کند، و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن
زم الانده، آمدن آن منی خودهد پیش از بیرون قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می

 نیست قضا نماید.
 

 ی که بر جنب حرام استیچیزها

 پنج چیز بر جنب حرام است:ـ  354مسأله 
ه در فصیلی کبا ت خداوند متعالرساندن جایی از بدن خود به خط قرآن یا به اسم اّول: 

 بخش وضو گذشت.
ز در ادر داخل و  اگرچه از یک پیامبروارد شدن به مسجد الحرام، و مسجد دّوم: 

 دیگر خارج شود.
ـ در حرم  بنا بر احتیاط واجب توقـف در مساجـد دیگر، و همچنین ـسّوم: 

یگر ددِر  ، ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک دِر مسجد داخل و ازامامان
 خارج شود، مانعی ندارد.

تن چیزی در داخل شدن در مسجد برای برداشتن چیزی، و همچنین گذاشچهارم: 
 آن هرچند خودش وارد مسجد نشود، بنا بر احتیاط الزم.

واجب در سوره  یهاخواندن هریک از آیات سجده واجب در قرآن، و سجدهپنجم: 



 69  ..........................................................................  که بر جنب مکروه است ییزهایچ/  احکام طهارت

آیه شصت و « النجم»هفتم ، و سوره  آیه سی و« فصلت»آیه پانزدهم ، و سوره « سجده»
 .باشدیآیه نوزدهم م« علق»دوم ، و سوره 

 
 بر جنب مکروه است ی کهیچیزها

 ُنه چیز بر جنب مکروه است:ـ  355مسأله 
 بکند ها را بشوید و مضمضهخوردن و آشامیدن، ولی اگر صورت و دستاّول و دّوم: 

 شود.ها را بشوید کراهت کمتر میمکروه نیست، و اگر تنها دست
کراهت  مشهور بر خواندن بیش از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد بناسّوم: 

 دارد.
 های قرآن.رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطچهارم: 
 همراه داشتن قرآن.پنجم: 
د یمم کنتخوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل ششم: 

 مکروه نیست.
 خضاب کردن به حنا و مانند آن.هفتم: 

 مالیدن روغن به بدن.هشتم: 
 ون آمدهکردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیر نزدیکینهم: 

 است.
 

 غسل جنابت

باشد، غسل جنابت برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب میـ  356مسأله 
های واجب قرآن، غسل ولی برای نماز میت، و سجده سهو، و سجده شکر، و سجده

 جنابت الزم نیست.
کند، بلکه ر وقت غسل، نیت کند که غسل واجب میالزم نیست دـ  357مسأله 

 ت.فی اساگر فقط به قصد قربت، یعنی برای تذلل در پیشگاه خداوند عالم غسل کند کا
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ود شاگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند بعد معلوم ـ  358مسأله 
 که پیش از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است.

 ی.شود انجام داد: ترتیبی و ارتماسبه دو قسم می غسل جنابت راـ  359مسأله 
 

 غسل ترتیبی

 وگردن  ـ اول تمام سر و بنا بر احتیاط الزم در غسل ترتیبی باید ــ  360مسأله 
ر را ب سپس تمام بدن را به نیت غسل بشوید. و بهتر آن است که شستن طرف راست بدن

 ام غسلکوتاهی در فراگیری احکطرف چپ مقدم نماید. و چنانچه عمدًا و یا از بابت 
ل لش باطشستن بدن مقدم ننماید بنا بر احتیاط الزم غس شستن تمام سر و گردن را بر
ا گردن یر و ـ کافی نیست در حالی که س بنا بر احتیاط الزم است. و نیز در انجام غسل ـ

که ا رو یا بدن در زیر آب است با حرکت دادن آن نیت غسل نماید بلکه باید عضوی 
غسل  خواهد غسل بدهد چنانچه در زیر آب است آن را بیرون آورده و سپس به نیتمی

 .بشوید
اده در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید، الزم نیست غسل را اعـ  361مسأله 

 کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید، غسل او صحیح خواهد شد.
اًل نی سر و گردن و بدن را کاماگر یقین نکند که هر دو قسمت یعـ  362مسأله 

یگر سمت دشوید مقداری از قغسل داده، باید برای آنکه یقین کند، هر قسمتی را که می
 را هم با آن قسمت بشوید.

بدن  اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته، و نداند کجایـ  363مسأله 
دهد ن که احتمال میاست، دوباره شستن سر الزم نیست، و فقط هر جایی را از بد

 نشسته باید بشوید.
رف طاگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه از ـ  364مسأله 

ب چپ باشد شستن همان مقدار کافی است. و اگر از طرف راست باشد احتیاط مستح
 گردن وآن است که بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید. و اگر از سر 

 .شویدبـ باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را  بنا بر احتیاط واجب د ـباش
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اگر پیش از تمام شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ یا ـ  365مسأله 
ر از س طرف راست شک کند، الزم است که آن مقدار را بشوید، و اگر در شستن مقداری

 .ویدا بشرعد از شستن آن، دوباره بدن ـ باید ب بنا بر احتیاط الزم و گردن شک کند ـ
 

 غسل ارتماسی

 «.تدریجی»و « دفعی»گیرد: غسل ارتماسی به دو نحو انجام می
 گیرد،در غسل ارتماسی دفعی باید در یک آن، آب تمام بدن را فرا بـ  366مسأله 

داری گر مقولی معتبر نیست که قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد، بلکه ا
 کند.از آن بیرون باشد و به نیت غسل در آب فرو رود کفایت می

حفظ  را به نیت غسل تدریجًا با در غسل ارتماسی تدریجی باید بدنـ  367مسأله 
ن ادن آدحدت عرفی در آب فرو برد، و در این قسم الزم است که هر عضو قبل از غسل و

 بیرون آب باشد.
یده، بفهمد که به مقداری از بدن آب نرساگر بعد از غسل ارتماسی ـ  368مسأله 

 چه جای آن را بداند یا نداند، باید دوباره غسل کند.
اید باگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد، ـ  369مسأله 

 غسل ارتماسی کند.
 ، ولیکسی که برای حج یا عمره احرام بسته نباید غسل ارتماسی کندـ  370مسأله 

 روی فراموشی غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است.اگر از 

 
 احکام غسل کردن

زم در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاک بودن تمام بدن پیش از غسل الـ  371مسأله 
 ، غسلنیست، بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود

ا بثاًل ماک بودن خارج نشود، کند از پشرط آنکه آبی که با آن غسل میشود بهمحقق می
 آب کر غسل کند.
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کسی که از حرام جنب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند اگرچه ـ  372مسأله 
 کند، غسل او صحیح است.عرق می

اگر در غسل جایی از ظاهر بدن نشسته بماند، غسل باطل است، ـ  373مسأله 
 .شود، واجب نیستگوش و بینی و هر چه از باطن شمرده میداخل ولی شستن 

ن را آجایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، باید ـ  374مسأله 
 بشوید.

خل قدری گشاد باشد که دااگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن بهـ  375مسأله 
 آن از ظاهر شمرده شود، باید آن را شست وگرنه شستن آن الزم نیست.

گر رسیدن آب به بدن است باید برطرف کند، و ا چیزی را که مانعـ  376مسأله 
 پیش از آنکه مطمئن شود برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است.

ب بدهد چیزی که مانع از رسیدن آ عقالییاگر موقع غسل احتمال ـ  377مسأله 
 باشد در بدن او هست، باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست.

شود بشوید، ید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب میدر غسل باـ  378مسأله 
ر نها تو شستن موهای بلند واجب نیست، بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند که آ

اشد نشود، غسل صحیح است، ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نب
 باید آنها را بشوید که آب به بدن برسد.

 شد، مثل پاک بودن ذکرایی که برای صحیح بودن وضو هتمام شرطـ  379مسأله 
ت آب و غصبی نبودن آن، در صحیح بودن غسل هم شرط است، ولی در غسل الزم نیس

ن و گرد ستن سرشبشوید، و نیز در غسل ترتیبی الزم نیست بعد از  پایینبدن را از باال به 
ن را تی بدو بعد از مد فورًا بدن را بشوید، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند

پس  شوید،ببشوید اشکال ندارد، بلکه الزم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه 
تواند از یجایز است مثاًل سر را شسته و بعد از مدتی گردن را بشوید. ولی کسی که نم

 اند،وماز بخای که غسل کند و ناندازهخودداری کند، اگر به مدفوعیا  ادرار بیرون آمدن
  نمازم فوراً آید، باید فورًا غسل کند و بعد از غسل هاز او بیرون نمی مدفوعیا  ادرار

 بخواند.
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اهد کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخوـ  380مسأله 
 نسیه بگذارد، اگرچه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است.

سل غکه پول حمام نسیه بماند، ولی کسی که  اگر حمامی راضی باشدـ  381مسأله 
 ت.طل اسکند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، غسل او بامی

کب اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، اگرچه مرتـ  382مسأله 
ه ین خحرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح باشد و ذم  مس اش به مستحق 

 شود.مشغول می
ا اگر بو ، باید غسل کند، اگر شک کند که غسل کرده یا نهـ  383مسأله  عد از ام 

ر و ه قسمتی از سکند کتمام شدن غسل و وقتی که عرفًا غسل به پایان رسیده، شک 
ا پی و ب ارهای غسل را پی درکه عادت داشته کگردن یا بدن را شسته یا نه، درصورتی 

ش ک  به شای از اعضای غسل را شسته، داند بخش عمدهجام دهد و میرعایت مواالت ان
 ند.کن اعتنا

زم الکند،  ادرار اگر در بین غسل، حدث اصغر از او سر زند، مثالً ـ  384مسأله 
ید و م نماتواند غسل خود را تمانیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید، بلکه می

ز و یا ا تماسیهم بگیرد، ولی اگر از غسل ترتیبی به ارـ باید وضو  بنا بر احتیاط الزم ـ
 ارتماسی به ترتیبی عدول نماید، الزم نیست وضو هم بگیرد.

ف تیمم بوده ولی به خیال اـ  385مسأله  ینکه اگر از جهت تنگی وقت وظیفه مکل 
ربت قاندازه غسل و نماز وقت دارد، غسل کند، در صورتی که در انجام غسل قصد به

 باشد، غسل او صحیح است هرچند برای انجام نماز غسل نموده باشد.کرده 
، کسی که جنب شده اگر بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نهـ  386مسأله 

ورتی در ص نمازهایی را که خوانده صحیح است، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. و
قت واگر  واست وضو هم بگیرد،  که بعد از نماز، حدث اصغر از او صادر شده باشد الزم

 ـ نمازی را که خوانده اعاده نماید. بنا بر احتیاط الزم باقی است ـ
ک تواند به نیت همه آنها یکسی که چند غسل بر او واجب است میـ  387مسأله 

 کند.ید، همچنین اگر یک غسل از آنها را قصد کند، از بقیه کفایت مجا آوربهغسل 
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شد، ده باشر جایی از بدن، آیه قرآن یا اسم خداوند متعال نوشته اگر بـ  388مسأله 
ت او که دس د، باید آب را طوری به بدن برساندجا آوربهچنانچه بخواهد غسل را ترتیبی 

د اسم ر موربه نوشته نرسد. و همچنین اگر بخواهد وضو بگیرد در مورد آیه قرآن بلکه د
 خداوند نیز بنا بر احتیاط واجب.

ا کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه بـ  389مسأله 
ر های مستحب که دـ و با غسل غیر غسل از استحاضه متوسطه ـ دیگرواجب های غسل

حب آن تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستآید نیز می( می633مسأله )
 .است که وضو هم بگیرد

 
 استحاضه

ع شود خون استحاضه است، و زن را در موقی که از زن خارج میهاییکی از خون
 گویند.می« مستحاضه»دیدن خون استحاضه 

ر خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشاـ  390مسأله 
رم و آید و غلیظ هم نیست، ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ و گو سوزش بیرون می

 و سوزش بیرون آید.غلیظ باشد و با فشار 
 استحاضه سه قسم است: قلیله، و متوسطه، و کثیره.ـ  391مسأله 

لوده دارد آای را که زن با خود برمیاستحاضه قلیله: آن است که خون فقط روی پنبه
 کند و در آن فرو نرود.

د، باش استحاضه متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود، اگرچه در یک گوشه آن
 بندند، نرسد.ها برای جلوگیری از خون مینبه به دستمالی که معمواًل زنولی از پ

 استحاضه کثیره: آن است که خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
 

 احکام استحاضه

بنا بر  در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد، و ــ  392مسأله 
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یا عوض کند، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن  ـ پنبه را آب کشیده و احتیاط مستحب
 رسیده آب بکشد.

 ازهایـ زن برای نم بنا بر احتیاط الزم در استحاضه متوسطه باید ــ  393مسأله 
یش پسأله روزانه یک غسل نماید، و نیز باید کارهای استحاضه قلیله را که در م ،خود
ماز نان یمقبل از نماز صبح یا در  همتوسط شد انجام دهد. بنابراین اگر استحاضه ذکر

یا از  عمداً  باید برای نماز صبح غسل کند، و اگرـ  بنا بر احتیاط الزم ـحاصل شود  صبح
گر ، و اروی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند

که ه آنچاید، برای نماز ظهر و عصر غسل نکند، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نم
 خون بیاید یا قطع شده باشد.

نبه پنماز  ـ زن برای هر بنا بر احتیاط واجب در استحاضه کثیره باید ــ  394مسأله 
کی و دستمال را عوض کند یا آب بکشد، و الزم است یک غسل برای نماز صبح، و ی

 وظهر  مازد، و بین نجا آوربهبرای نماز ظهر و عصر، و یکی برای نماز مغرب و عشا 
شا عصر و عصر و مغرب و عشا فاصله نیندازد، و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز ع

سد، ال بردرپی از پنبه به دستمدوباره غسل کند، اینها همه در صورتی است که خون پی
آن  ند دراما چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدری فاصله باشد که زن بتوا

ستمال ه به دیا بیشتر بخواند احتیاط الزم آن است که هرگاه خون از پنبفاصله یک نماز 
سل غر زن برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید. بنابراین اگ

به به از پن وبارهدکرد و نماز ظهر را مثاًل خواند ولی قبل از نماز عصر یا در میان آن خون 
 ی چنانچهباید برای نماز عصر نیز غسل نماید، ول الزمبنا بر احتیاط  ،دستمال رسید

بتواند  اینکه ، مثلفاصله به مقداری باشد که زن بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند
ی آن ، برانماز مغرب و عشا را نیز قبل از آنکه خون دوباره به دستمال برسد، بخواند

ز وضو صورت در استحاضه کثیره غسل انمازها الزم نیست غسل دیگری بکند، و در هر 
 کند.کفایت می

اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید، چنانچه زن برای آن ـ  395مسأله 



 یح المسائلتوض  .............................................................................................  76

د اگرچه جا آوربهجا نیاورده باشد، باید در موقع نماز وضو یا غسل هخون، وضو یا غسل ب
 در آن موقع مستحاضه نباشد.

ـ  زمبنا بر احتیاط ال باید وضو بگیرد و هم ـ مستحاضه متوسطه کهـ  396مسأله 
ل  ر یره اگد بعد وضو بگیرد، ولی در مستحاضه کثجا آوربهغسل کند، باید غسل را او 

 بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد.
رای اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید بـ  397مسأله 

نماز  برای ند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، بایدنماز ظهر و عصر غسل ک
 مغرب و عشا غسل نماید.

ه د و باگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شوـ  398مسأله 
ماز ظهر و نشد نسبت به  ذکر( 3۹4این حال باقی بماند، باید احکامی را که در مسأله )

 ت نماید.عصر، و مغرب و عشا رعای
در مستحاضه کثیره در صورتی که الزم است میان غسل و نماز ـ  399مسأله 

داخل  ـ اگر انجام غسل پیش از ( گذشت3۹4چنانکه در مسأله ) ای واقع نشود ـفاصله
اید شدن وقت نماز باعث وقوع فاصله گردد، آن غسل برای نماز فایده ندارد، و ب

اری جد. و این حکم در مستحاضه متوسطه نیز مستحاضه برای نماز دوباره غسل نمای
 است.

یه ز یومغیر از نما در مستحاضه قلیله و متوسطه، زن برای هر نمازی ــ  400مسأله 
د ـ چه واجب باشد چه مستحب، باید وضو بگیرد، ولی اگر بخواه که حکم آن گذشت

نده ها خواه تنکزی را ای را که خوانده احتیاطًا دوباره بخواند، یا بخواهد نمانماز یومیه
ام د انجش ذکراست دوباره با جماعت بخواند، باید تمام کارهایی را که برای استحاضه 

اگر  ده ـدهد. اما برای خواندن نماز احتیاط، و سجده فراموش شده، و تشهد فراموش ش
 ستزم نیل، الـ و همچنین برای سجده سهو در هر حا دجا آوربهآنها را بعد از نماز فورًا 

 کارهای استحاضه را انجام دهد.
لی که ـ  401مسأله  زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد، فقط برای نماز او 
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 خواند، باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعدی الزم نیست.می
خواهد نماز اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است، موقعی که میـ  402مسأله 

و  ج نمایدخل فرـ خود را وارسی کند، مثاًل مقداری پنبه دا بنا بر احتیاط باید ـبخواند، 
سم قن سه کمی صبر کند و بیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام یک از آ

ه کوقتی  ند تااست، کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولی اگر بدا
تواند یمکند، پیش از داخل شدن وقت هم استحاضه او تغییر نمیخواهد نماز بخواند می

 خود را وارسی کند.
غول مشبتواند خود را وارسی کند ولی بدون وارسی اگر زن مستحاضه ـ  403مسأله 

اش قلیله هنماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده مثاًل استحاض
 قربت عمل نموده، نماز او صحیح است، و اگر قصد بوده و به وظیفه استحاضه قلیله
ظیفه به و وبوده  کثیرهاش نبوده، مثل آنکه استحاضه او نداشته یا عمل او مطابق وظیفه

 قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.
ماً مزن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید، باید به آنچه ـ  404مسأله   سل 

 باید داند استحاضه او قلیله است یا متوسطهمثاًل اگر نمی وظیفه اوست عمل کند،
ی کارها باید داند متوسطه است یا کثیرهکارهای استحاضه قلیله را انجام دهد، و اگر نمی

ید ده، باسم بواستحاضه متوسطه را انجام دهد، ولی اگر بداند سابقًا کدام یک از آن سه ق
 به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

ل ظهورش در باطن باشد و بیرون نیایـ  405 مسأله د، اگر خون استحاضه در او 
و و شد وضکند، و اگر بیرون بیاید هرچند کم باوضو یا غسل را که زن داشته باطل نمی

 کند.غسل را باطل می
 اگرچه زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیندـ  406مسأله 

 تواند نماز بخواند.آید، با وضویی که دارد میبداند دوباره خون می
زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده خونی ـ  407مسأله 

داند تواند خواندن نماز را تا وقتی که میاز او بیرون نیامده و در داخل فرج هم نیست، می
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 ماند تأخیر بیندازد.پاک می
ی پاک  اگر مستحاضه بداندـ  408مسأله  که پیش از گذشتن وقت نماز به کل 

و  ـ صبر کند مبنا بر احتیاط الز آید، باید ـاندازه خواندن نماز خون بند میشود یا بهمی
 نماز را در وقتی که پاک است بخواند.

ند اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود، و مستحاضه بداـ  409مسأله 
ید بجا آوربهد، به مقداری که وضو و غسل و نماز را که اگر نماز را تأخیر بینداز پاک  ه کل 

د شی پاک ه کل  بـ نماز را تأخیر بیندازد، و موقعی که  بنا بر احتیاط الزم شود، باید ـمی
قطع  ر ظاهرد و نماز را بخواند. و اگر موقعی که خون دجا آوربهدوباره وضو و غسل را 

و  ا وضوبد، بلکه جا آوربهوضو و غسل را دوباره  شود وقت نماز تنگ باشد، الزم نیست
 تواند نماز بخواند.غسلی که دارد می

ی از خون پاک شد اگر بداند اـ  410مسأله   ز وقتیمستحاضه کثیره وقتی که به کل 
د، نمای که برای نماز پیش مشغول غسل شده دیگر خون نیامده، الزم نیست دوباره غسل

ـ و اما  ستهرچند کلیت این حکم بنا بر احتیاط ا سل نماید ـو در غیر این صورت باید غ
ی پاک شده غسل نما  ید.در مستحاضه متوسطه الزم نیست برای آنکه از خون به کل 

طه بعد از غسل ـ  411مسأله   ومستحاضه قلیله بعد از وضو، و مستحاضه متوس 
ردی و مو، مگر در دوضو، و مستحاضه کثیره بعد از غسل، باید فورًا مشغول نماز شوند

ل از نماز ( به آنها اشاره شد، ولی گفتن اذان و اقامه قب407( و )3۹4که در مسأله )
 د.جا آورهبتواند کارهای مستحب مثل قنوت و غیر آن را اشکال ندارد، و در نماز هم می

از اش این باشد که میان وضو یا غسل و نمزن مستحاضه اگر وظیفهـ  412مسأله 
ند و کغسل  اش رفتار نکند، باید دوباره وضو گرفته یاندازد ولی مطابق وظیفهفاصله نی

 بالفاصله مشغول نماز شود.
شود، چنانچه برای او اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمیـ  413مسأله 
ـ باید قبل از غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری  بنا بر احتیاط واجب ضرر ندارد ـ
نچه کوتاهی کند و خون بیرون آید، اگر نماز خوانده باید دوباره نماز بخواند، نماید، و چنا
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 بلکه احتیاط مستحب آن است که دوباره غسل کند.
اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحیح است، ولی اگر در ـ  414مسأله 

 بین غسل استحاضه متوسطه کثیره شود، الزم است که غسل را از سر بگیرد.
احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی که روزه ـ  415مسأله 

 تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری کند.است، به مقداری که می
ه بنا بر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره، در صورتی صحیح است کـ  416مسأله 

ز در د، و نیجا آوربهخواهد فردای آن را روزه بگیرد غسل نماز مغرب و عشای شبی که می
ر که د هایی را که برای نمازهای روز واجب است انجام دهد، ولی بعید نیستروز غسل

 ـ در مستحاضه متوسطه بنا بر اقوی اش غسل شرط نباشد، همچنان که ـصحت روزه
 شرط نیست.
اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود و تا غروب غسل نکند، ـ  417مسأله 

 ح است.اش بدون اشکال صحیروزه
اید اگر استحاضه قلیله زن پیش از نماز متوسطه یا کثیره شود، بـ  418مسأله 

ود ثیره شکشد انجام دهد، و اگر استحاضه متوسطه  ذکرکارهای متوسطه یا کثیره را که 
 غسلی باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد، و چنانچه برای استحاضه متوسطه

 اید دوباره برای کثیره غسل کند.کرده باشد فایده ندارد، و ب
را  اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن کثیره شود، باید نمازـ  419مسأله 

ماز مان نهبشکند و برای استحاضه کثیره غسل کند، و کارهای دیگر آن را انجام دهد و 
وقت  سلغرای ـ قبل از غسل وضو بگیرد، و اگر ب و بنا بر احتیاط استحبابی را بخواند، ـ

حتیاط ر ابنا ب ندارد الزم است عوض غسل تیمم کند، و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد ـ
ا ت قضـ نماز را نشکند و به همان حال تمام کند، ولی الزم است در خارج وق مستحب

 وشکند، بز را نماید، و همچنین اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او کثیره شود باید نما
ه لیله بقه از یره کارهای آن را انجام دهد، و این حکم در تغییر استحاضبرای استحاضه کث

 ـ جریان دارد. بر احتیاط واجب بنا متوسطه نیز ـ
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طن هم اگر در بین نماز خون بند بیاید، و مستحاضه نداند که در باـ  420مسأله 
ماز از ن اندازه تحصیل طهارت و نماز یا بخشیقطع شده است یا نه، یا نداند پاکی به

ا غسل اش وضو گرفته یـ باید بر حسب وظیفه بنا بر احتیاط واجب دهد یا نه، ـمهلت می
 د.جا آوربهنموده و نماز را دوباره 

ل عمـ  421مسأله  ه، ل کثیراگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید برای نماز او 
حاضه هر استیش از نماز ظد، مثاًل اگر پجا آوربهو برای نمازهای بعدی عمل متوسطه را 

قط فعشا  وکثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب 
ته ت داشوضو بگیرد. ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکند و فقط به مقدار نماز عصر وق
رای اید بباشد باید برای نماز عصر غسل نماید، و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند ب

وقت  از مغرب غسل کند، و اگر برای آن هم غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشانم
 داشته باشد باید برای نماز عشا غسل نماید.

یاید، اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره بـ  422مسأله 
 د.جا آوربهبرای هر نماز باید یک غسل 

ل عمل کثاگر استحاضه کثیره قلیلـ  423مسأله  برای  یره وه شود، باید برای نماز او 
اید ود، بشنمازهای بعدی عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله 

ل عمل متوسطه را انجام دهد اگر قباًل انجام نداده باشد.  برای نماز او 
کند،  باشد ترکاگر مستحاضه یکی از کارهایی را که بر او واجب میـ  424مسأله 

 نمازش باطل است.
د ام دهمستحاضه قلیله یا متوسطه اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجـ  425مسأله 

، رساندبکه شرط آن وضو داشتن است، مثاًل بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن 
وضویی  د، وـ باید وضو بگیر بنا بر احتیاط واجب چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد ـ

 رای نماز گرفته کافی نیست.که ب
ده، رفتن او در جا آوربههای واجب خود را ای که غسلمستحاضهـ  426مسأله 

ف در آن، و خواندن آیه ی شوهر با او نزدیکای که سجده واجب دارد، و مسجد و توق 
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داد مثل عوض کردن پنبه و حالل است، اگرچه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می
 انجام نداده باشد. بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است. دستمال،

ز اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماـ  427مسأله 
سل غـ  بنا بر احتیاط مستحب ای را که سجده واجب دارد بخواند، یا مسجد برود ـآیه

 .ی کندنزدیکنماید، و همچنین است اگر شوهرش بخواهد با او 
ه نماز آیات بر مستحاضه واجب است، و باید برای نماز آیات همـ  428مسأله 

 شد انجام دهد. ذکرکارهایی را که برای نماز یومیه 
گرچه اهرگاه در وقت نماز یومیه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود، ـ  429مسأله 

 ا با یکواند هر دو رتـ نمی بنا بر احتیاط الزم د ـجا آوربهبخواهد هر دو را پشت سرهم 
 غسل و وضو بخواند.

ز اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید برای هر نماـ  430مسأله 
رای تواند بط نمید، و بنا بر احتیاجا آوربهکارهایی را که برای نماز ادا بر او واجب است 

 نماز قضا به کارهایی که برای نماز ادا انجام داده اکتفا کند.
ردد زخم نیست، و م شود خوناگر زن بداند خونی که از او خارج میـ  431ه مسأل

 بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد، چنانچه شرعًا حکم حیض و نفاس را
خون  نداشته باشد باید به دستور استحاضه عمل کند، بلکه اگر شک داشته باشد که

اط حتیابنا بر  را نداشته باشد ـ های دیگر، چنانچه نشانه آنهااستحاضه است یا خون
 ـ باید کارهای استحاضه را انجام دهد. واجب

 
 حیض

ن شود، و زها خارج میحیض، خونی است که غالبًا در هر ماه چند روزی از رحم زن
 گویند.می« حائض»را در موقع دیدن خون حیض 

 ا سرخخون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم، و رنگ آن سیاه یـ  432مسأله 
 آید.است، و با فشار و کمی سوزش بیرون می
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بینند حکم حیض ها پس از تمام شدن شصت سال میخونی را که زنـ  433مسأله 
ستحب مبیند گرچه احتیاط را ندارد، ولی در فاصله پنجاه تا شصت سالگی زن حیض می

به  حیض بالً هایی که قرشیه )سیده( نیستند در این فاصله در مواردی که قاین است زن
 آمد، محرمات حائض را ترک کند و وظایف مستحاضه را انجام دهند.حساب می

 بیند، حیض نیست.خونی که دختر پیش از تمام شدن ُنه سال میـ  434مسأله 
 ودهد، ممکن است حیض ببینند، زن حامله، و زنی که بچه شیر میـ  435مسأله 

 د، درای که عادت وقتیه دارزن حامله حکم زن حامله و غیر حامله یکسان است، بله
ل عادتش اگر خونی ببیند که صفات   یض راحصورتی که بعد از گذشتن بیست روز از او 

 ید.ـ بین تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نما بنا بر احتیاط دارد الزم است ـ
 د کهداند ُنه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیندختری که نمیـ  436مسأله 
 های حیض را داشته باشدهای حیض نباشد، حیض نیست، و اگر نشانهدارای نشانه

 حکم به حیض بودن آن محل اشکال است، مگر آنکه اطمینان حاصل شود به اینکه
 شود که ُنه سال او تمام شده است.حیض است، و در این صورت معلوم می

ند خونی ببیند و ندازنی که شک دارد شصت ساله شده یا نه، اگر ـ  437مسأله 
 حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده است.

ت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمیـ  438مسأله  شود، و اگر مد 
 مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست.

ل حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثاًل دو روـ  439مسأله  ز باید سه روز او 
 بیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست.خون ب

مام ابتدای حیض الزم است خون بیرون بیاید، ولی الزم نیست در تـ  440مسأله 
ر دانچه سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافی است، و چن

ت، ارف استمامًا یا بعضًا متعها بین سه روز مختصری پاک شود به نحوی که در بین زن
 باز هم حیض است.
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ل و شب چهارم را خون ببیند، ولی باید در ـ  441مسأله  ب شالزم نیست شب او 
ل تا غروب روز سو   ل صبح روز او  م خون قطع نشود، پس اگر از او  م و سو  ت سر م پشدو 

ی روز هاهم خون بیاید و هیچ قطع نشود، حیض است، و همچنین است اگر در وسط
ل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد.  او 

 اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوبارهـ  442مسأله 
وز رز ده اخون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم 

در  آن است که اط الزماحتی و بیشتر نشود، همه روزهایی که خون دیده، حیض است.
، و روزهایی که در وسط پاک بوده کارهایی که بر غیر حائض واجب است انجام دهد

 آنچه بر حائض حرام است ترک کند.
داند ، و ناگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشدـ  443مسأله 

 دهد.خون دمل و زخم است یا خون حیض، نباید آن را خون حیض قرار 
های اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض، باید عبادتـ  444مسأله 

 اش حیض باشد.د، مگر اینکه حالت سابقهجا آوربهخود را 
اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، ـ  445مسأله 

 چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.
ا رگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید خود اـ  446مسأله 

س اگر پورد، وارسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند بعد بیرون آ
 باشد.اطراف آن آلوده باشد، خون بکارت است، و اگر به همه آن رسیده، حیض می

، ببیند شود و بعد سه روز خوناگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاک ـ  447مسأله 
ل اگرچه در روزهای عادتش باشد حیض نیست. م حیض است، و خون او   خون دو 

 
 احکام حائض

 چند چیز بر حائض حرام است:ـ  448مسأله 

ده شود که اگر جا آوربههایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم عبادتاّول: 
جا بهد عمل صحیح انجام دهد، جایز نیست. ولی گونه اعمال را به قصزن حائض این
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ـ  مانند نماز میت هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها الزم نیست ـدن عبادتآور
 مانعی ندارد.

 شد. ذکرتمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت دّوم: 
 چه بهن، اگرکردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای ز نزدیکیسّوم: 

قدار که م گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن استمقدار ختنه
ا بر شود، ولی بنگاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمیکمتر از ختنه

 .احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست
 کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً  یکینزدـ  449مسأله 

بیند و یمباید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون 
رار روزهای عادت خویشان خود را حیض ق ذکر خواهد شدباید به دستوری که بعدًا 

 ی نماید.نزدیکتواند در آن روزها با او دهد، شوهرش نمی
ر ی کند الزم است استغفانزدیکاگر مرد با زن خود در حال حیض ـ  450مسأله 

ل حیض یک مثقا ی ل طالکند، و کفاره واجب نیست گرچه بهتر است، و کفاره آن در او 
ال دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقسکه

 ( نخود است.18شرعی )
یدن و ی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسزدیکنغیر از ـ  451مسأله 

 مالعبه نمودن مانعی ندارد.
 ذکرطوری که در احکام طالق طالق دادن زن در حال حیض بهـ  452مسأله 

 شود باطل است.می
م ام، چنانچه محل اتهااگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شدهـ  453مسأله 

ال ل اشککرد، ولی اگر محل اتهام باشد قبول حرف او مح نباشد باید حرف او را قبول
 است.

اگر زن در بین نماز حائض شود، نمازش باطل است. حتی اگر ـ  454مسأله 
 .حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سالم باشد، بنا بر احتیاط واجب
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یح اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحـ  455مسأله 
اطل نده باست، ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوا

 است. همچنان که در مسأله قبل گذشت.
بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و ـ  456مسأله 

تور س. و دده شود، غسل کندجا آوربههای دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم عبادت
سل، غکند. و بهتر آن است که پیش از آن مثل غسل جنابت است. و از وضو کفایت می

 وضو هم بگیرد.
 بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد،ـ  457مسأله 

زم آن کند، ولی احتیاط ال نزدیکیتواند با او طالق او صحیح است، و شوهرش هم می
سل، شستن فرج باشد، و احتیاط مستحب آن است که پیش از غپس از  نزدیکیاست که 

ط اشترا با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت نزدیکیاز 
شود. و یـ تا غسل نکند بر او حالل نم مانند مس  خط قرآن طهارت بر او حرام بوده ـ

 ز جهتنشده که حرمت آنها اـ کارهایی که ثابت  بنا بر احتیاط واجب همچنین است ـ
 اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد.

ند ای باشد که بتوااندازهاگر آب برای وضو و غسل کافی نباشد، و بهـ  458مسأله 
رای بفقط  غسل کند، باید غسل کند، و بهتر آن است که بدل از وضو تیمم نماید. و اگر

ل وض غسعهتر آن است که وضو بگیرد و باید اندازه غسل نباشد، بوضو کافی باشد و به
م نماید. و اگر برای هیچ ن آبهتر  ند، وکیک از آنها آب ندارد باید بدل از غسل تیمم تیم 

 است که بدل از وضو نیز تیمم نماید.
های نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد، ولی روزهـ  459مسأله 

ـ  ط الزمتیابنا بر اح رفته باید قضا نماید، و همچنین ـماه رمضان را که در حال حیض نگ
 د.نمای هایی که به نذر در وقت معین واجب شده و در حال حیض نگرفته باید قضاروزه

 یندازدهرگاه وقت نماز داخل شود، و بداند که اگر نماز را تأخیر بـ  460مسأله 
گر ـ ا بنا بر احتیاط الزم شود، باید فورًا نماز بخواند، و همچنین است ـحائض می

 شود.احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد حائض می
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ل وقت بهـ  461مسأله  ک نماز یاندازه خواندن اگر زن نماز را تأخیر بیندازد، و از او 
ضای با تمام مقدمات، از قبیل تحصیل لباس پاک و وضو بگذرد و سپس حائض شود، ق

ماز نتوانسته یک ، بلکه اگر وقت داخل شده در حالی که زن میآن نماز بر او واجب است
ن ـ باید آ جببنا بر احتیاط وا با وضو یا غسل بلکه با تیمم بخواند، و نخوانده باشد، ـ

 ر تنددنماز را قضا کند هرچند وقت برای تحصیل سایر شرایط وافی نبوده است، ولی 
ه کزنی  حظه حال خود را بکند، مثالً خواندن و کند خواندن و چیزهای دیگر باید مال

ل ظهر نماز نخواند، قضای آن در صورتی واجب می  شود که بهمسافر نیست اگر در او 
ل ظهر بگذرد و  وشود،  حائض مقدار خواندن چهار رکعت نماز با انجام وضو یا تیمم از او 

ت هاربرای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت با تحصیل ط
 کافی است.

 اندازه غسل واگر زن در آخر وقت نماز، از خون پاک شود و بهـ  462مسأله 
ند، و بخوا خواندن یک رکعت نماز یا بیشتر از یک رکعت وقت داشته باشد، باید نماز را

 د.جا آوربهاگر نخواند باید قضای آن را 
ا تواند بندارد، ولی میاندازه غسل وقت اگر زن حائض بعد از پاکی بهـ  463مسأله 

ر دند، و بخوا تیمم نماز را در وقت بخواند، احتیاط واجب آن است که آن نماز را با تیمم
م ش تیمصورتی که نخواند قضا نماید، و اگر گذشته از تنگی وقت از جهت دیگر تکلیف

ورتی و در ص ـ باید تیمم کند و آن نماز را بخواند، مثل آنکه آب برایش ضرر دارد است ـ
 که نخواند الزم است قضا نماید.

ارد اگر زن بعد از پاک شدن از حیض، شک کند که برای نماز وقت دـ  464مسأله 
 یا نه، باید نمازش را بخواند.

ک یاندازه تحصیل طهارت از حدث و خواندن اگر به خیال اینکه بهـ  465مسأله 
جا هبرا  باید قضای آن نماز رکعت وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته،

 د.آور
مستحب است زن حائض در وقت نماز خود را از خون پاک نماید، و ـ  466مسأله 
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تواند وضو بگیرد تیمم نماید، و در پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد، و اگر نمی
ه در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات شود و بهتر آن است ک

 این حال تسبیحات اربعه را انتخاب کند.
شیه خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن را به حاـ  467مسأله 

ای ن، برهای قرآن، و نیز خضاب کردن به حنا )حنا بستن( و مانند آقرآن و مابین خط
 حائض به گفته جمعی از فقها مکروه است.

 
 های حائضاقسام زن

 های حائض بر شش قسم هستند:زنـ  468مسأله 
قت و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در واّول: صاحب عادت وقتیه و عددیه: 

اشد، بمعین خون حیض ببیند، و شماره روزهای حیض او هم در هر دو ماه یک اندازه 
ل ماه تا هفتم خون ببیند.  مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از او 

 و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت معیندّوم: صاحب عادت وقتیه: 
و دثاًل مخون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه یک اندازه نباشد، 

ل روز هفتم و ماه ل ماه خون ببیند، ولی ماه او  م ماه پشت سر هم از روز او  شتم از روز ه دو 
 خون پاک شود.

ه که شماره روزهای حیض او در دو ما و آن زنی استسّوم: صاحب عادت عددیه: 
اه نکه مپشت سر هم به یک اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یکی نباشد، مثل آ

م از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند. ل از پنجم تا دهم، و ماه دو   او 
 و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیداچهارم: مضطربه: 

 ای پیدا نکرده است.به هم خورده و عادت تازه نکرده، یا عادتش
ل خون دیدِن اوست.پنجم: مبتدئه:   و آن زنی است که دفعه او 
 و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.ششم: ناسیه: 

 شود.می ذکرو هرکدام اینها احکامی دارند که در مسائل آینده 
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 ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه 1

 اند:هایی که عادت وقتیه و عددیه دارند دو دستهزنـ  469مسأله 
 عین همزنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در وقت ماّول: 

ل ماه خون ببیند و روز هفتم ود که شپاک  پاک شود، مثاًل دو ماه پشت سر هم از روز او 
ل ماه تا هفتم است.  عادت حیض این زن از او 

نکه سه آدو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند، و بعد از زنی که دّوم: 
ه کزهایی ام روروز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تم

 اه همهدو م خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و در هر
 شد، کهدر وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باروزهایی که خون دیده و روزهایی که 

ر وسط دضمیمه روزهایی که اندازه روزهایی است که خون دیده است نه به عادت او به
پاک  پاک بوده است، پس الزم است که روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط

ل و همچ مر مادنین بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشند، مثاًل اگر در ماه او  از روز  ه دو 
م خون ببیند، و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببی ل ماه تا سو  ن ادت ایند، عاو 

ـ  اجبوبنا بر احتیاط  شود و در سه روز پاکی که در وسط است ـزن شش روز متفرق می
ه ایی کمحرمات حائض را ترک و اعمال مستحاضه را انجام دهد، و چنانچه مقدار روزه

م خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن صاحب عادت وقتیه است   یه.ه عددندر ماه دو 
ـ  ا نهچه عادت عددیه نیز داشته باشد ی زنی که عادت وقتیه دارد ــ  470مسأله 

ند طوری که بگویاگر در وقت عادت یک یا دو روز یا بیش از آن جلوتر خون ببیند به
که  حکامیهای حیض را نداشته باشد باید به اون نشانهعادتش جلو افتاده، اگرچه آن خ

یش از پشد عمل کند، و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه  ذکربرای زن حائض 
 جا نیاورده قضا نماید.ههایی را که بسه روز پاک شود، باید عبادت

روز  زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و چندـ  471مسأله 
پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض 
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است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خود دیده حیض 
هایی را باشد، و باید عبادتاست، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می

نیاورده قضا نماید. و اگر همه روزهای جا هبادت و بعد از عادت که در روزهای پیش از ع
عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه 

هرچند با  حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است ـ
ـ و خونی که  را داشته باشد های حیضهای حیض نباشد و روزهای قبل نشانهنشانه

باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا جلوتر از آن دیده استحاضه می
نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده 
روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت، حیض و باقی 

 استحاضه است.
 دت رازنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای عاـ  472مسأله 

ت. یض اسحبا چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه 
ن که آش از و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پی

ل را استحاضه قرار میروی هم به مقدا گر ادهد. و ر عادت او شود، حیض، و روزهای او 
وز رز ده امقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند، و روی هم 

با  دیده بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون
رار حاضه قعادت او شود، حیض، و بقیه را استچند روز بعد از آن که روی هم به مقدار 

 دهد.
ک ید پازنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دـ  473مسأله 

 ایی کهروزه شود، و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه
ج روز که پناشند، مثل آنخون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر ب

 رد:خون ببیند و پنج روز پاک شود، و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دا
ل دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، و ـ  1 آنکه تمام خونی که دفعه او 

م که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون دو 
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م نشانهخون او   م را استحاضه قرار دهد. مگر اینکه خون دو  های ل را حیض، و خون دو 
ل و پاکی بعد  حیض را داشته باشد که در این صورت قسمتی از آن که با احتساب خون او 

کند حیض است، و مابقی استحاضه است. مثاًل اگر از آن مجموعًا از ده روز تجاوز نمی
های حیض شود، و سپس پنج روز خون ببیند و نشانه سه روز خون ببیند و سه روز پاک

م حیض است و در پاکی وسط باید ـ ل و چهار روز از خون دو  بنا  را داشته باشد سه روز او 
 ـ واجبات غیر حائض را انجام، و محرمات حائض را ترک کند. بر احتیاط واجب

م یا ـ  2 ل در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دو  ر ز آن دمقداری اآنکه خون او 
ل را استحاضه م را حیض، و خون او   قرار روزهای عادت باشد، که باید همه خون دو 

 دهد.
لـ  3 م در روزهای عادت باشد، و خون او  ل و دو  ر ی که دآنکه مقداری از خون او 

م روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد، و با پاکی وسط و مقداری از خون  که آن دو 
یض حوزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت هر دو خون هم در ر

 است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط، کارهایی که بر غیر حائض واجب
م که ب ،است انجام دهد و محرمات بر حائض را ترک کند  عد ازو مقداری از خون دو 

ل که قبل از روزو اما مقداری از خو .روزهای عادت بوده استحاضه است های ن او 
که گر آنمعادت بوده چنانچه عرفًا بگویند که عادتش جلو افتاده محکوم به حیض است، 

م که نیز در روزهای عا ده یا دت بوحیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دو 
مثاًل  تمام آن از ده روز حیض خارج شود، که در این صورت محکوم به استحاضه است،

ل تا شا م ماه تا دهم بوده، در صورتی که یک ماه از او  د و ن ببینشم خوگر عادت زن از سو 
ل تا دهمدو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، خون حیض  دیده هایی که از او 

 باشد.هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه میاست، و خون
ل و دو  ـ  4 م در روزهای عادت باشد، ولی آن مقدار از خون آنکه مقداری از خون او 

ل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در این صورت باید سه روز آخر  او 
ل و پاکی  م را که مجموعًا با سه روز او  ل را حیض قرار دهد، و همچنین از خون دو  خون او 
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کی او هفت روز باشد خون وسط ده روز باشند، و مازاد بر آن استحاضه است. و اگر پا
ل را حیض قرار دهد، و این  م همه استحاضه است، و در بعضی موارد باید تمام خون او  دو 

 به دو شرط است.
 آنکه به مقداری بر عادت مقدم باشد که بگویند عادتش جلو افتاده.اّول: 
ر عادت دم که آنکه اگر آن را حیض قرار بدهد الزم نیاید که مقداری از خون دو  دّوم: 

م ماه تا ده ه، و م بودواقع شده از ده روز حیض خارج شود، مثاًل اگر عادت زن از سو 
ل ماه تا آخر روز چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و بعد  نزدهم تا پا وبارهداکنون از او 

م تا آخر روز دهم. ل حیض است، و همچنین خون دو   خون دیده، تمام خون او 
ند و ه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیزنی کـ  474مسأله 

ه هد، چددر غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار 
 پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن.

وز رزنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه ـ  475مسأله 
س د، و پو باشبیند، و شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت ایا بیشتر خون ب

ورت صاز پاک شدن دوباره به شماره روزهای عادت خویش خون ببیند، در اینجا چند 
 دارد:
ورت صر این آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آنها از ده روز بیشتر نشود، دـ  1

 شود.مجموع دو خون یک حیض حساب می
آنها  دام ازآنکه پاکی میان آن دو خون ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هرکـ  2

 شوند.حیض مستقل قرار داده می
یان ی در مآنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز، و مجموع دو خون با پاکـ  3

م ر ل را حیض، و خون دو  حاضه ا استبیشتر از ده روز باشد، در این صورت باید خون او 
 قرار دهد.

زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، ـ  476مسأله 
های حیض را نداشته باشد حیض است. و خونی که در روزهای عادت دیده اگرچه نشانه
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های حیض را داشته باشد استحاضه خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگرچه نشانه
ل ماه تا دوازدهم است. مثاًل زنی که  ل ماه تا هفتم است اگر از او  عادت حیض او از او 

ل آن حیض و پنج روز بعد استحاضه می  باشد.خون ببیند، هفت روز او 
 

 ـ صاحب عادت وقتیه 2
و هایی که عادت وقتیه دارند و او ل عادت آنها معین باشد دزنـ  477مسأله 

 اند:دسته
ند روز در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از چزنی که دو ماه پشت سر هم اّول: 

ت سر اه پشمپاک شود، ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثاًل دو 
م روز هشتم ل روز هفتم، و ماه دو  ل ماه خون ببیند ولی ماه او  شود،  ون پاکاز خ هم روز او 

ل ماه را عادت حیض خود قرار   دهد.که این زن باید روز او 
 بیند وبزنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز یا بیشتر خون حیض دّوم: 

ه در ایی کبعد پاک شود، و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزه
م کمتر یا بیشتر از ماه ل وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، ولی ماه دو  مثاًل در  باشد، او 

ل ه م ُنه روز باشد. ولی در هر دو ماه از او  ماه او  یده ده خون ل ماشت روز، و در ماه دو 
ل عادت حیض خود قرار د ل ماه را روز او   هد.باشد، که این زن هم باید روز او 

زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود یا دو سه روز پیش ـ  478مسأله 
شد عمل نماید، و  ذکرهای حائض برای زناز عادت خون ببیند، باید به احکامی که 

مثل اینکه  ( گذشت. و اما در غیر این دو صورت ـ470تفصیل این مطلب در مسأله )
قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده، بلکه بگویند در غیر آن

چه آن خون ـ چنان وقت خود خون دیده. و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش خون ببیند
شد عمل نماید، و  ذکرهای حائض های حیض باشد به احکامی که برای زندارای نشانه

های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا همچنین اگر دارای نشانه
کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کند، و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا میمی
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تحاضه واجب است انجام دهد، و هم کارهایی که بر حائض حرام است کارهایی که بر مس
 ترک نماید.

 زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند وـ  479مسأله 
را  های حیضمقدار آن خون بیش از ده روز باشد، پس اگر بعضی از روزها خون او نشانه

تر و وز کمکه به نشانه حیض است از سه ر داشته باشد و بعضی نداشته باشد، و روزهایی
 ین خونیدهد. و اگر چناز ده روز بیشتر نباشد، آن را حیض و مابقی را استحاضه قرار می

ه ا نشانبروز  با همین شرط دو بار تکرار شود، مثاًل چهار روز خون با نشانه حیض و چهار
ل هد و درا حیض قرار  استحاضه دوباره چهار روز با نشانه حیض باشد، فقط خون او 

ار یض قرحمابقی استحاضه است. و اگر خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد آن را 
د، و ن نمایتعیی دهد و عدد آن را با یکی از دو راه آینده )رجوع به اقارب یا انتخاب عدد(

گر ا هد، وداگر بیش از ده روز است قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه حیض قرار 
ک یارای های آن تشخیص دهد یعنی خون او همه دنتواند مقدار حیض را به واسطه نشانه

کمتر  ه روزنوع نشانه باشد، یا خونی که به نشانه حیض است از ده روز بیشتر، یا از س
اشد دری بپباشد باید به مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه 

 شد یا مرده، ولی به دو شرط:و چه مادری، زنده با
ه باشد، مثل آنکآنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می اّول:

ت مزاج باشد، و آن زن نزدیک به سن  یأس باشد ک ار ه مقدخودش در زمان جوانی و قو 
ادت عشود، و همچنین در عکس این صورت، و مثل زنی که دارای عادت معمواًل کم می

 ( خواهد آمد.488است که معنی و حکمش در مسأله )ناقصه 
ط رای شرآنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دادّوم: 

ل هستند تفاوت دارد، ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشو  د ضرراو 
ی و  بیندخون ن ندارد، و همچنین است حکم زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کل 

به  یض راحلکن در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار 
 های آن تشخیص دهد.واسطه نشانه
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ر تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قراصاحب عادت وقتیه نمیـ  480مسأله 
ون ل خز او  دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از رو

 ه روزشده، چنانچه یک ماه دوازددیده و گاهی روز پنجم و گاهی روز ششم پاک میمی
ل خون ببیند و نتواند با نشانه رار حیض ق اه رامهای حیض شماره آن را معین نماید باید او 

ادت آخر ع شد رجوع نماید، و اگر وسط یا ذکردهد، و در شماره به آنچه در مسأله پیش 
د رار دهوری قوم باشد، چنانچه خون او از ده روز تجاوز بکند باید آن شماره را طاو معل

 که آخر یا وسط آن موافق با وقت عادتش باشد.
ن را واند آزنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون ببیند و نتـ  481مسأله 

ه روز هر روز تا دشد معین نماید، مخیر است کـه از سه  ذکر( 47۹به آنچه در مسأله )
هفت  بیند حیض قرار دهد، و بهتر آن است کهای را که مناسب مقدار حیضش میشماره

ر یض قراحای را که روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند، البته باید شماره
 شد. ذکرطوری که در مسأله پیش دهد موافق با وقت عادتش باشد، آنمی

 
 دیهـ صاحب عادت عد 3

 د ولیزنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باش اّول:
ت او وقت خون دیدن او یکی نباشد، که در این صورت هرچند روزی که خون دیده عاد

م از یازدهم می ل تا پنجم، و ماه دو  ل از روز او  ون ببیند، زدهم خا پانتشود. مثاًل اگر ماه او 
 شود.میعادت او پنج روز 

زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند، و یک روز یا بیشتر پاک  دّوم:
م فرق داشته باشد، که  ل با ماه دو  شود و دو مرتبه خون ببیند، و وقت دیدن خون در ماه او 
اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود، و 

ره روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت شما
شود، و باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطًا کارهایی که بر زن غیر حیض او می

حائض واجب است انجام دهد، و کارهایی که بر حائض حرام است ترک نماید، مثاًل اگر 
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م خ ل تا سو  ل از روز او  ون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه او 
م از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود، و دوباره سه روز خون ببیند  ماه دو 

شود. و اما اگر در یک ماه مثاًل هشت روز خون ببیند، و در ماه عادت او شش روز می
م چهار روز خون دیده و پاک شود و دوباره  خون ببیند و مجموع ایام خون با پاکی دو 

وسط هشت روز باشد، در این صورت این زن صاحب عادت عددیه نیست، بلکه 
 شود، که حکمش خواهد آمد.مضطربه حساب می

خود  زنی که عادت عددیه دارد، اگر کمتر یا بیشتر از شماره عادتـ  482مسأله 
 تجاوز ه روزدیض قرار دهد. و اگر از خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را ح

ماره شجور باشد باید از موقع دیدن خون به هایی که دیده یککند، چنانچه همه خون
هایی که دیده روزهای عادتش حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد. و اگر همه خون

ته اشه دجور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضیک
ازه ک اندباشد، اگر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او ی

 نشانه ه خونباشد باید آن روزها را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهای ک
و بقیه  اندازه روزهای عادت حیض،حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به

ر و کمتر روزهایی که خون نشانه حیض را دارد از روزهای عادت ااستحاضه است. و اگ
 وشود حیض، اندازه عادتش میاست باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به

 بقیه را استحاضه قرار دهد.
 

 ـ مضطربه 4
مضطربه یعنی زنی که دو ماه پشت سر هم خون دیده است ولی با ـ  483مسأله 

ـ اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه  جهت وقت و هم از جهت عددهم از  اختالف ـ
های حیض یا جور باشد، به این معنی که همه آنها یا دارای نشانههایی که دیده یکخون

ـ حکم صاحب عادت وقتیه  بنا بر احتیاط های استحاضه باشد، حکم او ـدارای نشانه
 تمییزنشانه نتواند حیض را از استحاضه  است که در غیر وقت عادت خود خون ببیند و به
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بدهد، که باید عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، و در صورتی که ممکن 
نباشد عددی بین سه و ده روز را برای خود حیض قرار دهد، به بیان و شرحی که در 

 ( گذشت.481( و )47۹مسأله )
 نه حیضببیند که چند روز آن نشامضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ـ  484مسأله 

 ذکر( 47۹) و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله
 شد عمل نماید.

 
 ـ مبتدئه 5

ل خون دیدن اوست، اگر بیشتر اـ  485مسأله  وز رز ده مبتدئه یعنی زنی که دفعه او 
 ویشانباید مقدار عادت یکی از خ جور باشد،هایی که دیده یکخون ببیند و همه خون

ذشت، گ( 47۹خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، به دو شرطی که در مسأله )
ه هد، بدو اگر این ممکن نشد باید یک عددی بین سه روز و ده روز را حیض خود قرار 

 ( بیان شد.481دستوری که در مسأله )
ض و نه حیونی ببیند که چند روز آن نشامبتدئه اگر بیشتر از ده روز خـ  486مسأله 

متر ارد کچند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض د
ه روز شتن داز سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذ
شته یض دااز خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون ح

ند، اه ببیون سیخباشد، مثل آنکه پنج روز خون سیاه و ُنه روز خون زرد، و دوباره پنج روز 
ل را حیض، و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد چنانکه در مض طربه باید خون او 

 گذشت.
ض و نه حیمبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشاـ  487مسأله 

 از سه دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد، ولی خونی که نشانه حیض داردچند روز 
شد  کرذ( 47۹)روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد، باید به دستوری که در ابتدای مسأله 

 عمل نماید.
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 ـ ناسیه 6

وش فرام ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود را یا هر دو راـ  488مسأله 
مه آن هباشد نین زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز کرده است، ا

 حیض است، ولی اگر بیشتر از ده روز باشد موارد آن بر چند قسم است:
ش کرده فرامو آن که عادت وقتیه یا عددیه یا هر دو داشته است، ولی آن را به کلیـ  1

ه مبتدئ ن حکمزآورد، که این به یاد نمی است که حتی به نحو اجمال هم زمان یا عدد آن را
 را دارد که گذشت.

ود به خآن که عادت وقتیه دارد چه عددیه باشد چه نباشد، ولی از وقت عادت ـ  2
 ادت اوعه یا داند که فالن روز جزء عادت او بودنحو اجمال چیزی به یاد دارد، مثاًل می

ل ماه بوده است، چنین زنی نیز حکم م  را در د حیضبتدئه را دارد، ولی نبایدر نیمه او 
ت زء عادجماه  زمانی قرار دهد که یقینًا خالف عادت او است، مثاًل اگر بداند روز هفدهم

ل تا بیستم ما م بوده است و اکنون از او  ست، ادیده  ه خوناو بوده یا عادت او در نیمه دو 
ل قرار دهد حتی اگر به ننمی دهه  های حیض باشد وشانهتواند عادت خود را در دهه او 

م به نشانه  های استحاضه.دو 
 د، اینآن که صاحب عادت عددیه بوده و مقدار عادت خود را فراموش کرده باشـ  3

قداری مدهد کمتر از زن نیز حکم مبتدئه را دارد، ولی نباید مقداری را که حیض قرار می
داری شود بیشتر از مقنین نمیداند شماره حیض او کمتر از آن نیست. و همچباشد که می

 داند شماره عادتش بیش از آن نیست.قرار دهد که می
ماره شکه  و شبیه این امر را باید در عادت عددیه ناقصه هم مراعات کرد، یعنی زنی

ه یا هر ما ها درعادتش مردد است بین دو عدد، زیادتر از سه روز و کمتر از ده روز، مثل آن
ظه های حیض یا مالحتواند به واسطه نشانها هفت روز، نمیبیند یشش روز خون می

ـ  بیندون بدر صورتی که بیش از ده روز خ عادت بعضی از خویشانش و یا به اختیار عدد ـ
 کمتر از شش روز یا بیشتر هفت رو ز را حیض قرار دهد.
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 مسائل متفرقه حیض

ونی خیه دارد، اگر مبتدئه و مضطربه و ناسیه، و زنی که عادت عددـ  489مسأله 
ید کشد باهای حیض را داشته باشد، یا یقین کنند که سه روز طول میببینند که نشانه

جا هبهایی را که عبادت را ترک کنند، و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده باید عبادت
 اند قضا نمایند.نیاورده

ته باشد زنی که در حیض عادت دارد، چه در وقت حیض عادت داشـ  490مسأله 
الف چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم برخ

ره عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن، یا هم وقت و هم شما
گر از اثاًل گردد به آنچه در این دو ماه دیده است، مروزهای آن یکی باشد، عادتش برمی

ل ماه تا هفتم خون م ماه هفده شده، چنانچه دو ماه از دهم تادیده و پاک میمی روز او 
 شود.خون ببیند و پاک شود، از دهم تا هفدهم عادت او می

وز رمقصود از یک ماه، در غیر مورد تعیین عادت وقتیه گذشتن سی ـ  491مسأله 
ل ماه تا آخر ماه. و اما در مورد  تیه ادت وقععیین تاز ابتدای خون دیدن است نه از روز او 

 منظور ماه قمری است نه شمسی.
و دبیند، اگر در یک ماه زنی که معمواًل ماهی یک مرتبه خون میـ  492مسأله 

دو  اید هرشد، بمرتبه خون ببیند چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نبا
 باشد.های حیض را نداشته را حیض قرار دهد. هرچند یکی از آن دو خون نشانه

 زنی که از راه اختالف صفات خون باید حیض را تشخیص دهد اگرـ  493مسأله 
ه بیند کونی بخسه روز یا بیشتر خون ببیند که نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر 

ل ون او  اید خهای حیض ببیند، بنشانه استحاضه را دارد، و دوباره سه روز خونی به نشانه
ر دخون  های حیض داشته حیض قرار دهد. و اما اگر یکی از دوانهو خون آخر را که نش

ض تی حیایام عادت باشد و معلوم نباشد که ده روز وسط همه آن استحاضه است یا قسم
 است، در این صورت خونی که در ایام عادت است حیض، و مابقی استحاضه است.
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ت، باطن خون نیس اگر زن پیش از ده روز پاک شود و بداند که درـ  494مسأله 
 دن دهشباشد که پیش از تمام  های خود غسل کند اگرچه گمان داشتهباید برای عبادت

ون باره خوز دوبیند، و اگر یقین داشته باشد که پیش از تمام شدن ده رروز دوباره خون می
د و جا آوربههای خود را بیند باید همچنان که گذشت احتیاطًا غسل کند و عبادتمی

 بر حائض حرام است ترک نماید. آنچه
ون اگر زن پیش از ده روز پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خـ  495مسأله 

براء ون استست بدها را احتیاطًا انجام دهد یا استبراء کند، و جایز نیهست، یا باید عبادت
صبر  اریقدمها را ترک کند، و استبراء این است که قدری پنبه داخل فرج نماید و عبادت
شود یمو اگر عادت او چنین است که خون او در مدت کوتاهی اثناء حیض قطع  نماید ـ

رون د بیـ و بع شده است باید بیش از آن مقدار صبر کند ذکرهمچنان که در بعضی زنان 
بود ند، و اگر پاک جا آوربههای خود را آورد، پس اگر پاک بود غسل کند و عبادت

روز  و دهاـ چنانچه در حیض عادت ندارد یا عادت  نگی آلوده باشداگرچه به آب زرد ر ـ
پاک  ه روزاست یا هنوز روزهای عادتش تمام نشده باشد باید صبر کند که اگر پیش از د
سل غروز  شد غسل کند، و اگر سِر ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سِر ده

وز یا ردن ده شصورتی که بداند پیش از تمام نماید، و اگر عادتش کمتر از ده روز است در 
 شود، نباید غسل کند.سِر ده روز پاک می

اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض ـ  496مسأله 
را  زوو اگر چند ر نیاورده قضا نماید،جا هبای که در آن روزها نبوده است، باید نماز و روزه
وزه را ر عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها به گمان اینکه حیض نیست

 نیز گرفته باشد باید قضا نماید.
 

 نفاس

آید، خونی که زن از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون میـ  497مسأله 
شرط آنها خون زایمان بر آن صدق کند. و بیند خون نفاس است، بهدر فاصله ده روز می
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 گویند.می« نفساء»نفاس  زن را در حال
بیند نفاس خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه میـ  498مسأله 

 نیست.
شد در الزم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باـ  499مسأله 

 صورتی که از حالت علقه که خون بسته است، و مضغه که قطعه گوشت است گذشته
 نی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.باشد و بیفتد، خو

 روزممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده ـ  500مسأله 
 آید.به حساب نمی نفاس

هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده ـ  501مسأله 
د شرعًا خون شوبچه است یا نه، الزم نیست وارسی کند، و خونی که از او خارج می

 نفاس نیست.
 باشد. و بنا برآنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب میـ  502مسأله 

 احتیاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور، و عبور از مسجدین )مسجد
ام ن( و خواندن آیات سجده واجب، و تماس با خط قرآن و پیامبرالحرام و مسجد 

 حرام است.، بر نفساء خداوند متعال
باشد و نزدیکی طالق دادن زنی که در حال نفاس است، باطل میـ  503مسأله 

اره ندارد.  کردن با زن در حال نفاس حرام است ولی کف 
زنی که عادت عددیه ندارد اگر خون او از ده روز تجاوز نکند همه آن ـ  504مسأله 

جا بههای خود را عبادتنفاس است، پس اگر قبل از ده روز پاک شد باید غسل کند و 
نانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی بار یا بیشتر خون ببیند، چد. و اگر بعد یکآور

هایی که دیده که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون
جام دهد و های واجب را اننفاس است، و در روزهایی که پاک بوده باید احتیاطًا عبادت

کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید. بنابراین باید چنانچه روزه گرفته باشد قضا 
نماید، و اگر خونی که آخر دیده از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن را که در ده روز 
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 دیده نفاس، و آنچه بعد از آن است استحاضه قرار دهد.
موع ه دارد اگر بیش از یک بار خون ببیند و مجزنی که عادت عددیـ  505مسأله 

 م عادتد ایاها از عدد روزهای عادت او بیشتر شود و از ده روز هم تجاوز کند به عدخون
ادت تا دد عـ در روزهای بعد از ع بنا بر احتیاط واجب خود، خون را نفاس قرار دهد و ـ

 ام دهد.روز دهم، محرمات نفساء را ترک و واجبات مستحاضه را انج
اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون ـ  506مسأله 

و جایز  کند، ها را انجام دهد یا باید استبراءهست، یا باید احتیاطًا غسل کند و عبادت
 ذشت.گ( 4۹5ها را بدون استبراء ترک کند. و کیفیت استبراء در مسأله )نیست عبادت
یه س زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عدداگر خون نفاـ  507مسأله 

تا ده  دارد،اندازه روزهای عادت او نفاس، و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، به
ا ادت رعباشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید روز نفاس، و بقیه استحاضه می

ه کتحب آن است که کسی دهد، و احتیاط مسباالترین عددی فرض کند که احتمال می
ام جدهوز هیرعادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا 

 کند. ست ترکد، و کارهایی را که بر نفساء حرام اجا آوربهزایمان، کارهای استحاضه را 
 تا یک ماه یا یدنیزازنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از ـ  508مسأله 

اندازه روزهای عادت او نفاس است، و خونی که درپی خون ببیند، بهبیشتر از یک ماه پی
بیند اگرچه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای بعد از نفاس تا ده روز می

اش باشد، استحاضه است، مثاًل زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا عادت ماهانه
درپی خون دید، ست اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پیبیست و هفتم آن ماه ا

ی خونی که در روزهای عادت خود که  تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حت 
باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر بیند، استحاضه میاز بیستم تا بیست و هفتم است می

بیند در روزهای عادتش نباشد باید منتظر میعادت وقتیه داشته باشد و خونی را که 
روزهای عادتش شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد، هرچند که خون 

های حیض باشد. و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض در این مدت دارای نشانه
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( 47۹روش آن در مسأله ) های آن تعیین کند ـخود را چنانچه ممکن است با نشانه
بیند ـ و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می گذشت

یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه حیض 
( 47۹بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد، به تفصیلی که در مسأله )

داند اختیار نماید، و توضیح دی را که مناسب با خود میگذشت. و اگر ممکن نیست عد
 ( گذشت.481آن در مسأله )
ا ماه ی زنی که در حیض عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یکـ  509مسأله 

م آن است ل آن نفاس، و ده روز دو  ما است. و احاضه بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز او 
 وبیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد، خونی که بعد از آن می

 شد عمل نماید. ذکربرای تعیین حیض باید به دستوری که در مسأله پیش 
 

 غسل مّس میت

اند مس  ای را که سرد شده و غسلش ندادهاگر کسی بدن انسان مردهـ  510مسأله 
واب ه در خمیت نماید، چکند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس  

ی اگر ناخن ومس  کند چه در بیداری، با اختیار مس  کند یا بی به  وان اواستخ اختیار، حت 
بر  د غسلای را مس  کنناخن و استخوان میت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده

 او واجب نیست.
واجب نیست، ای که تمام بدن او سرد نشده، غسل برای مس  مردهـ  511مسأله 

 اگرچه جایی را که سرد شده مس  نماید.
 یت، یاماگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی ـ  512مسأله 

 موی خود را به موی میت برساند، غسل واجب نیست.
ش مادر ـ باید بنا بر احتیاط واجب ای مرده به دنیا بیاید ـاگر بچهـ  513مسأله 

 سل کند.ـ غ بنا بر احتیاط واجب مادر مرده باشد بچه باید پس از بلوغ ـ غسل کند و اگر
اگر انسان، میتی را که سه غسل او کاماًل تمام شده مس  نماید، غسل ـ  514مسأله 
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م تمام شود جایی از بدن او را مس  بر او واجب نمی شود، ولی اگر پیش از آنکه غسل سو 
م آنجا تمام شد کند ـ  ـ باید غسل مس  میت نماید. ه باشداگرچه غسل سو 

ل نه عاقن دیوااگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مس  کند، بعد از آنکه آـ  515مسأله 
 ت.یا بچه بالغ شد باید غسل مس  میت نماید. و اگر ممیز بود غسل او صحیح اس

، وداند، قسمتی جدا شای که غسلش ندادهاگر از بدن زنده یا مردهـ  516مسأله 
ل ست غسپیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، انسان آن را مس  نماید، الزم نی

طعه قمس  میت کند، هرچند که آن قسمت دارای استخوان باشد. ولی اگر میتی قطعه 
 شده باشد و کسی همه یا معظم آنها را مس  کند غسل واجب است.

ده شاند چه از مرده جدا برای مس  استخوانی که آن را غسل ندادهـ  517مسأله 
ا رده یباشد چه از زنده، غسل واجب نیست. و همچنین است برای مس  دندانی که از م

 زنده جدا شده باشد.
غسل مس  میت مانند غسل جنابت است، و کفایت از وضو هم ـ  518مسأله 

 کند.می
ک یاگر چند میت را مس  کند یا یک میت را چند بار مس  نماید، ـ  519مسأله 

 غسل کافی است.
 وبرای کسی که بعد از مس  میت غسل نکرده است، توقف در مسجد ـ  520مسأله 

از و ای نمهایی که سجده واجب دارد، مانعی ندارد، ولی بری با زن و خواندن آیهنزدیک
 مانند آن باید غسل کند.

 
 احکام محتضر

باشد، مرد یمؤمنی را که محتضر است یعنی در حال جان دادن مـ  521مسأله 
ت ه پشـ در صورت امکان باید ب بنا بر احتیاط باشد یا زن، بزرگ باشد یا کوچک، ـ

 طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد.بخوابانند، به
به نحوی که  بهتر آن است تا وقتی که غسل میت تمام نشده نیز او را ــ  522مسأله 
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ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد بهتر آن  ـ رو به قبله بخوابانند، شد ذکردر مسأله قبل 
 خوانند بخوابانند.است که او را مثل حالتی که بر او نماز می

 ست، وبنا بر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب اـ  523مسأله 
ار از ین کـ الزم نیست برای ا و قاصر هم نباشد چنانچه بدانند خود محتضر راضی است ـ

 واجب، حتیاطاجازه بگیرند، و در غیر این صورت اجازه گرفتن از ولی او بنا بر ولی او ا
 الزم است.

یر و سا و دوازده امام مستحب است شهادتین و اقرار به پیامبرـ  524مسأله 
ه را به کسی که در حال جان دادن است، طوری تلقین کنند که بفه نیز  مد، وعقاید َحق 

 ذکر شد، تا وقت مرگ تکرار کنند.مستحب است چیزهایی را که 
مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد ـ  525مسأله 

ی الیِسیَر مِ »  الیِسیَر ا َمْن یْقَبُل یاَعِتک، ْن طاللهّم اْغِفْر ِلی الکِثیَر ِمْن َمعاِصیک، َواْقَبْل ِمنِّ
ی الیِسیَر َو  ی الکِثیَر،َویْعُفو َعِن الکثیِر، ِاْقَبْل ِمنِّ ُفوُر، اللهمَّ لَعُفوُّ الغَ ا إنَّک َاْنَت  اْعُف َعنِّ

 .«اْرَحْمِنی َفِانَّک َرِحیم  
دهد، اگر ناراحت مستحب است کسی را که سخت جان میـ  526مسأله 

 خوانده ببرند.که نماز می به جاییشود، نمی
مبارکه  مستحب است برای راحت شدن محتضر، در بالین او سورهـ  527مسأله 

ات، و احزاب، و آیة الکرسی، و آیه پنجاه و چهارم از سوره اع ه سه آی وراف، یـس، و صاف 
 آخر سوره بقره، بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند.

ن تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چیز سنگین روی شکم او، و بودـ  528مسأله 
ها ن زنگریه کردن، و تنها گذاشتجنب و حائض نزد او، و همچنین صحبت کردن زیاد و 

 .نزد او، مکروه است
 

 احکام بعد از مرگ

ها و چانه میت را ببندند، ها و لببعد از مرگ مستحب است چشمـ  529مسأله 
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ای روی او بیندازند و اگر شب فوت شده است، در دست و پای او را دراز کنند، و پارچه
مؤمنین را خبر کنند و در  ،شییع جنازه اوجایی که فوت شده چراغ روشن کنند و برای ت

ولی اگر یقین به مردن او ندارند باید صبر کنند تا معلوم شود. و نیز  ،دفن او عجله نمایند
قدری دفن را عقب بیندازند که اگر میت حامله باشد و بچه در شکم او زنده باشد، باید به

 بدوزند. پهلوی او را بشکافند و طفل را بیرون آورند و پهلو را
 

 وجوب غسل و کفن و نماز و دفن میت

ی غسل و حنوط و کفن، و نماز و دفن مسلمان اگرچه دوازده امامـ  530مسأله 
أمور ی را مدیگر نباشد، بر ولی او واجب است، ولی باید این کارها را یا خود انجام دهد یا

 ی ساقطز ولام دهد اانجام آنها نماید، و چنانچه شخصی این کارها را با اجازه ولی انج
شود و قط میشود، بلکه اگر دفن و مانند آن را بدون اجازه ولی انجام دهد از ولی سامی

های ام کارز انجالزم نیست دوباره انجام شود، و اگر میت ولی نداشته باشد، یا آنکه ولی ا
فین واجب کفایاو امتناع کند، بر ب ر عنی اگی هند،دی است که کارهای او را انجام قیه مکل 

 شود، و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همهبعضی انجام دهند از دیگران ساقط می
 اند، و در صورت امتناع ولی، اذن او معتبر نیست.معصیت کرده
 اگر کسی مشغول کارهای میت شود، بر دیگران واجب نیست اقدامـ  531مسأله 

 ران تمام کنند.کاره بگذارد باید دیگنمایند، ولی اگر او عمل را نیمه
ه، کند که دیگری مشغول کارهای میت شدپیدا اگر انسان اطمینان ـ  532مسأله 

 ید.م نماواجب نیست به کارهای میت اقدام کند، ولی اگر شک یا گمان دارد باید اقدا
ام اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میت را باطل انجـ  533مسأله 

ست که در دارد جام دهد، ولی اگر گمان دارد که باطل بوده یا شکاند، باید دوباره انداده
 بوده یا نه، الزم نیست اقدام نماید.

ولی زن شوهر اوست، و در غیر این مورد وارث ولی میت است به ـ  534مسأله 
م م ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد، و در هر طبقه مردان بر زنان مقد  اند، و در مقد 
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اش بر برادر فقط ت بر پسرش، و جد  او بر برادرش، و برادر پدر و مادریبودن پدر می
، اشییدااش، و عموی او بر اش، و برادر پدری او بر برادر مادریپدری یا فقط مادری

اشکال است. پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود. و اگر ولی متعدد 
 بود اذن یکی از آنها کافی است.

ین همچن بچه نابالغ و دیوانه والیت انجام کارهای میت را ندارند، وـ  535مسأله 
ود شارها کـ متکفل انجام آن  شخصًا یا با مأمور کردن کسی دیگر تواند ـکه نمی غایبی

 والیت ندارد.
اده اگر کسی بگوید من ولی میت هستم، یا ولی میت به من اجازه دـ  536مسأله 

ی او من وص را انجام دهم، یا بگوید راجع به امور تجهیز میتکه غسل و کفن و دفن میت 
ف اوست، یا اینمی نفر  که دوباشم، چنانچه به حرف او اطمینان دارند، یا میت در تصر 

 عادل به گفته او شهادت دهند، باید حرف او را قبول کرد.
 ، وصیت کند که خود شخصاً اگر فرد، به شخص دیگری غیر از ولی  ـ  537مسأله 

لی ول کند ا قبوراو را غسل دهد یا او را کفن کند یا بر او نماز بخواند، الزم نیست وصیت 
الیت وه کند صیت کوندارد. و اگر  اگر قبول کرد باید به آن عمل نماید و نیاز به اجازه ولی  

خص شه آن این امور با او باشد و او عهده دار و سرپرست امر تجهیز میت باشد طوری ک
حتیاط ید، اجهیز میت را خودش انجام داده یا کسی را برای این کار منصوب نمابتواند ت

 د قبوله آن شخص، وصیت را تا وقتی که سختی فوق العاده نداشته باشکواجب آن است 
بِر شد و خرده باکننده، وصیت را رد کده بودِن وصیت ه آن شخص در حال زنکند مگر اینک

 ین صورت،ه در اکند کو فرد بتواند به دیگری وصیت ننده رسیده باشد کهم به وصیت  رد
 قبول بر او واجب نیست.

 
 

 کیفیت غسل میت

 واجب است میت را سه غسل به این ترتیب بدهند:ـ  538مسأله 
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 با آبی که با سدر مخلوط باشد.اّول: 
 با آبی که با کافور مخلوط باشد.دّوم: 

 با آب خالص.سّوم: 
د، و ای زیاد نباشد که آب را مضاف کناندازهید بهسدر و کافور باـ  539مسأله 

 ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده است.اندازهبه
یاط ر احتبنا ب ای که الزم است پیدا نشود ـاندازهاگر سدر و کافور بهـ  540مسأله 

 ـ مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند. مستحب
 دهند و اگر کسی در حال احرام بمیرد، نباید او را با آب کافور غسلـ  541مسأله 

اف و و طو آن باید با آب خالص غسل بدهند، مگر اینکه در احرام حج تمتع بوده به جای
نجام الق را حده و نمازش و سعی را تمام نموده باشد، یا آنکه در احرام حج قران یا إفراد بو

 ت با آب کافور باید غسل دهند.داده باشد، که در این دو صور
 ز نباشدن جایاگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود، یا استعمال آـ  542مسأله 

 کدام کههر جایبهـ او را یک تیمم بدهند، و  بنا بر احتیاط مثل آنکه غصبی باشد، باید ـ
 ممکن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.

و بنا بر  دهد، باید عاقل و مسلمان ـغسل می کسی که میت راـ  543مسأله 
بچه  اگر وـ شیعه دوازده امامی باشد، و نیز باید مسائل غسل را بداند.  احتیاط واجب

 سلمانمکند. و چنانچه میِت ممیز بتواند غسل را به طور صحیح انجام دهد کفایت می
تکلیف از  غیر اثناعشری را، هم مذهب خودش اگرچه بر طبق مذهبش غسل بدهد،

و اف از مؤمن اثناعشری ساقط است، مگر آنکه ولی آن میت باشد که در این صورت تکلی
 شود.ساقط نمی

ی دهد باید قصد قربت داشته باشد، و کافکسی که میت را غسل میـ  544مسأله 
 باشد. خداوند متعالاست به قصد امتثال امر 

ـ واجب است. و غسل و  داگرچه از زنا باش غسل بچه مسلمان ــ  545مسأله 
کفن و دفن کافر و اوالد او واجب نیست. و اگر بچه کافر ممیز باشد و اظهار اسالم کند 
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مسلمان است. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنانچه پدر 
 یا مادر او مسلمان باشند، باید او را غسل داد.

لکه ند، بچهار ماه یا بیشتر دارد، باید غسل بده بچه سقط شده را اگرـ  546مسأله 
 ـ او را اجبوبنا بر احتیاط  اگرچهار ماه هم ندارد ولی ساختمان بدنش تمام شده، باید ـ

ون غسل ای بپیچند و بدغسل دهند. و در غیر این دو صورت باید بنا بر احتیاط در پارچه
 دفن کنند.

 تواند مردغسل بدهد، و همچنین زن نمی تواند زن نامحرم رامرد نمیـ  547مسأله 
 توانند یکدیگر را غسل بدهند.نامحرم را غسل بدهد، و زن و شوهر می

 ای را که ممیز نیست، غسل دهد، و زن همتواند دختربچهمرد میـ  548مسأله 
 ای را که ممیز نیست، غسل دهد.تواند پسربچهمی

ادر مدهند، چه محارم نسبی مانند  توانند یکدیگر را غسلمحارم میـ  549مسأله 
یست اند، و الزم نو خواهر، و چه آنها که به واسطه شیر خوردن یا ازدواج محرم شده

ط حتیااـ از زیر لباس باشد، گرچه بهتر است. ولی بنا بر  در غیر عورت غسل دادن ـ
 هدل دواجب در صورتی مرد زنی را که محرم او است غسل دهد، که زنی که بتواند غس

 عکس.پیدا نشود، و همچنین به
 دهد، هر دو مرد یا هر دو زناگر میت و کسی که او را غسل میـ  550مسأله 

 ن استآباشند، جایز است که غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد، ولی بهتر 
 که از زیر لباس غسل داده شود.

ی حرام است. و کس نگاه کردن به عورت میت برای غیر زن و شوهرـ  551مسأله 
 شود.دهد اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمیکه او را غسل می

ا نجا راگر در جایی از بدن میت عین نجس باشد، باید پیش از آنکه آـ  552مسأله 
ش از یت پیمغسل بدهند، آن را برطرف کنند، و بهتر آن است که نجاسات را از تمام بدن 

 .شروع غسل برطرف کنند
غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است که تا ـ  553مسأله 
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غسل ترتیبی ممکن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، و در غسل ترتیبی هم الزم است 
 طرف راست را پیش از طرف چپ بشویند.

ل کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده، الزم نیست غسـ  554مسأله 
 جنابت بدهند، بلکه همان غسل میت برای او کافی است. حیض یا غسل

 ـ حرام بنا بر احتیاط واجب، مزد گرفتن برای غسل دادن میت ــ  555مسأله 
ت د قربطوری که منافات با قصاست. و اگر کسی برای گرفتن مزد، میت را غسل دهد به

ام ی غسل حرداشته باشد، آن غسل باطل است، ولی مزد گرفتن برای کارهای مقدمات
 نیست.

ا ای مشروع نیست، و اگر آب پیدا نشود یدر غسل میت غسل جبیرهـ  556مسأله 
تیاط استعمال آن مانعی داشته باشد باید عوض غسل، میت را یک تیمم بدهند، و اح

 مستحب آن است که سه تیمم بدهند.
به  ند ودهد، باید دست خود را بر زمین بزکسی که میت را تیمم میـ  557مسأله 

ا های میت بکشد، و اگر ممکن باشد احتیاط مستحب آن است که بصورت و پشت دست
 دست میت هم او را تیمم بدهد.

 
 احکام کفن میت

، و میت مسلمان را باید با سه پارچه که آنها را لنگ، و پیراهنـ  558مسأله 
 گویند کفن نمایند.، میسریتاسر

دن را ـ از ناف تا زانو، اطراف ب حتیاط واجببنا بر ا لنگ باید ــ  559مسأله 
حتیاط ر اببنا  بپوشاند، و بهتر آن است که از سینه تا روی پا برسد. و پیراهن باید ـ

 روی پا ه تاـ از سِر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند، و بهتر آن است ک واجب
آن  ط واجبرا بپوشاند، و احتیاای باشد که تمام بدن اندازهسری باید بهتابرسد. و سر

ای اندازهقدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد، و عرض آن بهاست که طول آن به
 باشد که یک طرف روی طرف دیگر بیاید.
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ط در صورتی که توس شد ـ ذکرمقدار واجب کفن که در مسأله قبل ـ  560مسأله 
ع نگردد ب شود، بلکه مقدار مستحمی ـ از اصل مال میت برداشته شخص دیگری تبر 

و ال اشود از اصل مـ با مالحظه شأن میت را هم می در حدود متعارف و معمول کفن ـ
ثی م واربرداشت اگرچه احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مقدار واجب کفن را از سه

 که بالغ نشده برندارند.
ت کرده باشد که مقدار مستحب کفن ـ  561مسأله  ل او را از ثلث مااگر کسی وصی 

ت کرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی م ن را صرف آبردارند، یا وصی 
ار توانند مقدمعین نکرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معین کرده باشد، می

 مستحب کفن را هرچند بیش از مقدار متعارف باشد از ثلث مال او بردارند.
ت نکرده باشد که کفن را از ثلث مال او بردارناگر مـ  562مسأله  د و یت وصی 

ثل م( گذشت 560بخواهند از اصل مال بردارند، نباید زیادتر از آنچه در مسأله )
مچنین هد. و مستحبات غیر متعارفه که شأن میت اقتضاء آن را ندارد، از اصل مال بردارن

 وارند، ال بردمزیادی آن را از اصل اگر بیشتر از قیمت متعارف برای کفن بپردازند نباید 
 شود با اجازه ورثه بالغ از سهم آنان برداشت.می

کفن زن بر شوهر است، اگرچه زن از خود مال داشته باشد. و ـ  563مسأله 
پیش  شود، طالق رجعی بدهندمی ذکرهمچنین اگر زن را به شرحی که در احکام طالق 

ه بمیرد، شوهرش باید ک شد یا غ نبافن او را بدهد. و چنانچه شوهر بالاز تمام شدن عد 
 دیوانه باشد، ولی شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد.

کفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگرچه از کسانی باشد که ـ  564مسأله 
 مخارج او در حال زندگی بر آنان واجب باشد.

دفن  جایز نیست برهنهاگر میت مالی برای تهیه کفن نداشته باشد، ـ  565مسأله 
ه ست هزینیز اـ بر مسلمانان واجب است او را کفن کنند، و جا بنا بر احتیاط شود، بلکه ـ

 آن را از زکات حساب نمایند.
قدری آن است که هر یک از سه پارچه کفن به مستحباحتیاط ـ  566مسأله 
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یر آن پیدا باشد، ولی اگر به ند که هر سه با هم طوری باشنازک نباشد که بدن میت از ز
 کند.مانع از پیدا شدن بدن میت باشند کفایت می

 کفن کردن با چیز غصبی اگرچه چیز دیگری هم پیدا نشود، جایزـ  567مسأله 
رون نیست. و چنانچه کفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد باید از تنش بی

ن را آفصیل ه مقام گنجایش تآورند اگرچه او را دفن کرده باشند، مگر در بعضی موارد ک
 ندارد.

کفن کردن میت با چیز نجس یا پارچه ابریشمی خالص و همچنین ـ  568مسأله 
ال حدر  ای که با طال بافته شده، جایز نیست، ولیـ با پارچه بنا بر احتیاط واجب ـ

 ناچاری اشکال ندارد.
ه نیست، بلک کفن کردن با پوست مردار نجس در حال اختیار، جایزـ  569مسأله 

ان ای که از پشم یا موی حیوکفن کردن با پوست مردار پاک، و همچنین با پارچه
کفن  اگر ـ در حال اختیار جایز نیست، ولی بنا بر احتیاط واجب گوشت تهیه شده ـحرام

 ست کهگوشت باشد اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب آن ااز مو و پشم حیوان حالل
 نمایند.با این دو هم کفن ن

اگر کفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود ـ  570مسأله 
ذاشتن از گ شود، باید مقدار نجس را بشویند یا بُبرند اگرچه بعدچنانچه کفن ضایع نمی

ن آدر قبر باشد، و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست، در صورتی که عوض کردن 
 ممکن باشد، باید عوض نمایند.

یگران کسی که برای حج یا عمره احرام بسته، اگر بمیرد باید مثل دـ  571له مسأ
 کفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد.

 مستحب است انسان در حال سالمتی، کفن و سدر و کافور خود راـ  572مسأله 
 تهیه کند.
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 احکام حنوط

ف کی به پیشانی و بعد از غسل واجب است میت را حنوط کنند، یعنـ  573مسأله 
ری طوری که مقداسر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بزنند، به ها و سر زانوها ودست

ت ینی میبسِر  از کافور در آنها باقی بماند هرچند به غیر مالیدن باشد. و مستحب است به
گر به د و اهم کافور بزنند و باید کافور، ساییده شده و مباح )غیر غصبی( و تازه باش
باشد  د پاکواسطه کهنه بودن، عطر آن از بین رفته باشد کافی نیست. همچنین کافور بای

 ـ اگر باعث نجس شدن بدن میت هم نشود. بر احتیاط واجب بنا حتی ـ
ل کافور را به پیشانی میت بماـ  574مسأله   لند، احتیاط مستحب آن است که او 

 ولی در جاهای دیگر ترتیب معتبر نیست.
فن کبهتر آن است که حنوط پیش از کفن کردن باشد، اگرچه در بین ـ  575مسأله 

 کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد.
ردن کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر بمیرد حنوط کـ  576مسأله 

 ( گذشت.541او جایز نیست مگر در دو صورتی که در مسأله )
همعتکف و زنی که شوهر او مـ  577مسأله  رچه اش تمام نشده، اگرده و هنوز عد 

 حرام است خود را خوشبو کنند، ولی چنانچه بمیرند حنوط آنها واجب است.
احتیاط مستحب آن است که میت را با مشک و عنبر و عود و ـ  578مسأله 

 عطرهای دیگر خوشبو نکنند، و نیز اینها را به کافور مخلوط ننمایند.
را با کافور  تربت قبر حضرت سید الشهداء مستحب است قدریـ  579مسأله 

ید نیز با شود نرسانند، واحترامی میمخلوط کنند، ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی
 قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن را کافور نگویند.تربت به

یست، نط الزم اندازه غسل باشد، حنواگر کافور پیدا نشود یا فقط بهـ  580مسأله 
ـ باید  تحببنا بر احتیاط مس و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد ـ

ل پیشانی، و اگر زیاد آمد به جاهای دیگر بمالند.  او 
 مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میت بگذارند.ـ  581مسأله 
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شش  ای که محکوم به اسالم وسلمان، یا بچهنماز خواندن بر میت مـ  582مسأله 
 سال او تمام شده باشد، واجب است.

ام ای که شش سال او تمبنا بر احتیاط واجب نماز خواندن بر بچهـ  583مسأله 
جاًء او ر فهمیده، خواندن نماز برفهمیده، الزم است، و اگر نمینشده ولی نماز را می

 یست.ای که مرده به دنیا آمده مستحب نبچه مانعی ندارد. و اما نماز خواندن بر
د، و نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده شوـ  584مسأله 

ه باشد ن مسألدانستاگر پیش از اینها، یا در بین اینها بخوانند، اگرچه از روی فراموشی یا ن
 کافی نیست.
یا  زم نیست با وضو یا غسلخواهد نماز میت بخواند، الکسی که میـ  585مسأله 

م باشد و بدن و لباسش پاک باشد، و اگر لباس او غصبی باشد هم نماز ص ست، ح ایحتیم 
 ند.ایت کاگرچه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر معتبر است رع

ط احتیا رببنا  زند باید دوری کند بلکه ـبله، از هر کاری که صورت نماز میت را به هم می
 ند.کهیز ـ باید از صحبت کردن، قهقهه زدن، و پشت کردن به قبله به طور کلی پر واجب

 واجب خواند، باید رو به قبله باشد، و نیزکسی که بر میت نماز میـ  586مسأله 
ر و ازگزاطوری که سر او به طرف راست نماست میت را مقابل او به پشت بخوابانند، به

 مازگزار باشد.پای او به طرف چپ ن
 پستی تر یا بلندتر نباشد، ولیباید جای نمازگزار از جای میت پستـ  587مسأله 

بی و بلندی مختصر اشکال ندارد. و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار غص
 نباشد.

 نمازگزار باید از میت دور نباشد، ولی دوری ماموم در جماعتـ  588مسأله 
 متصل باشند اشکال ندارد. ها به یکدیگرچنانچه صف
ه کنماز کسانی  ،جماعتنمازگزار باید مقابل میت بایستد ولی در ـ  589مسأله 

 مقابل میت نیستند اشکال ندارد.
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، نباشد اینها بین میت و نمازگزار باید پرده و یا دیوار و یا چیزی مانندـ  590مسأله 
 ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد.

کردن  در وقت خواندن نماز باید عورت میت پوشیده باشد، و اگر کفنـ  591مسأله 
 د.وشانناو ممکن نیست باید عورتش را اگرچه با تخته و آجر و مانند اینها باشد بپ

ع نیت نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند، و در موقـ  592مسأله 
ط احتیا و. «للهقربًة إلی ا»خوانم بر این میت ماز میمیت را معین کند، مثاًل نیت کند: ن

 واجب آن است که استقراری که در قیام نماز یومیه معتبر است رعایت شود.
شود اگر کسی نباشد که بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، میـ  593مسأله 

 نشسته بر او نماز خواند.
ت کرده باشد که شخص ـ  594مسأله  زم المعینی بر او نماز بخواند اگر میت وصی 

 نیست آن شخص از ولی میت اجازه بگیرد، گرچه بهتر است.
، وانندبه نظر بعضی از فقهاء مکروه است بر میت چند مرتبه نماز بخـ  595مسأله 

 ست.وه نیولی این مطلب ثابت نیست، و اگر میت اهل علم و تقوا باشد بدون اشکال مکر
ماز ندًا یا از روی فراموشی یا به جهت عذری بدون اگر میت را عمـ  596مسأله 

 ، جایزه استدفن کنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بود
سد او قتی جونیست برای نماز خواندن بر او قبرش را نبش کنند، ولی مانعی ندارد که تا 

 .خوانندبشد بر قبرش نماز  ذکرهایی که برای نماز میت از هم نپاشیده رجاًء با شرط
 

 دستور نماز میت

یب ن ترتنماز میت پنج تکبیر دارد، و اگر نمازگزار پنج تکبیر به ایـ  597مسأله 
ل بگوید:  لله و َاّن ا إاّل ِالهَ  َاْشَهُد َاْن ال»بگوید کافی است: بعد از نیت و گفتن تکبیر او 

دًا َرُسوُل الله دٍ ّمٍد َو لی ُمَح اّللُهمَّ َصّل عَ »م بگوید: و بعد از تکبیر دو  «. ُمَحمَّ و «. آِل ُمَحمَّ
م بگوید:  گر کبیر چهارم اتبعد از  و«. ِت اللهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنیَن َوالُمْؤِمنا»بعد از تکبیر سو 

 ِفْر ِلهِذهِ لهمَّ اْغ ال»: دو اگر زن است بگوی« اللهمَّ اْغِفْر ِلهَذا الَمّیِت »میت مرد است بگوید: 
 و بعد تکبیر پنجم را بگوید.«. الَمیَتةِ 
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ل بگوید:    َشِریک َلهُ َدُه الله َوْح َاْشَهُد َاْن ال ِالَه إاّل ال»و بهتر است بعد از تکبیر او 
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َاْرَسَلُه ِبالَحقِّ بَ  ر تکبی و بعد از«. َدی الّساَعةِ یرًا َبیَن یًا َوَنذِ ِشیر َوَاْشَهُد َاّن ُمَحمَّ

م بگوید:  ٍد، َوبارِک َعلی»دو  ٍد َوآِل ُمَحمَّ ٍد َو ٍد وآُمَحمَّ  اللهمَّ َصِلّ َعلی ُمَحمَّ اْرَحْم ل ُمَحمَّ
ْمَت عَ  ٍد کَاْفَضِل ما َصّلیَت َوبارکَت َوَتَرحَّ دًا َوآَل ُمَحمَّ ِهیَم إنَّک  َوآِل إْبراْبراِهیَم إلی ُمَحمَّ

، َوَصّل َعلی َجمی َه َحِمید  َمِجید  یِع ِعباِد الله یِقیَن َوَجمِ َوالّصّد  داءِ ِع األْنِبیاِء والُمْرَسِلیَن َوالشُّ
م بگوید: «. الّصاِلِحیَن  ْسِلِمیَن ناِت، َوالمُ الُمْؤمِ یَن َو اللهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنِ »و بعد از تکبیر سو 

َعواِت، ِت، إنَّک ُمِج الَخیرابِ ْم یَنهَوالُمْسِلماِت، ااَلْحیاِء ِمْنُهْم َوااَلْمواِت، تاِبْع َبیَننا َوبَ  یُب الدَّ
 إّن همَّ الل  »وید: و بعد از تکبیر چهارم اگر میت مرد است بگ«. إنَّک َعلی کّل َشیٍء َقِدیر  

همَّ  ِبِه، الل  یُر َمْنُزولٍ َخ َاْنَت َو  َک َنَزَل بِ  َک َواْبُن َاَمتِ  َک َواَبُن َعْبدِ  َک قّدامنا َعْبدُ  ی  هذا المسّج 
اَن کِاْحساِنِه وإن  ی فِ ْحِسنًا َفِزدْ اَن مُ کن إ همَّ  َخیرًا َوَاْنَت َاْعَلُم ِبِه ِمّنا، الل  ّنا ال َنْعَلُم ِمْنُه إاّل إ

َاْهِلِه  ی  َواْخُلْف َعل ِعّلییَن  ی  ْعلاَ  یفِ  َک دَ همَّ اْجَعْلُه ِعنْ ئاته َواْغِفْر َلُه، الل  یّ ُمِسیئًا َفَتجاَوْز َعْن س
گر بگوید. ولی ا نجم راپکبیر تبعد  «.یا َاْرَحَم الّراِحِمیَن  َک ِبِریَن، َواْرَحْمُه ِبَرْحَمتِ الغا یفِ 

َوابَنُة  َک َمتُ اَ امنا همَّ إنَّ هِذِه المسّجاة قّد الل  »زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: میت 
  َخیرًا َوَاْنَت  ِمْنها إاّل ا ال َنْعَلُم همَّ إنّ لل  اِه، َوَاْنَت َخیُر َمْنُزوٍل بِ  َک َنَزَلْت بِ  َک َواْبَنُة َاَمتِ  َک َعْبدِ 

اتها یاَوْز َعْن سِسیَئًة َفَتجاَنْت مُ کإن و إْحساِنها  یهمَّ إن کاَنْت ُمْحِسَنًة َفِزْد فِ َاْعَلُم ِبها ِمّنا، الل  
ِبِریَن، َواْرَحْمها الغا یِلها فِ َاهْ  ی  لعَ ْف ِعّلّییَن، َواْخلُ  ی  َاْعل یفِ  َک َواْغِفْر َلها، اللهمَّ اْجَعْلها ِعْندَ 

 «.یا َاْرَحَم الّراِحِمیَن  َک ِبَرْحَمتِ 
ارد و دالغ شایان ذکر است دعایی که بعد از تکبیر چهارم ذکر شد اختصاص به افراد ب

 َعلْ ُهمَّ اْج الل  »د: شودر نماز بر اطفال مؤمنین بعد از تکبیر چهارم گفته می
َ
َلفًا سَ  بَویِه َوَلناُه أِل

ْجراً 
َ
 «.َوَفَرطًا َوأ

ز باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند که نماز اـ  598مسأله 
 صورت خود خارج نشود.

اید خواند، اگرچه مأموم باشد بکسی که نماز میت را به جماعت میـ  599مسأله 
 تکبیرها و دعاهای آن را هم بخواند.
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 مستحّبات نماز میت

 د چیز در نماز میت مستحب است:چنـ  600مسأله 
ر است د آنکه نمازگزار بر میت با وضو یا غسل یا تیمم باشد، و احتیاط آناّول: 

ند کغسل  صورتی تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد، یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا
 به نماز میت نرسد.

بل خواند مقااز میاگر میت مرد است، امام جماعت یا کسی که فرادی بر او نمدّوم: 
 اش بایستد.وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است مقابل سینه

 پا برهنه نماز بخواند.سّوم: 
 ها را بلند کند.در هر تکبیر دستچهارم: 
ه ه جنازبقدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد فاصله او با میت بهپنجم: 

 برسد.
 ند.نماز میت را به جماعت بخواششم: 
خوانند از میامام جماعت تکبیر و دعاها را بلند بخواند، و کسانی که با او نمهفتم: 

 آهسته بخوانند.
 در جماعت اگرچه مأموم یک نفر باشد، عقب امام بایستد.هشتم: 

 نمازگزار، به میت و مؤمنین زیاد دعا کند.نهم: 
 .«الصالة»پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید: دهم: 

 روند.می نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجاهم: یازد
صف  خواند، تنها بایستد و درزن حائض اگر نماز میت را به جماعت میدوازدهم: 

 نمازگزاران نایستد.
خواندن نماز میت در مساجد مکروه است، ولی در مسجد الحرام ـ  601مسأله 

 مکروه نیست.



 117  ....................................................................................................  احکام دفن/  احکام طهارت

 
 احکام دفن

یاید، واجب است میت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون نـ  602أله مس
یرون و را بابدن  و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند، و اگر ترس آن باشد که جانور

 آورد، باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند.
ا در دفن، او ر جایبه تواننداگر دفن میت در زمین ممکن نباشد، میـ  603مسأله 

 بنا یا تابوت بگذارند.
و بدن ا میت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که جلویـ  604مسأله 

 رو به قبله باشد.
شود و بودن او اگر کسی در کشتی بمیرد، چنانچه جسد او فاسد نمیـ  605مسأله 

ند، فن کندسند و او را در زمین در کشتی مانعی ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی بر
ا رت او وگرنه باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند پس از خواندن نماز می

بسته  ه پایشینی بدر خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند، یا اینکه چیز سنگ
وانات عمه حیًا طفور و به دریا بیندازند، و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که

 نشود.
ورد و آاگر بترسند که دشمن قبر میت را بشکافد و بدن او را بیرون ـ  606مسأله 

سأله مطوری که در گوش یا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد، چنانچه ممکن باشد باید به
 شد او را به دریا بیندازند. ذکرپیش 

ج محکم کردن قبر میت را در مخارج انداختن در دریا، و مخارـ  607مسأله 
 توانند از اصل مال میت بردارند.صورتی که الزم باشد، می

ر بچه اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد، چنانچه پدـ  608مسأله 
ه به وی بچرمسلمان باشد، باید زن را در قبر به پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که 

ای که در شکم ـ اگر بچه بنا بر احتیاط مستحب است ـطرف قبله باشد، و همچنین 
 اوست هنوز روح به بدنش داخل نشده باشد.
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ار، و دفن کافر در قبرستان مسلمـ  609مسأله  انان دفن مسلمان در قبرستان کف 
 جایز نیست.
ه کاحترامی به او باشد، مانند جایی دفن مسلمان در جایی که بیـ  610مسأله 

 ریزند، جایز نیست.می خاکروبه و کثافت
دفن میت در جای غصبی جایز نیست همچنین دفن میت در زمینی ـ  611مسأله 

ی اند، در صورتکه مثل مسجد یا حسینیه یا مدارس دینی برای غیر دفن کردن وقف شده
یا  که موجب ضرر به وقف یا مزاحم جهت وقف باشد جایز نیست بلکه اگر موجب ضرر

 باشد.بر احتیاط واجب جایز نمی مزاحمت نباشد هم، بنا
یست، نای برای آنکه مرده دیگر در آن دفن شود، جایز نبش قبر مردهـ  612مسأله 

ی از بین رفته باشد و این کار لی به کل  اهی لزم گن، مستمگر آنکه قبر کهنه شده و میت او 
ف در حق دیگری ـ  ـ نباشد. مانند تصر 

 شود، اگرچه مو و ناخن و دندانش باشدچیزی که از میت جدا میـ  613مسأله 
حتیاط ر اببنا  باید با او دفن شود، و چنانچه آن چیز بعد از دفن شدن میت پیدا شود ـ

خن و ن ناـ اگرچه مو یا ناخن یا دندانش باشد باید در جایی جدا دفن شود. و دف الزم
 شود، مستحب است.دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می

ا ر چاه اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید درِ ـ  614مسأله 
 ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.

 داشته اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر خطرـ  615مسأله 
قطعه  ا قطعهاو ر ترین راه او را بیرون آورند، و چنانچه ناچار شوند کهباشد، باید به آسان

گر د. و ایاورنفن است او را بیرون بوسیله شوهرش اگر اهلکنند اشکال ندارد، ولی باید به
کند  راجعهمتواند زن به کسی فن باشد، او را بیرون آورد. و میممکن نیست، زنی که اهل

 .باشد امحرمتر باشد هرچند نکه بهتر بتواند این کار را انجام دهد و به حال او مناسب
هرگاه مادر بمیرد و بچه در شکمش زنده باشد، اگر امید زنده ماندن ـ  616مسأله 

طفل هرچند در مدت کوتاهی باشد، باید هر جایی را که برای سالمتی بچه بهتر است 
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بشکافند و بچه را بیرون آورند و دوباره بدوزند. و اما اگر علم یا اطمینان به مرگ طفل با 
 ست.این عمل باشد، جایز نی

 
 مستحّبات دفن

یا ارتفاع شانه وی اندازه قد انسان متوسط مستحب است قبر را بهـ  617مسأله 
قبرستان دفن نمایند، مگر آنکه قبرستان دورتر از  تریننزدیکگود کنند، و میت را در 

جهتی بهتر باشد، مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند، یا مردم برای فاتحه 
قبر، زمین  ذراعییشتر به آنجا بروند. و نیز مستحب است جنازه را در چند اهل قبور ب

کم نزدیک ببرند و در هر مرتبه زمین بگذارند و بردارند، و در بگذارند و تا سه مرتبه کم
م طوری زمین بگذارند که  نوبت چهارم وارد قبر کنند. و اگر میت مرد است در دفعه سو 

در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر زن  قبر باشد، و پایینسر او طرف 
م طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن  است در دفعه سو 

ای روی قبر بگیرند. و نیز مستحب است جنازه را به آرامی از تابوت بگیرند و وارد پارچه
از دفن و موقع دفن بخوانند، و بعد از آنکه  قبر کنند، و دعاهایی که دستور داده شده پیش

و بهتر است ابتدا بند کفن از طرف سر های کفن را باز کنند د گذاشتند گرهَح میت را در لَ 
صورت میت را روی خاک بگذارند، و بالشی از خاک زیر سر او میت را باز کنند سپس 

نگردد، و پیش از بسازند، و پشت میت خشت خام یا کلوخی بگذارند که میت به پشت 
ت بر  آنکه لحد را پوشانند دست راست را به شانه راست میت بزنند، و دست چپ را به قو 
ت حرکتش دهند و سه  شانه چپ میت بگذارند، و دهان را نزدیک گوش او ببرند و به شد 

درش را فالن ابن فالن اسم میت و پ جایبهو  «ِاْسَمْع ِاْفَهُم یا فالن ابن فالن»مرتبه بگویند: 
د و اسم پدرش علی است سه مرتبه بگویند:  ِاْسَمْع ِاْفَهْم یا »بگویند. مثاًل اگر اسم او محم 

َد بَن  ِذی فاَرْقَتنا َعَلیِه، ِمْن َشهاَدِة َان »پس از آن بگویند:  ،«َعِلی ُمَحمَّ َهْل َاْنَت َعَلی الَعْهِد الَّ
ی الله َعَلیِه َوآِلِه َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوَسیُد  ال ِاله إاّل الله َوْحَدُه ال َشِریک َلُه و َانّ  دًا َصلَّ ُمَحمَّ

ِبییَن َوخاَتُم الُمْرَسِلیَن، و َانّ  َعِلیًا َاِمیُر الُمْؤِمنیَن َوَسیُد الَوِصییَن َوِامام  ِاْفَتَرَض الله طاَعَتُه  النَّ
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د َو الَحَسَن َوالُحَسیَن َوَعِلی بَن الُحَس  َعَلی العاَلمین و َانّ  َد بَن َعِلی َو َجْعَفَر بَن مَحمَّ یِن َوُمَحمَّ
ُموَسی بَن َجْعَفٍر َو َعلی بَن ُموسی َو َمَحّمد بَن علی َو َعلی بَن محّمٍد و الحسَن بَن َعلی 

ُة الُمْؤِمِنیَن َوُحَجُج الله َعَلی الَخْلِق  َة الَمْهِدی َصَلواُت الله َعَلیِهْم َاِئمَّ َاْجَمِعیَن،  َواْلقاِئَم الُحجَّ
، یا فالن ابن فالن ُة ُهدی ِبک َابرار  ِئمَّ

َ
ُتک أ فالن ابن فالن اسم میت و  جایبهو  «َوأِئمَّ

باِن َرُسوَلیِن ِمْن ِعْنِد الله َتباَرک »پدرش را بگوید و بعد بگوید:  إذا َاتاک الَمَلکاِن الُمَقرَّ
ِتک َوَتعالی َوَسَأالک َعْن َرّبک َوَعْن َنِبیک َوَعْن دِ  یِنک َوَعْن کتاِبک َوَعْن ِقْبَلِتک َوَعْن َاِئمَّ

د  صلی الله علیه و آله و سلم َنِبیی،  َفال َتَخْف َوال َتْحَزْن َوُقْل ِفی َجواِبِهما: الله َرّبی َوُمَحمَّ
 َابی طاِلٍب ِاماِمی، َوااِلْسالُم ِدیِنی َوالُقْرآُن کتاِبی، َوالکْعَبُة ِقْبَلِتی َوَاِمیُر الُمْؤِمِنیَن َعِلی بُن 

ِهیُد ِبکْرَبال إماِمی، َوَعِلی َزیُن  َوالَحَسُن ْبُن َعِلی الُمْجَتبی إماِمی، َوالُحَسیُن بُن َعِلی الشَّ
د  الباِقُر ِاماِمی، َوَجْعَفر  الصاِدُق ِاماِمی، َوُموَسی الکاِظُم ِامامی، َوَعِلی  العاِبِدین ِاماِمی، َوُمَحمَّ

ُة الّرضا ِاماِمی د  الَجواُد ِاماِمی، َوَعِلی الهاِدی ِاماِمی، َوالَحَسُن الَعْسکِری ِاماِمی، َوالُحجَّ ، َوُمَحمَّ
ِتی َوساَدِتی َوقاَدِتی َوُشَفعاِئی، بهم َاَتَوّلی َوِمْن  الُمْنَتَظُر ِاماِمی، هُؤالِء َصَلواُت الله َعَلیِهْم َاِئمَّ

ْنیا فالن ابن فالن اسم  جایبهو  «َواآلِخَرِة. ُثمَّ اْعَلْم یا فالن ابن فالن َاْعداِئِهْم َاَتـَبّرأ ِفی الدُّ
، و َانّ »میت و پدرش را بگوید و بعد بگوید:  بُّ دًا صلی  َانَّ الله َتباَرک َوَتعالی ِنْعَم الرَّ ُمَحمَّ

ُسوُل، و َانّ  الله علیه و َة َعِلی ْبَن َاِبی طاِلٍب َوَاْوالدَ  آله و سلم ِنْعَم الرَّ ُه الَمْعُصوِمیَن ااَلِئمَّ
ُة، و َانّ  د  صلی الله علیه و ااِلْثنی َعَشَر ِنْعَم ااَلِئمَّ ، و َانّ  ما جاَء ِبِه ُمَحمَّ الَمْوَت  آله وسلم َحقٌّ

، َو  ، َوالّصراَط َحقٌّ ُشوَر َحقٌّ ، َوالنُّ ، َوالَبْعَث َحقٌّ الِمیزاَن َحقٌّ َوُسؤاَل ُمْنکٍر َوَنکیٍر ِفی الَقْبِر َحقٌّ
، و َانّ  ، َوَتطایَر الکُتِب َحقٌّ ، و َانّ  َحقٌّ ، َوالّناَر َحقٌّ َة َحقٌّ  الساَعَة آِتیة  ال َریَب ِفیها، و َانّ  الَجنَّ

فالن اسم میت را بگوید،  جایبهو  «َاَفِهْمَت یا ُفالن»پس بگوید  «الله یْبَعُث َمْن ِفی الُقُبورِ 
َتک الله »پس از آن بگوید:  َف الله َثبَّ ِبالَقْوِل الّثاِبِت َوَهداک الله إلی ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم، َعرَّ

اللهمَّ جاِف األْرَض َعْن َجْنَبیِه، َو »پس بگوید:  «َبیَنک َوَبیَن َاْوِلیاِئک ِفی ُمْسَتَقٍر ِمْن َرْحَمِتهِ 
ِه ِمْنک ُبْرهانًا، اللهمَّ َعْفَوک َعْفوَ   .«کَاْصِعْد ِبُروِحِه ِاَلیک، َوَلقِّ

گذارد، با طهارت و سر مستحب است کسی که میت را در قبر میـ  618مسأله 
برهنه و پا برهنه باشد، و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید، و غیر از خویشان میت 
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إّنا لله َوِاّنا ِاَلیِه »کسانی که حاضرند، با پشت دست خاک بر قبر بریزند و بگویند: 
باشد او را در قبر بگذارد، و اگر زن است کسی که با او محرم میاگر میت و  .«راِجُعونَ 

 محرمی نباشد خویشانش او را در قبر بگذارند.
ت از اندازه چهار انگشمستحب است قبر را، چهار گوشه بسازند و بهـ  619مسأله 

 شند، وب بپاای روی آن بگذارند که اشتباه نشود، و روی قبر آزمین بلند کنند، و نشانه
کرده  ها را بازها را بر قبر بگذارند و انگشتبعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دست

ا أنزلناه»در خاک فرو برند، و هفت مرتبه سوره مبارکه   یت طلببرای م ورا بخوانند،  «إن 
وَحُه َلیک ُر اِ ْصِعْد ، َواَ اللهمَّ جاِف ااَلْرَض َعْن َجْنَبیهِ »آمرزش کنند و این دعا را بخوانند: 

ِه ِمْنک ِرْضوانًا، َوَاْسکْن َقْبَرُه ِمْن َرْحَمِتک ما ُتْغِنیهِ   .«واکِس ْحَمِة َمْن َر ِه َعْن  بِ َوَلقِّ
اند، مستحب است ولی پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کردهـ  620مسأله 

ین لقتمیت  میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد، دعاهایی را که دستور داده شده به
 کند.

 بعد از دفن، مستحب است صاحبان عزا را سر سالمتی دهند، ولیـ  621مسأله 
تی گذشته است که به واسطه سر سالمتی دادن مصیبت یادشان می  آید، ترک آناگر مد 

غذا  بهتر است. و نیز مستحب است تا سه روز برای اهل خانه میت غذا بفرستند، و
 ه است.خوردن نزد آنان و در منزلشان مکرو

مستحب است انسان در مرگ خویشان، مخصوصًا در مرگ فرزند ـ  622مسأله 
ای میت د، و بربگوی «إّنا لله َوِاّنا ِاَلیِه راِجُعونَ »کند صبر کند، و هر وقت میت را یاد می

 ا محکمرحاجت بخواهد، و قبر  خداوند متعالقرآن بخواند، و سر قبر پدر و مادر از 
 نشود.بسازد که زود خراب 

را  بنا بر احتیاط جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بدن خودـ  623مسأله 
 بخراشد، و موی خود را قطع کند، ولی به سر و صورت زدن جایز است.

یست، ایز نـ ج بنا بر احتیاط پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر ــ  624مسأله 
 م یقه پاره نکند.و احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان ه
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ی اگر زن در عزای میت صورت خود را بخراشد و خونین کند یا موـ  625مسأله 
 هد و یادعام طـ یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را  بنا بر احتیاط مستحب خود را بکند، ـ

 ند.اره کپبپوشاند. و همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را 
 احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میت، صدا را خیلی بلندـ  626مسأله 

 نکنند.
 

 نماز وحشت

ل قبر، دو رکعت نماز وحشت برای میت ـ  627مسأله  سزاوار است در شب او 
ل بعد از حمد یک مرتبه آیة ر دسی، و الکر بخوانند، و دستور آن این است که: در رکعت او 

م بعد از حمد ده مرتبه س ا أنزلناه»وره رکعت دو  ویند: ماز بگنز سالم ارا بخوانند، و بعد  «إن 
ٍد، َواْبَعْث َثواَبها ِالی قَ » ٍد َوآِل ُمَحمَّ کلمه فالن اسم  جایبهو  «ُفالنٍ  ْبرِ اللهمَّ َصِل َعلی ُمَحمَّ

 میت را بگویند.
ل قبر میـ  628مسأله   بهتر شود خواند، ولینماز وحشت را در هر موقع از شب او 

ل شب بعد از نماز عشا خوانده شود.ا  ست در او 
ن او اگر بخواهند میت را به شهر دوری ببرند، یا به جهت دیگر دفـ  629مسأله 

ل قبر او تأخیر بیندازند.  تأخیر بیفتد، باید نماز وحشت را تا شب او 
 

 نبش قبر

اشد بنبش قبر مسلمان، یعنی شکافتن قبر او اگرچه طفل یا دیوانه ـ  630مسأله 
 حرام است، ولی اگر بدنش از بین رفته و خاک شده باشد اشکال ندارد.

راب خها و شهداء و علماء و هر موردی که خراب کردن قبر امامزادهـ  631مسأله 
، باشد ها بر آن گذشته و بدنشان از میان رفتهکردن قبر هتک شمرده شود اگرچه سال

 حرام است.
 مورد حرام نیست:شکافتن قبر در چند ـ  632مسأله 
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ا ر آنجدآنکه میت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالک زمین راضی نشود که  اّول:
ه شرط که در این فرض شکافتن قبر حرام نیست ببماند، و نبش هم موجب حرج نباشد، 

فن یا دون دآنکه نبش قبر و بیرون آوردن میت مفسده مهمتری مانند باقی ماندن جنازه ب
ر بش دنه جواز کبدن او نداشته باشد و گرنه نبش قبر جایز نیست، بل قطعه قطعه شدن

رده کموردی که موجب هتک حرمت میت باشد و خوِد میت هم آن زمین را غصب ن
زم البر احتیاط واجب بر غاصب  باشد، محل  اشکال است و در مثل چنین موردی بنا

ال مینکه ماند هرچند به ااست مالک را راضی نماید که میت مذکور در زمین او باقی ب
 .زیادتری را به مالک ببخشد

اضی رآنکه کفن یا چیز دیگری که با میت دفن شده غصبی باشد و صاحب آن  دّوم:
سیده ره او نشود که در قبر بماند، و همچنین است اگر چیزی از مال خود میت که به ورث

 ت وصیتگر میابماند، ولی  با او دفن شده باشد و ورثه او راضی نشوند که آن چیز در قبر
ت او نا ای شد، برفذ باکرده باشد که دعا یا قرآن یا انگشتری را با او دفن کنند، و وصی 

قبل  ر مورددکه  ییاستثناتوانند قبر را بشکافند. و در این مورد نیز بیرون آوردن اینها نمی
 ذکر شد جاری است.

 یایت بی غسل یا بی کفن آنکه شکافتن قبر موجب هتک حرمت نباشد و م سّوم:
فن شرع ک دفن شده باشد، یا بفهمند غسلش باطل بوده، یا به غیر از دستور حنوط بدون
 اند.، یا در قبر او را رو به قبله نگذاشتهحنوط شدهیا  شده

ی که مهم چهارم: ند بخواه باشدیا مساوی آن  تر از نبش قبرآنکه برای ثابت شدن حق 
 بدن میت را ببینند.

ار، آنکه میت را در جایی که بیم: پنج که  ا جایییاحترامی به اوست مثل قبرستان کف 
 ریزند دفن کرده باشند.کثافت و خاکروبه می

 برای یک مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر است، قبر را ششم:
 د.ن آورنرواند بیای که دفنش کردهبشکافند، مثاًل بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله

ن ن بیروا دشمیای بدن میت را پاره کند، یا سیل او را ببرد، آنکه بترسند درنده هفتم:
 آورد.

فه نقل نمایند، چنانچه  هشتم: آنکه میت وصیت کرده باشد که او را به مشاهد مشر 
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نقل دادن او محذوری نداشته باشد، ولی عمدًا یا از روی جهل یا فراموشی در جایی دیگر 
توانند در صورتی که موجب هتک حرمتش نشود، و محذور دیگری شده باشد میدفن 

فه نقل دهند. بلکه در این  نداشته باشد، قبر او را نبش کرده و بدنش را به مشاهد مشر 
 فرض نبش و نقل واجب است.

 
 های مستحبغسل

های مستحب زیاد است، و از آن جمله در شرع مقدس اسالم غسلـ  633مسأله 
  است:
ن است غسل جمعه: و وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب، و بهتر آـ  1

ت دون نیبده شود، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است که جا آوربهکه نزدیک ظهر 
ن آعد از بد، و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است جا آوربهاداء و قضاء تا غروب 

که  د، و کسیجا آوربهغروب آفتاِب روز شنبه قضای آن را  در شب شنبه یا روز شنبه تا
را  ه غسلتواند روز پنجشنبه، یا شب جمعداند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد میمی

إاّل   ِالهَ ْن الاَ َاْشَهُد »رجاًء انجام دهد. و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: 
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُله، اللهمَّ الله َوْحَدُه ال شِریک َلُه و َاّن  ٍد َو  لِّ َعلی َص ُمَحمَّ ٍد، ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ

ّواِبیَن َواْجَعْلِنی ِمَن الُمَتَطّهِریَن   «.َواْجَعْلِنی ِمَن التَّ
لـ  7تا  2 م غسل شب او  ، و و هفدهم، و نوزدهم، و بیست و یکم، و بیست و سو 

 بیست و چهارم ماه رمضان.
وب، و عید فطر و عید قربان، و وقت آن از اذان صبح است تا غر غسل روزـ  9و  8

 ند.جا آوربهبهتر آن است که آن را پیش از نماز عید 
ا در رحجه، و در روز نهم بهتر آن است که آن غسل روز هشتم و نهم ذیـ  11و  10

 د.جا آوربهوقت ظهر 
 اند رسانده باشد.هغسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل دادـ  12
 غسل احرام.ـ  13
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 غسل دخول حرم مکه.ـ  14
 غسل دخول مکه.ـ  15
 غسل زیارت خانه کعبه.ـ  16
 غسل دخول کعبه.ـ  17
 غسل برای نحر و ذبح.ـ  18
 غسل برای حلق.ـ  19
ره.ـ  20  غسل داخل شدن حرم مدینه منو 
ره.ـ  21  غسل داخل شدن مدینه منو 
 .اکرم پیامبرر غسل وداع قبر مطه  ـ  22
 غسل برای مباهله با خصم.ـ  23
 استخاره. نماز غسل برایـ  24
 استسقاء. نمازغسل برای ـ  25

ه اغسال زیادی نقل فرمودهـ  634مسأله  اند که از فقهاء در بیان اغسال مستحب 
 جمله آنها این چند غسل است:

سل هه آخر آن، و غهای دماه رمضان، و غسل تمام شب فردهای غسل تمام شبـ  1
م آن.  دیگری در آخر شب بیست و سو 

ه.غسل روز بیست و چهارم ذیـ  2  الحج 
ل،ـ  3 و روز بیست  غسل روز عید نوروز، و پانزدهم شعبان، و نهم و هفدهم ربیع االو 

 القعده.و پنجم ذی
 غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است.ـ  4
 ال مستی خوابیده.غسل کسی که در حـ  5
ا اقًا یگر اتفاغسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ولی ـ  6

ستحب از روی ناچاری نگاهش بیفتد، یا مثاًل برای شهادت دادن رفته باشد، غسل م
 نیست.

 از دور یا نزدیک. غسل برای زیارت معصومینـ  7
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ام انج خواهد آنها راابت نیست و کسی که میها ثشایان ذکر است استحباب این غسل
 .دجا آوربهدهد باید به قصد رجاء 

هایی که استحباب شرعی آنها ثابت شده تواند با غسلانسان میـ  635مسأله 
نجام دهد. و ا( ذکر شد، کاری که مانند نماز، وضو الزم دارد 633مانند آنچه در مسأله )

ز وضو ا( گذشت 634شود مانند آنچه در مسأله )ه میدجا آوربههایی که رجاًء اما غسل
 کند.کفایت نمی

جا بهاگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیت همه یک غسل ـ  636مسأله 
و هایی که به سبب کاری که مکلف انجام داده بر اد کافی است، مگر در غسلآور

ه ه غسل داده شدمستحب شده، مثل غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی ک
ختلف مها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب گونه غسلرسانده باشد، که در این

 به یک غسل اکتفا نکند.
 

 تیّمم

 وضو و غسل باید تیمم کرد: جایبهدر هفت مورد 
 موارد تیمم

 اّول: نداشتن آب
قدری به اگر انسان در آبادی باشد، باید برای تهیه آب وضو و غسل،ـ  637مسأله 

جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود، و همچنین اگر در بیابان اقامت داشته باشد، 
مانند چادرنشینان. و اگر انسان در بیابان در حال سفر باشد باید در راه و در جاهای 
نزدیک به محل توقفش از آب جستجو کند، و احتیاط الزم آن است که چنانچه زمین آن 

ای ا به جهت دیگری مانند زیادی درختان راه آن دشوار است، در منطقهپست و بلند ی
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در جستجوی (1)کردنداندازه پرتاب یک تیر که در قدیم باکمان پرتاب میگرداگرد خود به
 اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.آب برود، و در زمین هموار در هر طرف به

رفی طدیگر پست و بلند باشد، در  اگر بعضی از اطراف هموار و بعضـ  638مسأله 
یر ب یک تاندازه پرتااندازه پرتاب دو تیر، و در طرفی که هموار نیست بهکه هموار است به

 جستجو کند.
در هر طرفی که یقین دارد آب نیست، در آن طرف جستجو الزم ـ  639مسأله 

 نیست.
 دارد، اگر کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای تهیه آب وقتـ  640مسأله 

ی دورتر از مقداری که باید جستجو کند آب ه اید ست، بیقین یا اطمینان دارد در محل 
 وارند، ب بشمقدر دور باشد که عرفًا شخص را فاقد آبرای تهیه آب به آنجا برود، مگر آن

 اگر گمان دارد آب در آنجا هست، رفتن به آن محل الزم نیست.
تواند به گفته ن در جستجوی آب برود، بلکه میالزم نیست خود انساـ  641مسأله 

 کسی که جستجو کرده و به گفته او اطمینان دارد اکتفا کند.
ب فله آاگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود، یا در منزل یا در قاـ  642مسأله 

ید ن ناامردن آقدری جستجو نماید که به نبود آب اطمینان کند، یا از پیدا کهست، باید به
د ده باشیدا شود، مگر آنکه قباًل در موردی آب وجود نداشته و احتمال برود که بعدًا پش

 که در این صورت جستجو الزم نیست.
 نماز اگر پیش از وقت نماز جستجو نماید و آب پیدا نکند و تا وقتـ  643مسأله 

که ت کند، احتیاط مستحب آن اسهمانجا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می
 دوباره در جستجوی آب برود.

اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو کند و آب پیدا نکند و تا ـ  644مسأله 
شود، احتیاط وقت نماز دیگر در همانجا بماند، چنانچه احتمال دهد که آب پیدا می

                                                 
باشد، ذراع می 480در تعیین مقدار مسافت یک تیر اختالف است، و بیشترین مقداری که گفته شده است  (1)

 .(342مسأله  1ج نی)منهاج الصالح( متر است. 220که چیزی حدودًا برابر با )
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 مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود.
 وی آبز دزد و درنده بترسد، یا جستجاگر وقت نماز تنگ باشد، یا اـ  645مسأله 

 کنند، جستجو الزم نیست.قدری سخت باشد که معمواًل امثال او تحمل نمیبه
گر ااگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود، در صورتی که ـ  646مسأله 

 کرد معصیت کرده، ولی نمازش با تیمم صحیح است.رفت آب پیدا میمی
یمم با ت کند، چنانچه دنبال آب نرود وقین دارد آب پیدا نمیکسی که یـ  647مسأله 

ـ  احتیاط بنا بر شد، ـکرد آب پیدا مینماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می
 الزم است وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.

ا بو ود اگر بعد از جستجو، آب پیدا نکند و مأیوس از پیدا شدن آن شـ  648مسأله 
 حنماز او صحی تیمم نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده،

 است.
مم کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است، اگر بدون جستجو با تیـ  649مسأله 

ه، داشت نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو وقت
 که دوباره نمازش را بخواند. احتیاط واجب آن است

هیه تاگر وضو داشته باشد و بداند که اگر وضوی خود را باطل کند ـ  650مسأله 
دارد نگها تواند وضو بگیرد، چنانچه بتواند وضوی خود رآب برای او ممکن نیست یا نمی

ول ز دخد اه بعـ نباید آن را باطل نماید، چه قبل از وقت باشد و چ بنا بر احتیاط واجب ـ
خواهد نی کند اگرچه بداند که از غسل متمکن نزدیکخود  همسرتواند با وقت، ولی می

 شد.
داند که کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و میـ  651مسأله 

رام آن ح کند، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد، ریختناگر آن را بریزد آب پیدا نمی
 آن است که پیش از وقت نماز هم آن را نریزد. است، و احتیاط واجب

ا یکند اگر وضوی خود را باطل کند، داند آب پیدا نمیکسی که میـ  652مسأله 
احتیاط  ـ آبی که دارد بریزد، اگرچه خالف کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است، و لکن

 ـ آن است که قضای آن نماز را نیز بخواند. مستحب
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 مم: عدم دسترسی به آبدّوم از موارد تی

ا ینها، یاانند اگر به واسطه پیری یا ناتوانی، یا ترس از دزد و جانور و مـ  653مسأله 
 .م کندای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمنداشتن وسیله

رد و زم دااگر برای کشیدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند اینها الـ  654مسأله 
. و یه کندید تهمجبور است بخرد یا کرایه نماید، اگرچه قیمت آن چند برابر معمول باشد با

 قدری پولبه همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آنها
ر ه قراشود وی در سختی فوق العادخواهد که نسبت به حال او ضرر دارد و باعث میمی

 آنها را تهیه نماید. گیرد، واجب نیست
لی واگر ناچار شود که برای تهیه آب قرض کند، باید قرض نماید. ـ  655مسأله 
 .ض کندتواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرداند یا گمان دارد که نمیکسی که می
ت زیادی ندارد، باید برای تهیه آب چاه بـ  656مسأله   کند.اگر کندن چاه مشق 
ت به او ببخشد، باید قبول کند. اگرـ  657مسأله   کسی مقداری آب بی من 

 
 سّوم از موارد تیمم: ترس از استعمال آب

ا اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد، یا از استعمال آن مرض یـ  658مسأله 
ت ود، شعالجه کند، یا به سختی م پیدا عیبی در او پیدا شود، یا مرضش طول بکشد یا شد 

ا گرم ره آب طوری برطرف کند، مثل اینکلی اگر بتواند ضرر آب را بهباید تیمم نماید. و
 د.سل کنکند، باید این کار را بکند و وضو بگیرد، و در مواردی که غسل الزم است غ

مال الزم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد، بلکه اگر احتـ  659مسأله 
 د، باید تیمم کند.ضرر بدهد، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باش

اگر به واسطه یقین یا احتمال ضرر، تیمم کند و پیش از نماز بفهمد ـ  660مسأله 
که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را 
با وضو یا غسل بخواند، مگر در صورتی که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر 
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 ب نگرانی روحی باشد، که تحملش مشکل است.موج
 کسی که یقین داشته آب برایش ضرر ندارد، چنانچه غسل کند یاـ  661مسأله 

 .وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته، وضو و غسل او باطل است
 

 چهارم از موارد تیمم: حرج و مشقت
د ه باشی او حرج و مشقتی داشتاگر تهیه کردن آب یا استعمال آن براـ  662مسأله 

ا یرد و تواند تیمم کند. ولی اگر تحمل کند و وضو بگیشود، میکه معمواًل تحمل نمی
 غسل کند، وضو و غسل او صحیح است.

 
 پنجم از موارد تیمم: نیاز به آب برای رفع تشنگی

م به تیمواز نیاز باشد باید تیمم نماید، و جبرای رفع تشنگی به آب اگر ـ  663مسأله 
 این جهت در دو صورت است:

تشنگی  دًا بهخودش فعاًل یا بع بترسد ،آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نمایدـ  1
ت زیادی دارد مبتال خواهمی اشبیماری یاکه باعث تلف  لش مشق   د شد.شود، یا تحم 

مه محترس اند بترسد هرچند از نفوآنکه بر غیر خود از کسانی که به او وابستهـ  2
، یا باشد نباشد، اگر شئون زندگی او برایش اهمیت داشته باشد چه از جهت عالقه شدید
اشد زم بالاز این جهت که تلف شدن او ضرر مالی برایش دارد، یا رعایت حال او عرفًا 

 مانند دوست و همسایه.
، جهت در غیر این دو صورت هم تشنگی ممکن است مجوز تیمم باشد، ولی نه از این

 رج برحتابی او مطمئنًا موجب بلکه از جهت وجوب حفظ جان، یا از اینکه مرگ یا بی
 خودش خواهد شد.

اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب نجسی هم به ـ  664مسأله 
مقدار آشامیدن خود داشته باشد، باید آب پاک را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز 

تواند که با آب اند بخواهد، میچه آب را برای کسانی که به او مربوطبخواند. ولی چنان
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پاک وضو بگیرد یا غسل نماید اگرچه آنان مجبور شوند که برای رفع تشنگی خود از آب 
نجس استفاده کنند، بلکه اگر آنان از نجاست آب خبر نداشته باشند، یا از آشامیدن آب 

ه آب پاک را در وضو و غسل استعمال نماید. نجس اجتناب نداشته باشند، الزم است ک
همچنین اگر آب را برای حیوانش یا بچه نابالغ بخواهد، باید آب نجس را به آنان بدهد و 

 با آب پاک وضو و غسل را انجام دهد.
 

 ششم از موارد تیمم: این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفی دیگر شده باشد
 هم یا مساو ی با آن استاکه از آن 

کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن ـ  665مسأله 
اید ورت بماند، در این صوضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی

 بر آن شد کهبدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند. ولی اگر چیزی نداشته با
 خواند.ماز بنو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس تیمم کند، باید آب را به مصرف وض

یگری داگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف ـ  666مسأله 
 جایبهاید بآب و ظرف دیگری ندارد،  ،آن ندارد، مثاًل آب یا ظرفش غصبی است و غیر از

 وضو و غسل تیمم کند.
 

 هفتم از موارد تیمم: تنگی وقت
مام تقدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، هرگاه وقت بهـ  667له مسأ

 شود، باید تیمم کند.نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می
شته ل نداقدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا غساگر عمدًا نماز را بهـ  668مسأله 

است  اگرچه احتیاط مستحب آنباشد، معصیت کرده ولی نماز او با تیمم صحیح است، 
 که قضای آن نماز را بخواند.

ز کسی که شک دارد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای نماـ  669مسأله 
 ماند یا نه، باید تیمم نماید.او می
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توانسته کسی که به واسطه تنگی وقت تیمم کرده، و بعد از نماز میـ  670مسأله 
اشد، اش تیمم بکه داشته از دستش رفت، در صورتی که وظیفهوضو بگیرد و نگرفته تا آبی 

 شد.ده باباید برای نمازهای بعدی دوباره تیمم نماید، هرچند تیمم خود را باطل نکر
ز شود کسی که آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمم مشغول نماـ  671مسأله 

ست زم نیاش تیمم باشد الهو در بین نماز آبی که داشته از دستش برود، چنانچه وظیف
 برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند، گرچه بهتر است.

ند و تواند وضو بگیرد یا غسل کقدری وقت دارد که میاگر انسان بهـ  672مسأله 
ی آن ـ ا وضو ند یکـ بخواند، باید غسل  مثل اقامه و قنوت نماز را بدون کارهای مستحب 

ی آن ب بگیرد و نماز را بدون کارهای م وقت هاندازه سوره جا آورد، بلکه اگر بههمستحب 
 ندارد باید غسل کند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

 
 ی که تیمم با آنها صحیح استیچیزها

تیمم با خاک و ریگ، و کلوخ و سنگ صحیح است، ولی احتیاط ـ  673مسأله 
باشد، ندیگر تیمم نکند، و اگر خاک مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد، با چیز 

ا بباشد، نممکن کند تیمم کند، و اگر آن هم صدق میبا ماسه بسیار نرمی که خاک بر آن 
یمم تکلوخ، و اگر ممکن نباشد با ریگ، و چنانچه ریگ و کلوخ هم نباشد، با سنگ 

 نماید.
 تیمم با سنگ گچ و سنگ آهک صحیح است، و همچنین تیمم باـ  674مسأله 

ه کقدری باشد شود چنانچه بهگرد و غباری که روی فرش و لباس و مانند اینها جمع می
 در نظر عرف خاک نرم محسوب شود، صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که

ا ختیار باال حـ در  بنا بر احتیاط مستحب در حال اختیار با آن تیمم ننمایند. و همچنین ـ
 و با سنگ معدن مثل سنگ عقیق تیمم ننمایند. گچ و آهک پخته و آجر پخته

اگر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ پیدا نشود، باید با ِگل تیمم کند، و ـ  675مسأله 
اگر ِگل هم پیدا نشد، باید بر روی فرش یا لباس و مانند اینها که گرد و غبار در الی آنها 
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ه از نظر عرف خاک باشد، یا آنکه بر روی آنها نشسته ولی به مقداری نیست کمی
محسوب شود، تیمم کند. و اگر هیچ یک از اینها پیدا نشود، احتیاط مستحب آن است که 

 د.جا آورهبنماز را بدون تیمم بخواند، ولی واجب است بعدًا قضای آن را 
 ا چیزبن خاک تهیه کند، تیمم اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آـ  676مسأله 

د، ه نمایهمچنین اگر بتواند ِگل را خشک کند و از آن خاک تهیباطل است. و  آلودگرد
 باشد.باطل می ،تیمم به ِگل

ست کسی که آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنانچه ممکن اـ  677مسأله 
م که یزی هچباید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید. و اگر ممکن نیست و 

هتر بد، و رد، الزم است نماز خود را در خارج وقت قضا نمایتیمم با آن صحیح است ندا
ست، وبت دآن است که با برف یا یخ اعضاء وضو یا غسل را نمناک کند، و در وضو با رط

ت در وق واید، سر و پاها را مسح نماید. و اگر این هم ممکن نیست با یخ یا برف، تیمم نم
 زم است.نیز نماز را بخواند. و در هر دو صورت قضا ال

 اگر با خاک و ریگ، چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل استـ  678مسأله 
اک یا در خ قدری کم باشد کهتواند به آن تیمم کند. ولی اگر آن چیز بهمخلوط شود، نمی

 ریگ از بین رفته حساب شود، تیمم با آن خاک و ریگ صحیح است.
ه بند، چنانچه ممکن است باید اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کـ  679مسأله 

 خریدن و مانند آن تهیه نماید.
 تیمم با دیوار گلی صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که باـ  680مسأله 

 بودن زمین یا خاک خشک، با زمین یا خاک نمناک تیمم نکند.
و بنا بر احتیاط  کند باید شرعًا پاک باشد، ـچیزی که بر آن تیمم میـ  681مسأله 

ـ عرفًا نیز پاکیزه باشد، یعنی آلوده به چیزی که موجب تنفر است نباشد. و اگر  واجب
چیز پاکی که تیمم به آن صحیح است ندارد، نماز بر او واجب نیست ولی باید قضای آن را 

د، و بهتر آن است که در وقت نیز نماز بخواند. مگر در موردی که نوبت به فرش جا آورهب
آن رسیده است که اگر نجس باشد احتیاط واجب آن است که به آن تیمم  گرد آلود و مانند
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 کند و نماز بخواند و بعدًا هم قضا کند.
مم اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و با آن تیـ  682مسأله 

باره اید دونده بنماید، بعد بفهمد تیمم با آن باطل بوده، نمازهایی را که با آن تیمم خوا
 خواند.ب

 کند باید غصبی نباشد، پس اگر با خاکچیزی که بر آن تیمم میـ  683مسأله 
 غصبی تیمم کند، تیمم او باطل است.

ها تیمم در فضای غصبی باطل نیست، پس اگر در ملک خود دستـ  684مسأله 
یمم شد، تها را به پیشانی بکاجازه داخل ملک دیگری شود و دسترا به زمین بزند و بی

 باشد، اگرچه گناه کرده است.صحیح می او
اشد، تیمم با چیز غصبی در حالی که فراموش کرده یا غفلت داشته بـ  685مسأله 

 تیممصحیح است. ولی اگر چیزی را خودش غصب کند و فراموش کند که غصب کرده، 
 .بر احتیاط واجب صحیح نیست او با آن چیز بنا

است، اگر آب و خاک آن هر دو کسی که در جای غصبی حبس ـ  686مسأله 
ند مین نزبه ز غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند ولی الزم است هنگام تیمم، دستها را

 ها بر زمین اکتفا کند.بلکه به گذاشتن دست
شته دی داـ باید گر بنا بر احتیاط الزم، کند ـچیزی که با آن تیمم میـ  687مسأله 

ت بتباشد که به دست بماند، و بعد  ه همه کاند کاز زدن دست بر آن نباید دست را به شد 
 گرد آن بریزد.
ن را آزار که نمک روی تیمم با زمین گود و خاک جاده، و زمین شورهـ  688مسأله 

 نگرفته مکروه است، و اگر نمک روی آن را گرفته باشد باطل است.
 

 دستور تیمم بدل از وضو یا غسل

 وضو یا غسل، سه چیز واجب است:در تیمم بدل از ـ  689مسأله 
و بنا بر  زدن یا گذاشتن کف دو دست بر چیزی که تیمم با آن صحیح است، ـ اّول:
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 ـ این کار در دو کف باید با هم انجام گیرد. احتیاط الزم
وها روید تا ابرکشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی از جایی که موی سر می دّوم:

ب ستحمـ و احتیاط  بنا بر احتیاط واجب، و طرف پیشانی ـو باالی بینی، و همچنین د
 ها روی ابروها هم کشیده شود.آن است که دست

، از مچ دست تا سر انگشتان کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست سّوم:
و  ،از مچ دست تا سر انگشتان و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ

 بین دست راست و دست چپ رعایت شود.احتیاط واجب آن است که ترتیب 
 ذشت.گگونه که در وضو و الزم است تیمم با نیت و به قصد قربت انجام دهد همان

ل از احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد چه بدـ  690مسأله 
ت شپانی و ها را به زمین بزند و به پیشد: یک مرتبه دستجا آورهبغسل، به این ترتیب 

 ها را مسح نماید.ها بکشد، و یک مرتبه دیگر به زمین بزند و پشت دستدست
 

 احکام تیمم

ها را مسح نکند، تیمم اگر مختصری هم از پیشانی یا پشت دستـ  691مسأله 
ت  باطل است، چه عمدًا مسح نکند، یا مسأله را نداند، یا فراموش کرده باشد، ولی دق 

فی ها مسح شده کار که بگویند تمام پیشانی و پشت دستقدزیاد هم الزم نیست و همین
 است.

نکه اگر یقین نکند که تمام پشت دست را مسح کرده، باید برای ایـ  692مسأله 
 یست.زم نیقین کند، مقداری باالتر از مچ را هم مسح نماید، ولی مسح بین انگشتان ال

مسح  پایین باید از باال به ـ بنا بر احتیاط ها را ـپیشانی و پشت دستـ  693مسأله 
ه که دهد قدری فاصلد، و اگر بین آنها بهجا آورهبنماید، و کارهای آن را باید پشت سر هم 

 کند، باطل است.نگویند تیمم می
در نیت، الزم نیست معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا بدل ـ  694مسأله 

طوری هر یک از آنها را م دهد الزم است بهاز وضو، ولی در مواردی که باید دو تیمم انجا
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معین کند، و چنانچه یک تیمم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را 
 انجام دهد اگرچه در تشخیص اشتباه کند، تیممش صحیح است.

ها پاک ها و پشت دستدر تیمم الزم نیست پیشانی و کف دستـ  695مسأله 
ا خشک باشند، تیمم صحیح است هراگر اعض بنابراین باشد س ام  تر چند بهای تیمم متنج 

 .است اعضای تیمم به طور کلی پاک باشند
رون ها انگشتر را از دست بیانسان باید هنگام مسح کشیدن بر دستـ  696مسأله 

 ه آنهایزی بچها مانعی باشد، مثاًل ها یا در کف دستآورد، و اگر در پیشانی یا پشت دست
 اشد، باید برطرف نماید.چسبیده ب

که  ها زخم است و پارچه یا چیز دیگری رااگر پیشانی یا پشت دستـ  697مسأله 
 م باشدست زختواند باز کند، باید دست را روی آن بکشد، و نیز اگر کف دبر آن بسته نمی

به  پارچه همان و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نتواند باز کند، باید دست را با
گر ها بکشد. ولی اچیزی که تیمم با آن صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست

 قسمتی از آن باز باشد زدن آن مقدار و مسح با آن کافی است.
کال ها به مقدار متعارف مو داشته باشد اشاگر پیشانی و پشت دستـ  698مسأله 

 عقب بزند. ندارد، ولی اگر موی سر روی پیشانی آمده باشد باید آن را
ها مانعی ها یا پشت دستاگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دستـ  699مسأله 

 طمینانیا ا هست، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، باید جستجو نماید تا یقین
 کند که مانعی نیست.

تیمم کند، باید از  تنهاییتواند به اگر وظیفه او تیمم است و نمیـ  700مسأله 
های او را بر چیزی که تیمم با آن صحیح است بزند، و سپس دیگری کمک بگیرد تا دست

های او بگذارد تا خود او در صورت امکان کف دو دست را بر آنها را بر پیشانی و دست
ها بکشد. و اگر این ممکن نبود باید نائب او را با دست خود او پیشانی و بر پشت دست

اشد باید نائب، دست خود را به چیزی که تیمم با آن صحیح تیمم دهد. و اگر ممکن نب
بنا بر احتیاط  های او بکشد، و در این دو صورت ـاست بزند و به پیشانی و پشت دست
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ل نیت خود مکلف کافی است. الزم  ـ باید هر دو نیت تیمم را نمایند، ولی در صورت او 
نه،  ن را فراموش کرده یااگر در بین تیمم شک کند که قسمتی از آـ  701مسأله 

ا سمت رقچنانچه از محل  آن گذشته، به شک خود اعتنا نکند، و اگر نگذشته باید آن 
 د.جا آورهب

یمم اگر بعد از مسح دست چپ شک کند که درست تیمم کرده یا نه، تـ  702مسأله 
د، او صحیح است، و چنانچه شک او در مسح دست چپ باشد الزم است آن را مسح کن

ست اهارت طر آنکه عرفًا از تیمم فارغ شده باشد. مثل اینکه در عملی که مشروط به مگ
 داخل شده و یا مواالت فوت شده باشد.

اش تیمم است، چنانچه از برطرف شدن عذرش در کسی که وظیفهـ  703مسأله 
ر وقت واند دزد نتتمام وقت نماز مأیوس باشد، و یا احتمال دهد اگر تیمم را به تأخیر بیندا

ییا م تواند قبل از وقت نماز تیمم کند. و اگر برای کار واجب دیگرتیمم کند، می  ستحب 
 واند.تواند با همان تیمم نماز بختیمم کند و تا وقت نماز عذر او باقی باشد می

قی اش تیمم است، اگر بداند تا آخر وقت عذر او باکسی که وظیفهـ  704مسأله 
واند، از بختواند با تیمم نمآن مأیوس باشد، در وسعت وقت می ماند یا از برطرف شدنمی

ماز نغسل  شود باید صبر کند و با وضو یاولی اگر بداند تا آخر وقت عذر او برطرف می
که  تواند تا وقتیبخواند، بلکه اگر از برطرف شدن آن تا آخر وقت مأیوس نباشد نمی

 م نمازا تیمبه احتمال دهد که اگر زودتر مأیوس نشده تیمم کند و نماز بخواند، مگر آنک
 نخواند نتواند تا آخر وقت حتی با تیمم نماز بخواند.

ف تواند وضو بگیرد یا غسل کند، اگر مأیوس از برطرکسی که نمیـ  705مسأله 
ذرش ععدًا تواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند، ولی اگر بشدن عذرش باشد، می
گر د، و اجا آورهبجب آن است که دوباره آنها را با وضو یا غسل برطرف شد احتیاط وا

ی قضا ازهاتواند برای نمـ نمی بنا بر احتیاط الزم مأیوس از برطرف شدن عذرش نباشد ـ
 تیمم کند.

تواند وضو بگیرد یا غسل کند، جایز است نمازهای کسی که نمیـ  706مسأله 
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ی را که وقت معین دارد مثل نافله روز با تیمم بخواند، ولی اگر مأیوس های شبانهمستحب 
ل نباشد که تا آخر وقت آنها عذر او برطرف می شود احتیاط الزم آن است که آنها را در او 

تواند با تیمم نیاورد. و اما نمازهای مستحبی که وقت معین ندارد مطلقًا میجا هبوقتشان 
 بخواند.

 غسل ، اگر بعد ازای کند و تیمم نمایدکسی که احتیاطًا غسل جبیرهـ  707مسأله 
رای بند، ک ادرار و تیمم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغری از او سر بزند مثالً 

د یز بایماز ننمازهای بعد باید وضو بگیرد، و چنانچه حدث پیش از نماز باشد، برای آن ن
 وضو بگیرد.
طرف تیمم کند، بعد از براگر به واسطه نداشتن آب یا عذر دیگری ـ  708مسأله 

 شود.شدن عذر، تیمم او باطل می
ل کند، تیمم بدل از وضو را هم باطچیزهایی که وضو را باطل میـ  709مسأله 

 نماید.یمنماید، تیمم بدل از غسل را هم باطل کند، و چیزهایی که غسل را باطل میمی
یز او واجب باشد جاتواند غسل کند، اگر چند غسل بر کسی که نمیـ  710مسأله 

ا ز آنهاست یک تیمم بدل از آنها بنماید، و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک ا
 یک تیمم نماید.

سل غتواند غسل کند، اگر بخواهد عملی را که برای آن کسی که نمیـ  711مسأله 
و  یردتواند وضو بگواجب است انجام دهد، باید بدل از غسل تیمم نماید. و کسی که نمی

 اید.مم نمبخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام دهد، باید بدل از وضو تی
 اگر بدل از غسل جنابت تیمم کنند، الزم نیست برای نماز وضوـ  712مسأله 

 ـ باشد غیر از غسل استحاضه متوسطه های دیگر ـبگیرد. و همچنین اگر بدل از غسل
وضو  آن است که وضو هم بگیرد؛ و اگر نتوانداگرچه در این صورت، احتیاط مستحب 

 بگیرد، تیمم دیگری هم بدل از وضو بنماید.
کند برای اگر بدل از غسل تیمم کند و بعد کاری که وضو را باطل میـ  713مسأله 

او پیش آید، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد. و احتیاط 
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 تواند وضو بگیرد باید بدل از آن تیمم کند.بکند، و اگر نمی مستحب آن است که تیمم نیز
و  اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند، تا تیممکسی که وظیفهـ  714مسأله 

لی ود. جا آورهبتواند عذر او باقی است، کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد، می
، فقط کرده ای نماز میت یا خوابیدن تیمماگر عذرش تنگی وقت بوده، یا با داشتن آب بر

 تواند انجام دهد.کارهایی را که برای آن تیمم نموده می
 ه، قضادر چند مورد بهتر است نمازهایی را که انسان با تیمم خواندـ  715مسأله 

 نماید:
نده از خوامم نمآنکه از استعمال آب ترس داشته و عمدًا خود را جنب کرده و با تی اّول:

 .است
ود را خکند و عمدًا پیدا نمی تا آخر وقت دانسته یا گمان داشته که آبآنکه می دّوم:

 جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است.
نماز  با تیممو در تنگی وقت آنکه تا آخر وقت عمدًا در جستجوی آب نرود  سّوم:

 شد.کرد آب پیدا میبخواند و بعد بفهمد که اگر جستجو می
 است. واندهخعمدًا نماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز  آنکه چهارم:
شود و آبی را که داشته ریخته و با دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمیآنکه میپنجم: 

 تیمم نماز خوانده است.



 
 
 

 احکام نماز
ای دیگر هتنماز بهترین اعمال دینی است که اگر قبول درگاه خداوند عالم شود، عباد

اگر  طور کهشود. و همانشود، و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول نمیهم قبول می
ای ماند، نمازهروزی پنج نوبت در نهر آبی شستشو کند، چرک در بدنش نمیانسان شبانه

ل وقاا در رکند. و سزاوار است که انسان نماز گانه هم انسان را از گناهان پاک میپنج ت و 
ز اخواند، ند، و کسی که نماز را پست و سبک شمارد مانند کسی است که نماز نمیبخوا

بک شمارد فرمود: کسی که به نماز اهمیت ندهد و آن را سروایت شده که  اکرم پیامبر
روزی حضرت در مسجد همچنین روایت شده است که سزاوار عذاب آخرت است. 

، نیاوردجا هبرکوع و سجودش را خوب  تشریف داشتند، مردی وارد و مشغول نماز شد، و
من  ه دینبطور است از دنیا برود، حضرت فرمودند: اگر این مرد در حالی که نمازش این

 از دنیا نرفته است.
زدگی نماز نخواند، و در حال نماز به پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتاب

، و متوجه باشد که با چه کسی سخن و با خضوع و خشوع و وقار باشد خداوند متعالیاد 
گوید، و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار پست و ناچیز ببیند، و می

شود، چنانکه خبر میاگر انسان در موقع نماز کاماًل به این مطلب توجه کند، از خود بی
ون کشیدند و آن بیر در حال نماز تیر را از پای مبارک امیر المؤمنین علیروایت شده 

حضرت متوجه نشدند. و نیز باید نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی را که مانع 
قبول شدن نماز است، مانند حسد، کبر، غیبت، خوردن حرام، آشامیدن مسکرات، ندادن 
خمس و زکات، و بلکه هر معصیتی را ترک کند. و همچنین سزاوار است کارهایی را که 

به  ادرار آلودگی، و خودداری ازنیاورد، مثاًل در حال خوابجا هبکند ا کم میثواب نماز ر
نماز نایستد، و در موقع نماز به آسمان نگاه نکند، و کارهایی را که ثواب نماز را زیاد 
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د، مثاًل انگشتر عقیق به دست کند، و لباس پاکیزه بپوشد، و شانه و جا آورهبکند می
 وشبو نماید.مسواک کند، و خود را خ

 
 نمازهای واجب

 :شش تا است نمازهای واجب در زمان غیبت حضرت ولی عصر
 نمازهای روزانه.اّول: 
 نماز آیات.دّوم: 

 نماز میت.سّوم: 
 نماز طواف واجب خانه کعبه.چهارم: 
 ـ است. بنا بر احتیاط واجب تر ـنماز قضای پدر که بر پسر بزرگپنجم: 
 شود، و نماز جمعهاره و نذر و قَسم و عهد واجب مینمازی که به واسطه اجششم: 

 از نمازهای روزانه است.
 

 نمازهای واجب روزانه

ب، است: ظهر و عصر، هرکدام چهار رکعت. مغر موردنمازهای واجب روزانه پنج 
 سه رکعت. عشا، چهار رکعت. صبح، دو رکعت.

شود دو می ذکرکه در سفر باید نمازهای چهار رکعتی را با شرایطی ـ  716مسأله 
 رکعت خواند.

 
 وقت نماز ظهر و عصر

تا غروب آفتاب  (1)وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال )ظهر شرعی(ـ  717مسأله 
                                                 

ظهر شرعی عبارت از گذشتن نصف روز است، مثاًل اگر روز دوازده ساعت باشد پس از گذشتن شش  (1)
م از ساعت از طلوع آفتاب، ظهر شرعی است. و اگر روز سیزده ساعت باشد، پس از گذشتن شش ساعت و نی

 .طلوع آفتاب، ظهر شرعی است
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باطل است، مگر  بخواندنماز عصر را عمدًا قبل از نماز ظهر ، شخصاست، ولی چنانچه 
فرض اگر کسی تا این نباشد، که در این  فرصتاینکه از آخر وقت بیش از آوردن یک نماز 

موقع نماز ظهر را نخوانده، نماز ظهر او قضا است و باید نماز عصر را بخواند، و اگر 
کسی پیش از این وقت اشتباهًا تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند، نمازش 
م  صحیح است و باید نماز ظهر را بخواند، و احتیاط مستحب آن است که چهار رکعت دو 

هما فی»صد را به ق  د.جا آورهب« الذم 
 ر بینداگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهوًا مشغول نماز عصر شود و ـ  718مسأله 

حال  نچه تاآد که نماز بفهمد اشتباه است، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند، یعنی نیت کن
از نکه نمآاز  بعد خوانم همه نماز ظهر باشد، وام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد میخوانده

 را تمام کرد نماز عصر را بخواند.
 

 نماز جمعه و احکام آن

 ر نمازنماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است، با این تفاوت که دـ  719مسأله 
نی ین معجمعه دو خطبه قبل از نماز الزم است. و نماز جمعه واجب تخییری است، به ا

یطش در صورتی که شرا از جمعه را بخواند ـکه مکلف در روز جمعه مخیر است که نم
هر ظت از د، کفایجا آورهبد، و اگر نماز جمعه را جا آورهبـ یا نماز ظهر  موجود باشد

 کند.می
 و واجب شدن نماز جمعه چند شرط دارد:

ل  داخل شدن وقت، و آن عبارت از زوال آفتاب، یعنی ظهر است، و وقتشاّول:  او 
ده و مام شاه از این وقت نماز جمعه را تأخیر انداخت، وقتش تعرفی زوال است، پس هرگ

 د.جا آورهبنماز ظهر را باید 
جمع  لمانانشماره افراد، و آن پنج نفر است با امام، و هرگاه پنج نفر از مسدّوم: 

 شود.نشوند نماز جمعه واجب نمی
که در امام بودن امام جامع شرایط امامت، از عدالت و غیر آن از چیزهایی سّوم: 
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جماعت معتبر است، همچنان که در بحث نماز جماعت خواهد آمد، و بدون او نماز 
 شود.جمعه واجب نمی

 و صحیح بودن نماز جمعه چند شرط دارد:
فرادی صحیح نیست، و خواندن نماز جمعه به صورت  جماعت بودن، پساّول: 

م نماز جمعه به امام بر رکعت  کند و یکسد اقتدا میهرگاه مأموم قبل از رکوع رکعت دو 
م را م امااش صحیح است. و اگر در رکوع رکعت دو  خواند و نماز جمعهدیگر را فرادی می

را  ماز ظهرناید بتواند به این نماز جمعه اکتفا کند و ـ نمی بنا بر احتیاط واجب درک کند ـ
 د.جا آورهب

ل حمد و ثنای خواندن امام دو خطبه پیش از نماز، که در خطبه ا دّوم:  ا گفتهلهی راو 
م  خطبه و توصیه به تقوا و پرهیزگاری شود و یک سوره کوتاه از قرآن بخواند، و در از بدو 

ده و ت فرستااکرم و ائمه مسلمین صلوا پیامبرده و بر جا آورهبهم حمد و ثنای الهی را 
 وکند. احتیاط مستحب آن است که برای مؤمنین و مؤمنات استغفار )طلب آمرزش( 

یح رد صحالزم است خطبه پیش از نماز باشد، پس اگر نماز را پیش از دو خطبه شروع ک
ا طبه رنخواهد بود، و خواندن خطبه پیش از ظهر اشکال دارد. و الزم است کسی که خ

 خواهدنخواند هنگام خطبه ایستاده باشد، پس هرگاه خطبه را نشسته بخواند صحیح می
 خفیف ون دو خطبه قدری بنشیند، و الزم است نشستن مختصر بود. و نیز الزم است بی

ر بو حمد الهی و صلوات باشد. و الزم است امام جماعت خودش خطبه را بخواند، 
ا در  بر احتیاط واجب، باید به عربی باشد و ، بنانیائمه مسلمو  رمکپیامبر ا ام 

 بیشتر ه اگر، بلکالزم نیستسایر موارد، مثل ثناء الهی و توصیه به تقوا، عربی خواندن 
ضرین ان حاحاضرین زبان عربی را ندانند احتیاط الزم آن است که توصیه به تقوا به زب

 باشد.
آنکه مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ نباشد، بنابراین اگر نماز سّوم: 

دو جمعه دیگری در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شود چنانچه با هم شروع شوند هر 
االحرام باشد ةشوند، و اگر یکی زودتر از دیگری شروع شود هرچند به تکبیرباطل می



 یح المسائلتوض  ............................................................................................  144

صحیح، و دومی باطل خواهد بود. ولی هرگاه پس از برگزاری نماز جمعه معلوم شود که 
نماز جمعه دیگری همزمان یا مقدم بر آن در مسافت کمتر از یک فرسخ برپا شده بوده، 

جب نخواهد بود. و برپا نمودن نماز جمعه در صورتی مانع از نماز دن نماز ظهر واجا آورهب
الشرایط باشد و در غیر این شود که خود صحیح و جامعجمعه دیگر در مسافت مزبور می

 صورت مانع نخواهد بود.
اش نندهای که دارای شرایط است برپا شود اگر برپاکهرگاه نماز جمعهـ  720مسأله 

 او باشد، حضورش واجب است، و در غیر این صورت واجبیا نماینده خاص  امام
ل نیز بر چند گروه واجب نیست:  نیست. و در صورت او 

 زنان.اّول: 
 بردگان.دّوم: 

د اش تمام باشد، مثل مسافری که قصمسافران، هرچند مسافری که وظیفهسّوم: 
 اقامت نموده باشد.

 بیماران، نابینایان، و افراد پیر.چهارم: 
 شد.فرادی که فاصله آنان تا محل نماز جمعه بیش از دو فرسخ شرعی بااپنجم: 
آن  مانند افرادی که حضور آنان در نماز جمعه به علت باران یا سرمای شدید وششم: 

 سخت و دشوار باشد.
آن نماز  جایبهکسی که حضور نماز جمعه بر او واجب است اگر ـ  721مسأله 

 ظهر بخواند، نمازش صحیح است.
 

 
 حکامی چند درباره نماز جمعها

ت ایز اسبنا بر آنچه گذشت که نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی نیست، جـ  1
ل وقت مبادرت به نماز ظهر شود.  در او 

هنگامی که امام مشغول خطبه خواندن است مکروه است، مگر  صحبت کردنـ  2
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 ـ جایز نیست. نا بر احتیاطب آنکه مانع از گوش دادن به خطبه باشد که در این صورت ـ
نای ـ واجب است، ولی کسانی که مع بنا بر احتیاط گوش دادن به دو خطبه ــ  3

 فهمند گوش دادن بر آنها واجب نیست.خطبه را نمی
 حضور در وقت خطبه امام، واجب نیست.ـ  4

 
 وقت نماز مغرب و عشا

 تمال بدهد پشتاگر انسان شک در غروب آفتاب داشته باشد و احـ  722مسأله 
ق ف مشرشده باشد، باید قبل از اینکه سرخی طرها یا درختان مخفیها یا ساختمانکوه

جا هب ب راـ از باالی سر انسان بگذرد، نماز مغر شودکه بعد از غروب آفتاب پیدا می ـ
بر صکور ـ باید تا وقت مذ بنا بر احتیاط واجب نیاورد. و اگر شک هم نداشته باشد ـ

 کند.
د، شب امتداد داروقت نماز مغرب و عشا برای شخص مختار تا نیمهـ  723سأله م

نند که یا از روی فراموشی یا به سبب خواب یا حیض و ما و اما برای شخص مضطر ـ
. مه داردادا ـ وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع فجر شب نخواندهاینها نماز را پیش از نیمه

شا در ترتیب بین آن دو معتبر است، یعنی نماز عولی در هر صورت در حال التفات، 
بیش  ز وقتاصورتی که با التفات، قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است، مگر اینکه 
از از نم ا قبلراز مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت الزم است نماز عشا 

 مغرب بخواند.
 عد ازبرا پیش از نماز مغرب بخواند و  اگر کسی اشتباهًا نماز عشاـ  724مسأله 

 د.جا آورهبنماز ملتفت شود نمازش صحیح است، و باید نماز مغرب را بعد از آن 
در  اگر پیش از خواندن نماز مغرب، سهوًا مشغول نماز عشا شود وـ  725مسأله 

ه برا  یتاید نبین نماز بفهمد که اشتباه کرده، چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته است ب
 ع رکعته رکوبنماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند سپس نماز عشا را بخواند، و اگر 

 د.جا آورهبتواند نماز عشا را تمام کرده سپس نماز مغرب را چهارم رفته است می
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ـ  همچنان که گذشت آخر وقت نماز عشا برای شخص مختار ــ  726مسأله 
ل غروب   است تا طلوع فجر.نصف شب است. و شب از او 

ر بنا ب ـاگر از روی اختیار نماز مغرب یا عشا را تا نصف شب نخواند ـ  727مسأله 
از را ن نمآـ باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت اداء و قضاء کند  احتیاط واجب

 د.جا آورهب
 

 وقت نماز صبح

ال حرکت ای رو به بانزدیک اذان صبح از طرف مشرق، سفیدهـ  728مسأله 
م، و می ل گویند. موقعی که آن سفیده پهن شد فجر دو  ل واکند که آن را فجر او  ز قت نماو 

 آید.صبح است. و آخر وقت نماز صبح موقعی است که آفتاب بیرون می
 

 احکام وقت نماز

 تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخلموقعی انسان میـ  729مسأله 
ی بر شخصخعادل به داخل شدن وقت خبر دهند، بلکه به اذان و به شده است، یا دو مرد 

 د نیزکند چنانچه موجب اطمینان شوکه مکلف بداند شدیدًا مراعات دخول وقت را می
 توان اکتفا نمود.می

در  تواندناگر به واسطه مانع شخصی مانند نابینایی یا در زندان بودن ـ  730مسأله 
ل وقِت نماز به داخل شدِن  یا  ا یقینازد ت وقت یقین کند، باید نماز را به تأخیر بینداو 

انع مـ اگر  بنا بر احتیاط الزم اطمینان کند که وقت داخل شده است. و همچنین است ـ
 اشد.نها باز یقین به داخل شدن وقت از موانع عمومی از قبیل ابر و غبار و مانند ای

ی انسان ثابت شود که وقت نماز های گذشته برااگر به یکی از راهـ  731مسأله 
شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده، نماز او باطل 
است. و همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از وقت خوانده. ولی 

وقت داخل  اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده، یا بعد از نماز بفهمد که در بین نماز
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 شده بود، نماز او صحیح است.
شغول ماگر انسان ملتفت نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت، ـ  732مسأله 

حیح صز او نماز شود چنانچه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده، نما
یش از په یا است. و اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا نفهمد که در وقت خواند

ده اخل شوقت، نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز وقت د
 است، باید دوباره آن نماز را بخواند.

از اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود، و در بین نمـ  733مسأله 
اشته دقین نماز ی شک کند که وقت داخل شده یا نه، نماز او باطل است. ولی اگر در بین

ازش ه، نمنباشد که وقت داخل شده و شک کند که آنچه از نماز خوانده در وقت بوده یا 
 صحیح است.

ز ادن بعضی جا آورهبقدری تنگ است که به واسطه اگر وقت نماز بهـ  734مسأله 
 حب راشود، باید آن مستکارهای مستحب نماز، مقداری از آن بعد از وقت خوانده می

ده ت خواننیاورد، مثاًل اگر به واسطه خواندن قنوت مقداری از نماز بعد از وقجا هب
داقل شود، باید قنوت را نخواند. و اگر خواند در صورتی نمازش صحیح است که حمی

 یک رکعت از آن در وقت واقع شده باشد.
ه ب را اندازه خواندن یک رکعت نماز وقت دارد، باید نمازکسی که بهـ  735مسأله 

 نیت اداء بخواند، ولی نباید عمدًا نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.
ج اندازه خواندن پنکسی که مسافر نیست، اگر تا غروب آفتاب بهـ  736مسأله 

 ت داردتر وقرکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کم
ل نماز عصر را بخواند و بعداً  ب نصف ش گر تا نماز ظهر را قضا کند. و همچنین اباید او 

ر ، و اگخواندباندازه خواندن پنج رکعت وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب به
ل عشا را بخواند و بعدًا مغرب را  داء و نیت ا آنکه د، بدونجا آورهبکمتر وقت دارد باید او 

 قضا کند.
اندازه خواندن سه گر تا غروب آفتاب بهکسی که مسافر است، اـ  737مسأله 
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رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را به ترتیب بخواند، و اگر کمتر وقت دارد، 
ل عصر را بخواند و بعدًا نماز ظهر را قضا کند، و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن باید او 

ترتیب بخواند، و اگر به مقدار چهار رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را به 
ل نماز عشا را بخواند و بعد مغرب را  د، تا یک جا آورهبسه رکعت نماز وقت دارد باید او 

رکعت از نماز مغرب را در وقت انجام داده باشد، و اگر کمتر از سه رکعت نماز وقت دارد 
ل عشا را بخواند و بعدًا مغرب را بدون اینکه نیت اداء و ق د، و جا آورهبضا کند باید او 

چنانچه بعد از خواندن عشا معلوم شود که از وقت به مقدار یک رکعت یا بیشتر به نصف 
 د.جا آورهبشب مانده است، باید فورًا نماز مغرب را به نیت اداء 

ل وقت آن بخواند، و راجع بـ  738مسأله  ه آن مستحب است انسان نماز را در او 
ل وقت است، و ه خیلی سفارش شده نکه باشد بهتر است، مگر آ ترنزدیکر چه به او 

به شرط  واند.تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، مثاًل کمی صبر کند که نماز را با جماعت بخ
 آن که وقت فضیلت نگذرد.

ل وقت نماز بخـ  739مسأله   واند،هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در او 
دهد  حتمالاچنانچه مأیوس از برطرف شدن آن باشد یا  ناچار است با تیمم نماز بخواند،

ل وقت تیمم کند و نماز بخوبا تأخیر از تیمم هم عاجز شود می  لی اگرواند، تواند در او 
ر او مأیوس نباشد باید صبر کند تا عذرش برطرف شود یا مأیوس شود، و چنانچه عذ

ند بتوا ری صبر کند که فقطقدبرطرف نشد، در آخر وقت نماز بخواند، و الزم نیست به
ات نماز نیز ـ  واقامه  ن ومانند اذا کارهای واجب نماز را انجام دهد، بلکه برای مستحب 

ات ـ اگر وقت دارد می قنوت در  د. وجا آورهبتواند تیمم کند و نماز را با آن مستحب 
ست ایز اجعذرهای دیگر غیر از موارد تیمم اگرچه مأیوس نباشد که عذر او برطرف شود 

ل وقت نماز بخواند، ولی چنانچه در اثناء وقت عذرش برطرف گردد در بعض رد ی موااو 
 الزم است اعاده نماید.

تواند بدون یاد گرفتن آن را به داند و نمیکسی که مسائل نماز را نمیـ  740مسأله 
از  دهد که یکیداند و احتمال میطور صحیح انجام دهد، یا شکیات و سهویات را نمی
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اینها در نماز پیش آید و به واسطه یاد نگرفتن واجبی را ترک کند، یا حرامی را مرتکب 
ل وقت تأخیر بیندازد، ولی اگر به امید آنکه بر  شود، باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از او 

ل وقت مشغول نماز شود، پس اگر در نماز مسأله ای وجه صحیح نماز را انجام دهد در او 
ای که حکم آن را داند پیش نیاید، نماز او صحیح است، و اگر مسألهحکم آن را نمیکه 

دهد به امید آن که وظیفه داند پیش آید، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال مینمی
او باشد، عمل نماید و نماز را تمام کند، ولی بعد از نماز باید مسأله را بپرسد که اگر 

 دوباره بخواند، و اگر صحیح بوده اعاده الزم نیست.نمازش باطل بوده 
کند، اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه میـ  741مسأله 

ل قرض خود را بدهد بعد نماز بخواند، و ه  مچنیندر صورتی که ممکن است، باید او 
جد یند مس ببکند، مثالً  د پیش آمدجا آورهباست اگر کار واجب دیگری که باید فورًا آن را 

ل مسجد را تطهیر کند بعد نماز بخواند، و چنانچه در هر ورت، دو ص نجس است، باید او 
ل نماز بخواند معصیت کرده، ولی نماز او صحیح است.  او 

 
 ی که باید به ترتیب خوانده شودینمازها

ماز ند از بعانسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را ـ  742مسأله 
نماز  یش ازپمغرب بخواند، و اگر عمدًا نماز عصر را پیش از نماز ظهر، و نماز عشا را 

 مغرب بخواند، باطل است.
ه کیاید اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بـ  743مسأله 

 ماز راید نه باتواند نیت را به نماز عصر برگرداند، بلکنماز ظهر را خوانده است، نمی
 طور است در نماز مغرب و عشا.بشکند و نماز عصر را بخواند، و همین

اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و نیت ـ  744مسأله 
تواند نیت را را به نماز ظهر برگرداند، چنانچه یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده می

ند و نماز را تمام کند، در صورتی که بعضی از اجزاء نماز را به نیت به نماز عصر برگردا
د، ولی اگر آن جزء جا آورهبظهر نیاورده باشد، یا آنکه اگر آورده است به نیت عصر دوباره 
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رکعت باشد نماز او در هر صورت باطل است، و همچنین اگر رکوع یا دو سجده از یک 
 ـ باطل است. زمبنا بر احتیاط ال رکعت باشد نمازش ـ

باید نماز  اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه،ـ  745مسأله 
ه کقدری کم است د، ولی اگر وقت بهجا آورهبرا به نیت عصر تمام کند و بعدًا نماز ظهر را 

قت هم و بعد از تمام شدن نماز عصر، وقت نماز به پایان برسد و برای یک رکعت نماز
 اقی نمانده باشد، الزم نیست که نماز ظهر را قضا کند.ب

نیت  ید بهاگر در نماز عشا شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، باـ  746مسأله 
ست که قدری کم اد، ولی اگر وقت بهجا آورهبعشا نماز را تمام کند و بعد نماز مغرب را 

 ماندهاقی نبار یک رکعت نماز هم وقت شود و به مقدبعد از تمام شدن نماز، وقت تمام می
 ، الزم نیست که نماز مغرب را قضا کند.باشد

ه کاگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند ـ  747مسأله 
غرب منماز  برای نماز مغرب را خوانده یا نه، باید نماز را تمام کند، و بعدًا چنانچه وقت

 ز بخواند.باقی باشد، نماز مغرب را نی
نماز  ر بیناگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطًا دوباره بخواند و دـ  748مسأله 

نماز  به آن تواند نیت رایادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی
 ارز ظهر د نماخواند، اگر یادش بیایبرگرداند، مثاًل موقعی که نماز عصر را احتیاطًا می

 تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.نخوانده است، نمی
ماز به ن برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز اداء، و از نماز مستحبـ  749مسأله 

 واجب جایز نیست.
نماز  تواند در بیناگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد، انسان میـ  750مسأله 

اید بد، ولی ردانـ نیت را به نماز قضا برگ ه داردچنانچه یادش بیاید که نماز قضا بر ذم   ـ
ی صورت برگرداندن نیت به نماز قضا ممکن باشد، مثاًل اگر مشغول نماز ظهر است در

م نشده باشدمی  .تواند نیت را به قضای صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سو 



 151  ................................................................................................  مستحب ینمازها/  احکام نماز

 
 نمازهای مستحب

ی زیاد است و آنها را ـ  751مسأله  مازهای نافله گویند، و بین ننمازهای مستحب 
ی به خواندن نافله عه وز جمرروزی بیشتر سفارش شده، و آنها در غیر های شبانهمستحب 

هار چاند، که هشت رکعت آن نافله ظهر، و هشت رکعت نافله عصر و سی و چهار رکعت
 فلهعت نارکعت نافله مغرب، و دو رکعت نافله عشا، و یازده رکعت نافله شب، و دو رک

ته ـ باید نشس بنا بر احتیاط واجب باشد. و چون دو رکعت نافله عشا را ـصبح می
و  شود. ولی در روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهربخواند، یک رکعت حساب می

ل ز زواشود، و بهتر آن است که تمام بیست رکعت را پیش اعصر، چهار رکعت اضافه می
 ر است در وقت زوال باشد.بهتآن که د. بجز دو رکعت جا آورهب

ب، و از یازده رکعت نافله شب، هشت رکعت آن باید به نیت نافله شـ  752مسأله 
و دستور  دو رکعت آن به نیت نماز شفع، و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود.

 شده است. ذکرهای دعا کامل نافله شب در کتاب
، و ه خواند، هرچند در حال اختیارشود نشستنمازهای نافله را میـ  753مسأله 

 د بجزالزم نیست هر دو رکعت را یک رکعت حساب کند، ولی بهتر است ایستاده بخوان
 ـ باید نشسته خوانده شود. بنا بر احتیاط واجب نافله عشا که ـ

ه به عشا چنانچنافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند، و نافله ـ  754مسأله 
 د مانعی ندارد.خوانده شو رجاءقصد 

 
 های یومیهوقت نافله

ل نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده میـ  755مسأله  شود، و وقت آن از او 
ظهر است، و تا موقعی که ممکن باشد آن را پیش از نماز ظهر خواند، وقت آن ادامه 

باشد که آن دارد، ولی اگر شخصی نافله ظهر را به تأخیر بیندازد و این تأخیر تا موقعی 
یعنی اگر  اندازه دو هفتم آن شود ـشود، بهمقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می
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این موقع بهتر است ه در کـ  درازای شاخص هفت وجب باشد سایه به دو وجب برسد
نماز ظهر را قبل از نافله بخواند، مگر اینکه یک رکعت از نافله را قبل از آن خوانده باشد 

 ین صورت، تمام کردن نافله قبل از نماز ظهر بهتر است.که در ا
عی شود، و وقت آن تا موقنافله عصر پیش از نماز عصر خوانده میـ  756مسأله 

صر عافله نکه ممکن باشد آن را پیش از نماز عصر خواند ادامه دارد، ولی چنانچه شخص 
را  صرعنماز  ازد بهتر استبیندرا تا موقعی که سایه شاخص به چهار هفتم آن برسد تأخیر 

 قبل از نافله بخواند، بجز در مورد مذکور در مسأله قبل.
که  وقت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است، و تا وقتی ـ 757مسأله 

افله شخص ن د ادامه دارد، ولی اگرجا آورهبممکن باشد آن را پس از نماز مغرب در وقت 
ا پید که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان مغرب ـ مغرب را تا وقتی که سرخی طرف

 .دا بخوانشا رـ از بین برود تأخیر بیندازد، بهتر است در آن موقع، ابتداء نماز ع شودمی
 وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است، وـ  758مسأله 

 بهتر است بعد از نماز عشا بالفاصله خوانده شود.
 شود، و وقت آن بعد ازنافله صبح پیش از نماز صبح خوانده میـ  759مسأله 

ا آن ر باشد، و تا وقتی که ممکن استگذشتن از وقت نماز شب به مقدار انجام آن می
قتی ا تا ورد، وقت آن ادامه دارد، ولی اگر شخص نافله صبح جا آورهبپیش از نماز صبح 

 خواند.بنماز صبح را  بهتر است ابتدایندازد، که سرخی طرف مشرق پیدا شود تأخیر ب
ل وقت نافله شب بنا بر مشهور نصف شب است، و این نظر، ـ  760مسأله  او 

ل هرچند موافق با احتیاط مستحب و بهتر است ولی بعید نیست آغاز وقت آن، از شب  او 
 ود.شانده باشد و تا اذان صبح وقتش ادامه دارد، هرچند بهتر است نزدیک اذان صبح خو

ء صد اداتواند نماز شب را بدون قاگر هنگام طلوع فجر بیدار شود، میـ  761مسأله 
 و قضا بخواند.
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 نماز غفیله

ی است که بین نماز مغرب ـ  762مسأله  عشا  ونماز غفیله یکی از نمازهای مستحب 
ل آن، بعد از حمد باید خوانده می  :ندخوانبه را آی دو سوره این جایبهشود. و در رکعت او 

 َْن َلْن َنْقِدَر َعل
َ
وِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ أ ُلمَ  ی فِ ی  َنادَ  فَ هِ یْ َوَذا النُّ َه ِإالَّ الظُّ ْن اَل ِإل 

َ
 اِت أ

َ
ْنَت أ

اِلمِ کُ  ی ِإنِّ َک ُسْبَحانَ  لِ کَ  اْلَغمِّ وَ اُه ِمَن نَ یْ َن * َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجَّ یْنُت ِمَن الظَّ  ی ُنْنِج َک ذ 
م بعد از حمد  .َن یْؤِمنِ اْلمُ  ُه َمَفاِتُح َوِعْنَد  نند:سوره این آیه را بخوا جایبهو در رکعت دو 
ٍة فِ ْعَلُمَها َو یَ َرَقٍة ِإالَّ َو ْسُقُط ِمْن َوَما تَ  ْحرِ اْلَبرِّ َواْلبَ  یْعَلُم َما فِ یَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َو یَ ِب اَل یْ اْلغَ   یاَل َحبَّ

ْرِض 
َ
الّلُهمَّ ِاّنی »قنوت بگویند:  و در. ٍن یَتاٍب ُمبِ کِ  یاِبٍس ِإالَّ فِ یَ َواَل َرْطٍب َواَل ُظُلَماِت اأْل

ِتی ال یْعَلُمها إاّل َاْنَت َاْن ُتَصّلی ٍد َوَاْن َتْفَعل ِبی ٍد َوآِل ُمَح ی ُمَحمَّ َعل َاسَأُلک ِبَمفاِتح الَغیِب الَّ مَّ
 الّلُهمَّ »خود را بگویند و بعد بگویند:  هایکذا حاجت کلمه کذا و جایبه و «وکذاکذا 

ٍد َوآلِ مُ ِبَحّق  اُلکَاْنَت َوِلی ِنْعَمِتی َوالقاِدُر َعلی َطِلَبِتی َتْعَلُم حاَجِتی َفَاسْ  ٍد َعَلیِه َحمَّ  ُمَحمَّ
الُم َلّما َقَضیَتها ِلی  .مایندخواست نال درسپس حاجت خود را از خداوند متع «َوَعلیِهُم السَّ

 
 بلهاحکام ق

مه میـ  763مسأله  باشد قبله است، و باید جای خانه کعبه که در مکه معظ 
بله قو به روبروی آن نماز خواند، ولی کسی که دور است اگر طوری بایستد که بگویند ر

ـ  اناتمانند سر بریدن حیو خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری ـنماز می
 .که باید رو به قبله انجام گیرد

ه رو ب خواند، باید سینه و شکم اوکسی که نماز واجب را ایستاده میـ  764مسأله 
ن آستحب مقبله باشد، بلکه صورت او نیز نباید زیاد از قبله منحرف باشد، و احتیاط 

 است که انگشتان پای او هم رو به قبله باشد.
و کم اشسینه و  کسی که باید نشسته نماز بخواند، باید در موقع نمازـ  765مسأله 

 رو به قبله باشد، بلکه صورت او هم نباید زیاد از قبله منحرف باشد.
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هلو پتواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به کسی که نمیـ  766مسأله 
ی پهلو طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد، و تا وقتی که ممکن است به

ممکن  ن دوـ به پهلوی چپ بخوابد، و اگر ای تیاط الزمبنا بر اح راست بخوابد نباید ـ
 طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد.نباشد باید به پشت بخوابد به

د فراموش شده را باید رو به قبلـ  767مسأله  جا هبه نماز احتیاط و سجده و تشه 
 د.آور جاهبـ سجده سهو را نیز رو به قبله  و بنا بر احتیاط استحبابی د ـآور

ی را میـ  768مسأله  گر اشود در حال راه رفتن و سواری خواند، و نماز مستحب 
ی بخواند، الزم نیست رو به قبله باشد.  انسان در این دو حال نماز مستحب 

شش خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوکسی که میـ  769مسأله 
 ند بهمثل شهادت دو عادل اگر مست است ـنماید تا یقین، یا چیزی که در حکم یقین 

 مانی کهگبه  ـ پیدا کند که قبله کدام طرف است، و اگر نتواند باید حس و مانند آن باشد
ل شود عمهای دیگر پیدا میاز محراب مسجد مسلمانان، یا قبرهای مؤمنین، یا از راه

شناسد یقبله را منماید، حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی 
 گمان به قبله پیدا کند کافی است.

تری پیدا کند، کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویـ  770مسأله 
 ه قبلهمان بتواند به گمان خود عمل نماید. مثاًل اگر میهمان از گفته صاحب خانه گنمی

 .نماید و عملا، نباید به حرف تری پیدا کندپیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قوی
، کرده ای ندارد، یا با اینکه کوششاگر برای پیدا کردن قبله وسیلهـ  771مسأله 

 کافی دهد قبله استرود، نماز خواندن به یک طرف که احتمال میگمانش به طرفی نمی
به  باشد، و احتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نمازمی

 ر طرف بخواند.چها
ر به ه اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است، بایدـ  772مسأله 

 دو طرف نماز بخواند.
کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد دو نماز ـ  773مسأله 
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 احتیاط به ترتیب خوانده شود،د یکی بعد از دیگری بخواند که مثل نماز ظهر و عصر بای
م را شروع کند. ل را به آن چند طرف بخواند، بعد نماز دو   مستحب آن است که نماز او 

اگر  کند، کسی که نتواند یقین یا آنچه در حکم یقین است به قبله پیداـ  774مسأله 
ی را حیوان هد سربخواهد غیر از نماز کاری کند که باید رو به قبله انجام داد، مثاًل بخوا

د ام دهن عمل نماید، و اگر گمان ممکن نیست، به هر طرف که انجببرد، باید به گما
 صحیح است.

 
 پوشانیدن بدن در نماز

د را بیند عورتین خومرد باید در حال نماز، اگرچه کسی او را نمیـ  775مسأله 
 بپوشاند. و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند.

 واند، م بدن حتی سر و موی خود را بپوشزن باید در موقع نماز، تماـ  776مسأله 
ه کپوشد ببنا بر احتیاط واجب حتی از خودش نیز پوشانده شود، پس اگر چادر را طوری 

چ ما تا ها تا مچ، و پاهخودش بدنش را ببیند اشکال دارد. ولی پوشاندن صورت و دست
ز اقداری ید م، باپا الزم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را پوشانده است

 ها را هم بپوشاند.تر از مچ پاییناطراف صورت و قدری 
د فراموش شدهـ  777مسأله   موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشه 

ر ست که داآورد باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند. و احتیاط مستحب آن میجا هبرا 
 شاند.دن سجده سهو نیز خود را بپوجا آورهبموقع 

ت، و اگر انسان عمدًا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل اسـ  778مسأله 
گیری ر فراداگر به خاطر ندانستن مسأله باشد، چنانچه نادانی او به علت کوتاهی کردن 

 ـ باید نماز را دوباره بخواند. بنا بر احتیاط واجب مسائل بوده ـ
د که عورت او پیدا است، باید آن را اگر شخصی در بین نماز بفهمـ  779مسأله 

بپوشاند و الزم نیست که نماز را اعاده نماید، ولی احتیاط واجب آن است که در حالی که 
نیاورد، و اگر بعد از نماز جا هبفهمیده که عورت او پیدا است چیزی از اجزاء نماز را 
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 بفهمد که در نماز عورت او پیدا بوده نمازش صحیح است.
ر دپوشاند، ولی ممکن است اگر لباس در حال ایستادن عورت را میـ  780مسأله 

و اخواهد عورت حال دیگر، مثاًل در حال رکوع و سجود نپوشاند، چنانچه موقعی که می
 ن استآپیدا شود، با چیزی آن را بپوشاند، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب 

 که با آن لباس نماز نخواند.
ی د، ولتواند در نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشانان میانسـ  781مسأله 

 اشد.احتیاط مستحب آن است که وقتی خود را با اینها بپوشاند که لباس نداشته ب
 دانسان در حال ناچاری که چیزی برای پوشانیدن عورت خود ندارـ  782مسأله 

 .انند آن بپوشاندرا با ِگل و م ، آنعورت ظاهر تواند برای نمایان نبودنمی
ز اأیوس ماگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند، چنانچه ـ  783مسأله 

و اگر چیزی  پیدا کردن آن نباشد، احتیاط واجب آن است که نماز خود را تأخیر بیندازد،
لدتواند اش نماز بخواند. و اگر مأیوس باشد میپیدا نکرد در آخر وقت مطابق وظیفه  ر او 

ل وقت بوقت طبق وظیفه ، و خوانداش نماز بخواند، و در این صورت اگر نماز را در او 
 پس از آن عذرش برطرف گردد، الزم نیست نماز را دوباره بخواند.

خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشاندن خود حتی برگ کسی که میـ  784مسأله 
ه تا آخر وقت چیزی پیدا کند درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد، و مأیوس باشد ک

که خود را با آن بپوشاند، در صورتی که اطمینان دارد کسی که ستر عورت از او واجب 
بیند، ایستاده و با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند. و چنانچه احتمال است او را نمی

مایان نباشد، طوری نماز بخواند که عورت او نبیند، باید بهدهد که ناظر محترم او را می
مثل اینکه نشسته نماز بخواند. و اگر برای اینکه خودش را از دید ناظر محترم نگاه دارد 

شود، ناچار شود ایستادن و رکوع و سجود را ترک کند، یعنی در هر سه حالت دیده می
بنشیند و رکوع و سجود را با اشاره انجام دهد، و اگر یکی از سه چیز را فقط ناچار است 

تواند بایستد، و رکوع و سجود را با اشاره انجام کند همان را ترک کند، پس اگر میترک 
دهد، و اگر ایستادن موجب دیده شدن است بنشیند، و رکوع و سجود را انجام دهد گرچه 
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گونه نشستن و نماز در این صورت احتیاط مستحب این است که جمع کند بین این
و احتیاط الزم آن است که شخص برهنه در حال نماز  ایستاده با اشاره به رکوع و سجود.

عورت خود را با بعضی از اعضای بدن خود بپوشاند، مثل دو ران در حال نشستن، و دو 
 دست در حال ایستاده.

 
 ط لباس نمازگزاریشرا

 لباس نمازگزار شش شرط دارد:ـ  785مسأله 
 آنکه پاک باشد.اّول: 
 یاط واجب.آنکه مباح باشد، بنا بر احتدّوم: 

 آنکه از اجزاء مردار نباشد.سّوم: 
ان ـ از حیو بنا بر احتیاط واجب آنکه از حیوان درنده نباشد، بلکه ـچهارم: 

 گوشت نیز نباشد.حرام
ف آنکه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طال باپنجم و ششم: 

 نباشد.
 شود:می ذکرو تفصیل اینها در مسائل آینده 

 لباس نمازگزار باید پاک باشد، و اگر کسی در حالشرط اّول: ـ  786ه مسأل
 اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

دانسته اگر کسی به علت کوتاهی کردن در فراگیری مسأله شرعی نمیـ  787مسأله 
نماز  ا آنبست و دانسته مثاًل منی نجس انماز با بدن یا لباس نجس باطل است، و یا نمی

 ماید.نقضا  خوانده، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته
 وانده اگر کسی از روی ندانستن مسأله با بدن یا لباس نجس نماز خوـ  788مسأله 

 اید.ضا نمدر فراگیری مسأله کوتاهی ننموده باشد، الزم نیست نمازش را اعاده و یا ق
از اگر کسی یقین دارد که بدن یا لباسش نجس نیست، و بعد از نمـ  789مسأله 

 بفهمد نجس بوده، نمازش صحیح است.
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ا بعد اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است، و در بین نماز یـ  790مسأله 
بنا بر  ید ـاعتنایی بوده بااز آن یادش بیاید، چنانچه فراموشی او از روی اهمال و بی

، ین صورتیر اغـ نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، و در  زماحتیاط ال
ادش ینماز  میان اگر بعد از نماز یادش بیاید الزم نیست نماز را دوباره بخواند، و اگر در

 شود عمل کند.بیاید به دستوری که در مسأله بعد ذکر می
ت ، اگر در بین نماز ملتفکسی که در وسعت وقت مشغول نماز استـ  791مسأله 

شده  شود که بدن یا لباسش نجس شده، و احتمال دهد که بعد از شروع در نماز نجس
ن، ردن آباشد در صورتی که آب کشیدن بدن یا لباس، یا عوض کردن لباس، یا بیرون آو

 ایماید، نعوض  زند، در بین نماز، بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس رانماز را به هم نمی
د که ی باشاگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد. ولی چنانچه طور

خورد یمه هم باگر بدن یا لباس را آب بکشد، یا لباس را عوض کند، یا بیرون آورد، نماز 
ه با لباس ا دوبارراز ـ نم بنا بر احتیاط الزم ماند، باید ـیا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می

 بخواند. پاک
ت کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفـ  792مسأله 

، در شود که لباسش نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باشد
زند و میصورتی که آب کشیدن، یا عوض کردن، یا بیرون آوردن لباس، نماز را به هم ن

گری یز دیچباید لباس را آب بکشد یا عوض کند، یا اگر  تواند لباس را بیرون آورد،می
ت او ری عورز دیگعورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را تمام کند. اما اگر چی

جس باس نلتواند آب بکشد یا عوض کند، باید با همان را نپوشانده، و لباس را هم نمی
 نماز را تمام کند.

ت ی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز ملتفکسی که در تنگـ  793مسأله 
 د، درشود که بدن او نجس شده و احتمال دهد که پس از شروع در نماز نجس شده باش

 به هم از رازند، بدن را آب بکشد؛ و اگر نمصورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم نمی
 است.زند باید با همان حال نماز را تمام کند، و نماز او صحیح می
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و کسی که در پاک بودن بدن یا لباس خود شک دارد، چنانچه جستجـ  794مسأله 
ش نجس لباس نماید و چیزی در آن نبیند و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا

اید ـ ب بنا بر احتیاط الزم بوده، نماز او صحیح است. ولی اگر جستجو نکرده باشد ـ
 چنانچه وقت گذشته قضا نماید.نمازش را دوباره بخواند، و 

ماز اگر لباس را آب بکشد و یقین کند که پاک شده است و با آن نـ  795مسأله 
 بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاک نشده، نمازش صحیح است.

های اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از خونـ  796مسأله 
هایی خون پشه است، چنانچه بعد از نماز بفهمد ازنجس نیست، مثاًل یقین کند که خون 

 شود با آن نماز خواند، نمازش صحیح است.بوده که نمی
 اگر یقین کند خون که در بدن یا لباس اوست خون نجسی است کهـ  797مسأله 

 نماز نماز با آن صحیح است، مثاًل یقین کند خون زخم و دمل است، چنانچه بعد از
 نماز با آن باطل است، نمازش صحیح است. بفهمد خونی بوده که

به  اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با رطوبتـ  798مسأله 
ح ش صحیآن برسد، و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز

د و است. ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده برس
ر ست مگبدون اینکه خود را آب بکشد، غسل کند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل ا

ر دینکه ااینکه طوری باشد که به غسل نمودن، بدن نیز پاک شود و آب نجس نشود، مثل 
 بودن آب جاری غسل کند. و نیز اگر جایی از اعضاء وضو با رطوبت به چیزی که نجس

واند، از بخز آنکه آنجا را آب بکشد، وضو بگیرد و نمآن را فراموش کرده برسد و پیش ا
ز ضو نیباشد مگر اینکه طوری باشد که به وضو گرفتن، اعضاء ووضو و نمازش باطل می

 پاک شود و آب نجس نشود، مثل آب کر یا جاری.
ه فقط یک لباس دارد، اگر بدن و لباسش نجس شود و به کسی کـ  799مسأله 

ه بدن را آب کآنها آب داشته باشد، احتیاط الزم این است ی از کشیدن یکاندازه آب 
ه لباس را آب کبر احتیاط واجب جایز نیست  شیده و با لباس نجس نماز بخواند و بناک
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ه نجاست لباس بیشتر یا شدیدتر کشیده و با بدن نجس نماز بخواند ولی در صورتی ک
س نمازگزار ممنوع است، داشته باشد یا آن که عنوان دیگری هم غیر از نجاست، که در لبا

ر باشد، مثل آن که نجاست لباس، خون یکی از درندگان باشد، در این صورت ها فرد مخی 
 شد.کخواهد آب بدام را میکاست هر 

جس کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد، باید با لباس نـ  800مسأله 
 نماز بخواند، و نمازش صحیح است.

اند که دو لباس دارد، اگر بداند یکی از آنها نجس است و ندکسی ـ  801مسأله 
ر  اگیک آنها است، چنانچه وقت دارد باید با هر دو لباس نماز بخواند، مثالً کدام

واند، صر بخخواهد نماز ظهر و عصر بخواند باید با هرکدام یک نماز ظهر و یک نماز عمی
مال و اهمیت محتمل رجحان کدام از نظر قوت احتولی اگر وقت تنگ است و هیچ

 نداشته باشد، با هرکدام نماز بخواند کافی است.
پوشاند باید لباس نمازگزار که با آن عورتین خود را میشرط دّوم: ـ  802مسأله 

ست، ام اداند پوشیدن لباس غصبی حرـ مباح باشد، و کسی که می بنا بر احتیاط واجب ـ
بنا بر  خواند،بنداند، اگر عمدًا در آن لباس نماز یا اینکه از روی تقصیر حکم مسأله را 

چنین پوشاند، و همعورت را نمی تنهاییاحتیاط باطل است. ولی در چیزهایی که به 
ر جیب دی که چیزهایی که فعاًل نمازگزار آنها را نپوشیده، مانند دستمال بزرگ، یا لنگ

ا ار آنهمازگزن چیزهایی که نگذاشته شود اگرچه بشود عورت را با آنها پوشانید، و همچنی
د، در ده باشولی ساتر )لباس( مباح دیگری در زیر آن دارد که عورت را پوشانرا پوشیده 

 ر ترکتمام این صور غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد، هرچند احتیاط مستحب د
 است.

داند پوشیدن لباس غصبی حرام است ولی حکم نماز کسی که میـ  803مسأله 
ه ر مسألدی که داند، اگر عمدًا با لباس غصبی نماز بخواند به تفصیلدن در آن را نمیخوان

 ـ باطل است. بنا بر احتیاط شد، نمازش ـ ذکرقبلی 
اگر نداند که لباس او غصبی است یا فراموش کند و با آن لباس نماز ـ  804مسأله 
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ید و فراموش بخواند، نمازش صحیح است. ولی اگر کسی خودش لباس را غصب نما
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط کند که غصب کرده است و با آن نماز بخواند، نمازش ـ

از اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نمـ  805مسأله 
نکه ون ایتواند فورًا یا بدبفهمد، چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است و می

و نمازش را  ـ به هم بخورد لباس غصبی را بیرون آورد، بودن نماز درپییعنی پی مواالت ـ
م ر محترز ناظاادامه دهد، الزم است این کار را انجام دهد و اگر چیز دیگری عورت او را 

هد و ددامه اتواند لباس غصبی را بیرون آورد، نماز را با همان لباس نپوشانده، یا نمی
 صحیح است.
 ای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند در صورتیاگر کسی برـ  806مسأله 

وء ی از سن ناشآکه نتواند تا آخر وقت با لباس دیگری نماز بخواند، یا اضطرار به پوشیدن 
ن اختیار خودش نباشد، مثاًل خودش غصب نکرده باشد نمازش صحیح است. و همچنی

اس در لب ر وقتنتواند تا آخاگر برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند و 
د، ت باشداشتن آن به قصد رساندن به مالک در اولین فرصدیگری نماز بخواند، یا نگه

 نمازش صحیح است.
 اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلیـ  807مسأله 

ی ، ولستگونه که غالب معامالت چنین است، لباس برای او حالل االذمه بود، همانفی
 باید به علت تصرف در پول خمس نداده و تأخیر در پرداخت خمس آن، گناهکار است و

را  مس آنخخمس پولی را که به فروشنده داده است، بپردازد، ولی اگر با عین پولی که 
ماز ننداده لباس بخرد، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم 

 .خواندن در لباس غصبی است
توان با آن عورت را می تنهاییلباس نمازگزار که به شرط سّوم: ـ  808مسأله 

یعنی حیوانی که اگر رگش را  پوشانید، باید از اجزاء مردار حیوانی که خون جهنده دارد ـ
ـ در لباسی که  بنا بر احتیاط واجب ـ نباشد، و این شرط ـ کندبُبرند خون از آن جستن می

با آن عورت را پوشانید نیز ثابت است. و احتیاط مستحب آن است که  تواننمی تنهاییبه 
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 ـ تهیه شده، نماز نخواند. مانند مار با لباسی که از مردار حیوانی که خون جهنده ندارد ـ
ته هرگاه چیزی از مردار نجس مانند گوشت و پوست آن که روح داشـ  809مسأله 

 همراه نمازگزار باشد، نمازش صحیح است.
ـ  اردمانند مـو و پشم کـه روح ند گوشت ـاگر چیزی از مردار حاللـ  810له مسأ

ح زش صحی، نمااند نماز بخواندهمراه نمازگزار باشد، یا با لباسی که از آنها تهیه کرده
 است.

رت را عو تنهاییچیزهایی که به  از غیر لباس نمازگزار ـ شرط چهارم:ـ  811مسأله 
حیوان  ـ از بنا بر احتیاط الزم باید از اجزاء درندگان بلکه ــ  پوشاند مثل جورابنمی

یا  و ارادر حرام گوشتی که خون جهنده دارد، نباشد. و همچنین باید بدن و لباسش به
ر ثاًل بمیوان مدفوع، یا عرق یا شیر یا موهای آن حیوان آلوده نباشد، ولی اگر یک موی ح

 اشته وطی گذگر چیزی از آنها را مثاًل در قولباس او باشد ضرر ندارد، و همچنین است ا
 .با خود حمل نماید

گوشت، مانند اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرامـ  812مسأله 
ک گر خشاگربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل است. و 

 شده و عین آن برطرف شده باشد، نمازش صحیح است.
د، اگر مو و عرق، و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشـ  813أله مس

 اشکال ندارد، و همچنین جایز است با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.
گوشت است یا اگر شک داشته باشد که لباس از حیوان حاللـ  814مسأله 

ماز آن ن جایز است با گوشت، چه در کشور اسالمی تهیه شده باشد چه غیر اسالمی،حرام
 بخواند.

 گوشت باشد، پس جایزمعلوم نیست که صدف از اجزاء حیوان حرامـ  815مسأله 
 است که انسان با آن نماز بخواند.

پوشیدن پوست سنجاب در نماز اشکال ندارد، اگرچه احتیاط ـ  816مسأله 
 مستحب آن است که با آن نماز نخوانند.
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گوشت داند یا فراموش کرده که از حیوان حرامه نمیاگر با لباسی کـ  817مسأله 
 است نماز بخواند، نمازش صحیح است.

ا آن پوشیدن لباس طال باف برای مردان حرام، و نماز بشرط پنجم: ـ  818مسأله 
 باطل است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

ه دست سینه، و انگشتر طال بپوشیدن طال مثل آویختن زنجیر طال به ـ  819مسأله 
اطل نها بآکردن، و بستن ساعت مچی طال به دست، برای مردان حرام، و نماز خواندن با 

 است، ولی برای زنان در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.
یا  نداند اگر مردی حکم ذکر شده را نداند یا اینکه حکم را بداند ولیـ  820مسأله 

اند، ز بخوس او از طال است یا شک داشته باشد و با آن نمافراموش کند انگشتر یا لبا
 ستم مساله جاهل مقصر باشد نماز باطل اکاگر نسبت به ح یولنمازش صحیح است، 

 .و باید دوباره آن را بخواند
رت را توان با آن عومی تنهاییلباس مرد نمازگزار که به  شرط ششم:ـ  821مسأله 

 است. حرام ، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردانپوشاند باید ابریشم خالص نباشد
شیدن اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوـ  822مسأله 

 آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.
 ز استداند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایلباسی را که نمیـ  823مسأله 

 نیز اشکال ندارد.بپوشد و نماز در آن 
 رد، ودستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال نداـ  824مسأله 

 کند.نماز را باطل نمی
 ارد.پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندـ  825مسأله 
پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طال باف در حال ناچاری مانعی ـ  826مسأله 

ند توامی دارد،، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها نندارد
 ها نماز بخواند.با این لباس

اگر غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طال باف لباس دیگری ـ  827مسأله 
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ندارد، و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز 
 اند.بخو

 دارد،ناگر غیر از لباسی که از حیوان درنده تهیه شده لباس دیگری ـ  828مسأله 
آخر  گر تاتواند با همان لباس نماز بخواند اچنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می

ته شد ان گفوقت اضطرار باقی باشد، و اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگ
 هیه شدهـ ت غیر درنده گوشت ـو اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام د.جا آورهبنماز را 

 که دو ن استلباس دیگری ندارد، چنانچه ناچار به پوشیدن آن لباس نباشد احتیاط الزم آ
 ن گفتهرهنگابار با آن لباس، و بار دیگر هم به دستوری که برای ببار نماز بخواند: یک

 شد.
ت جب اسکه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، وا اگر چیزی نداردـ  829مسأله 

 ختی فوقسوجب مـ آن را تهیه نماید، ولی اگر تهیه آن  اگرچه به کرایه یا خریداری باشد ـ
ـ  یوحق  هرچند از جهت فقر و تنگدستی یا گران بودن آن و اجحاف در گردد ـالعاده می

 خواند.ای برهنگان گفته شد نماز به برکتواند به دستوری تهیه آن الزم نیست و می
هد، دکسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه ـ  830مسأله 

ت نداشته باشد، باید قبول کند. بلکه ا دن ریه کرگر عاچنانچه قبول کردن آن برای او مشق 
یا طلب بخشش برای او سخت نیست، باید از کسی که لباس دارد، طلب بخشش یا 

 ریه نماید.عا
پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که ـ  831مسأله 

 خواهد آن را بپوشد معمول نیست، در صورتی که موجب هتک حرمت و خواری اومی
زش د نماباشد حرام است. ولی اگر با آن لباس نماز بخواند هرچند ساترش فقط آن باش

 صحیح است.
م ن حرانانه بر مردان، و پوشیدن لباس مردانه بر زناپوشیدن لباس زـ  832مسأله 

رد ست مجایز نیـ  بنا بر احتیاط واجب نیست و نماز خواندن با آن باطل نیست. ولی ـ
 عکس.خود را به هیئت و زی  زن درآورد، و همچنین به
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بر  فی کهکسی که باید خوابیده نماز بخواند، الزم نیست مالفه یا لحاـ  833مسأله 
یدن کشد دارای شرایط لباس نمازگزار باشد، مگر طوری باشد که بر آن پوشیخود م

 صدق کند، مثل آنکه آن را بر خود بپیچد.
 

 مواردی که الزم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

اس شود، اگر بدن یا لبمی ذکردر سه صورت که تفصیل آنها بعدًا ـ  834مسأله 
 یح است:نمازگزار نجس باشد، نماز او صح

 دنش بهآنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست، لباس یا باّول: 
 خون آلوده شده باشد.

و بنا بر  ـ آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد،دّوم: 
 حساب شود. َشستاندازه بند سر انگشت اید بهـ درهم ب احتیاط واجب

 ر باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.آنکه ناچاسّوم: 
ن و نیز در یک صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است، و آ

 های کوچک او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد.صورت آن است که لباس
 شود.می ذکرو احکام این چهار صورت مفصاًل در مسائل بعد 

ا شد، تمازگزار، خون زخم یا جراحت یا دمل بااگر در بدن یا لباس نـ  835مسأله 
 ند. وتواند با آن خون نماز بخواوقتی که زخم یا جراحت یا دمل خوب نشده است می

اند و که روی زخم گذاشته یدوایکی که با خون بیرون آمده، یا همچنین است اگر چر
 نجس شده در بدن یا لباس او باشد.

شود و شستن آن زودی خوب میی که بهاگر خون بریدگی و زخمـ  836مسأله 
اطل ز او ب، نمااندازه درهم یا بیشتر باشدآسان است، در بدن یا لباس نمازگزار باشد و به

 است.
رطوبت زخم  به دارد،یا لباس که با زخم فاصله  اگر جایی از بدنـ  837مسأله 

لباس که اطراف  نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر مقداری از بدن یا
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 زخم است به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
نی ت، خواگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینهاسـ  838مسأله 

 بیرون واسیربتواند با آن نماز بخواند، و فرقی نیست که دانه به بدن یا لباس برسد، می
 باشد یا اندرون.

به  کسی که بدنش زخم است، اگر در بدن یا لباس خود خونی کهـ  839مسأله 
 احتیاط واجب است ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر، آناز اندازه درهم یا بیشتر 

 آن است که با آن نماز نخواند.
خم طوری نزدیک هم باشند که یک زاگر چند زخم در بدن باشد و بهـ  840مسأله 

ی اگر د. ولاند نماز خواندن با خون آنها اشکال نداری همه خوب نشدهحساب شود، تا وقت
اید قدری از هم دور باشند که هرکدام یک زخم حساب شود، هرکدام که خوب شد ببه

 برای نماز، بدن و لباس را از خون آن آب بکشد.
ست. ادر بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل  اگر خون حیضـ  841مسأله 

 گوشت والعین مثل خوک و مردار، و حیوان حرامـ خون نجس بنا بر احتیاط واجب و ـ
ا های دیگر مثل خون بدن انسان یخون نفاس و استحاضه نیز چنین است. ولی خون

م هگوشت اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد در صورتی که روی خون حیوان حالل
 ل ندارد.کمتر از درهم باشد نماز خواندن با آن اشکا

خونی که به لباس بی آستر بریزد و به پشت آن برسد، یک خون ـ  842مسأله 
 ، ولیشود، و هر طرفی که مساحت خون بیشتر باشد آن را باید محاسبه نمودحساب می

ه در اگر پشت آن جدا خونی شود، باید هرکدام را جدا حساب نمود. پس اگر خونی ک
ار ه مقدز درهم باشد نماز با آن صحیح، و اگر بپشت و روی لباس است روی هم کمتر ا

 درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل است.
اگر خون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن برسد، و یا به ـ  843مسأله 

آستر بریزد و روی لباس خونی شود، یا از لباس به لباس دیگر برسد، باید هرکدام را جدا 
اگر روی هم کمتر از درهم باشد نماز صحیح، وگرنه باطل است، مگر حساب نمود، پس 
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طوری که در نزد عرف یک خون حساب شود، پس اگر هم باشند بهبهدر صورتی که متصل
خون در طرفی که مساحتش بیشتر است کمتر از درهم باشد، نماز با آن صحیح، و اگر به 

 ت.مقدار درهم یا بیشتر باشد، نماز با آن باطل اس
از  سد کهاگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برـ  844مسأله 

و  ه خونحدود خون تجاوز کند و اطراف آن را آلوده کند، نماز با آن باطل است اگرچ
 رسد وباندازه درهم نباشد، ولی اگر رطوبت فقط به خون رطوبتی که به آن رسیده به

 خواندن با آن اشکال ندارد. اطراف را آلوده نکند، نماز
 ه خوناگر بدن یا لباس خونی نشود ولی به واسطه رسیدن با رطوبت بـ  845مسأله 

ز شود با آن نمانجس شود، اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد، نمی
 خواند.

ت اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد و نجاسـ  846مسأله 
 اک بدنواضع پروی آن بریزد، در صورتی که به م ادرار آن برسد، مثاًل یک قطرهدیگری به 

س هم ا لباییا لباس برسد نماز خواندن با آن جایز نیست، بلکه اگر به مواضع پاک بدن 
 ـ نماز خواندن با آن صحیح نیست. بنا بر احتیاط الزم نرسد ـ

شود ن و جوراب که نمیهای کوچک نمازگزار مثل عرقچیاگر لباسـ  847مسأله 
العین سبا آنها عورت را پوشانید نجس باشد، چنانچه از مردار نجس یا از حیوان نج
ان ا حیومانند سگ درست نشده باشد، نماز با آنها صحیح است. و اگر از مردار نجس ی

گر با ا. و ـ نماز خواندن با آنها باطل است بنا بر احتیاط واجب نجس درست شده باشد ـ
 شتری نجس نماز بخواند اشکال ندارد.انگ

چیز نجس مانند دستمال و کلید و چاقوی نجس جایز است همراه ـ  848مسأله 
 رساند.نمازگزار باشد، و همچنین لباس نجس که همراه اوست ضرری به نماز نمی

 ، ولیداند خونی که در بدن یا لباس اوست کمتر از درهم استاگر میـ  849مسأله 
از ون نمخهایی باشد که عفو در آنها نیست، جایز است با آن دهد که از خوناحتمال می

 بخواند.
اگر خونی که در لباس یا بدن است کمتر از درهم باشد و نداند که از ـ  850مسأله 
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هایی هایی است که عفو در آنها نیست و نماز بخواند، و بعد معلوم شود که از خونخون
اعاده نماز الزم نیست. و همچنین است اگر اعتقاد نماید که  بوده که عفو در آنها نیست،

کمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود که به مقدار درهم یا بیشتر بوده، در 
 این صورت نیز اعاده نماز الزم نیست.

 
 ی که در لباس نمازگزار مستحب استیچیزها

ستحب مـ در لباس نمازگزار  رهمقدس الله اسرا چند چیز را فقهاء ــ  851مسأله 
 وفید، الحنک، پوشیدن عبا، و لباس ساند که از آن جمله است: عمامه با تحتدانسته
 ها، و استعمال بوی خوش، و دست کردن انگشتری عقیق.ترین لباسپاکیزه

 
 ی که در لباس نمازگزار مکروه استیچیزها

کروه مـ در لباس نمازگزار  مقدس الله اسراره چند چیز را فقهاء ــ  852مسأله 
اند، و از آن جمله است: پوشیدن لباس سیاه، و چرک، و تنگ، و لباس دانسته
ارد، کند، و لباسی که نقش صورت دخوار، و لباس کسی که از نجاست پرهیز نمیشراب

روه های لباس، و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد، مکو نیز باز بودن دکمه
 ت.شمرده شده اس

 
 مکان نمازگزار

 مکان نمازگزار هفت شرط دارد:
 آنکه مباح باشد بنا بر احتیاط واجب.شرط اّول: 

خواند اگرچه روی فرش و تخت و کسی که در ملک غصبی نماز میـ  853مسأله 
ر زیر دندن ـ نمازش باطل است، ولی نماز خوا بنا بر احتیاط الزم مانند اینها باشد، ـ

 بی مانعی ندارد.سقف غصبی و خیمه غص
نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون اجازه ـ  854مسأله 
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باشد، در حکم نماز خواندن در ملک غصبی است، مثاًل کسی که منفعت ملک مال او می
بنا بر  ای اگر مالک یا دیگری بدون اجازه مستأجر نماز بخواند، نمازش ـدر خانه اجاره
 اطل است.ـ ب احتیاط واجب

کسی که در مسجد نشسته، اگر شخص دیگری جای او را اشغال ـ  855مسأله 
 ت.ده اساش در آنجا نماز بخواند، نمازش صحیح است اگرچه گناه کرکند و بدون اجازه

از داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماگر در جایی که نمیـ  856مسأله 
 ز یادشز نماا فراموش کرده نماز بخواند و بعد ابفهمد، یا در جایی که غصبی بودن آن ر

کند  بیاید، نماز او صحیح است. ولی کسی که خودش جایی را غصب کرده اگر فراموش
 و در آنجا نماز بخواند، نمازش بنا بر احتیاط باطل است.

د اگر بداند جایی غصبی است و تصرف در آن حرام است، ولی ندانـ  857مسأله 
بنا بر  ـ ماز خواندن اشکال دارد و در آنجا نماز بخواند، نماز اوکه در جای غصبی ن

 باشد.ـ باطل می احتیاط
قلیه که سوار بر وسیله نرا در حالیه ناچار است نماز واجب کسی کـ  858مسأله 

آن  بودن است بخواند، یا آنکه بخواهد نماز مستحبی را در آن حال بخواند، حکم غصبی
صبی غهای آن، حکم خواند و نیز چرخفرد بر روی آن نماز میماشین و صندلی آن که 

 .بودن مکان نمازگزار را دارد
کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد، ـ  859مسأله 

ف کند، و نماز در آن ـبدون اجازه شریکش نمی اط حتیبنا بر ا تواند در آن ملک تصر 
 ـ باطل است. واجب

 اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلیـ  860مسأله 
ف در آن حالل است، ،استچنین گونه که غالب معامالت الذمه بود همانفی و  تصر 

کی ده ملبدهکار خمس پولی است که پرداخته، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را ندا
ف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام،  احتیاط بنا بر و نماز در آن ـ بخرد، تصر 

 ـ باطل است. واجب
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داند اجازه نماز خواندن بدهد و انسان ب ملک، با زبان،اگر صاحب ـ  861مسأله 
سان و ان که قلبًا راضی نیست، نماز خواندن در ملک او جایز نیست و اگر اجازه ندهد

 .یقین کند که قلبًا راضی است، نماز خواندن جایز است
ف در ملک میتی که به زکات یا به مردم بدهکار است، چناـ  862مسأله  نچه تصر 

ال رثه اشکوـ با اجازه  اشمثل نماز خواندن در خانه منافات با ادای دین او نداشته باشد ـ
هی دب یا به مقدار ندارد. و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند،

ف د  ر ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود.او باقی بگذارند، تصر 
ف در باشند، تصر   غایباگر بعضی از ورثه میت صغیر یا دیوانه یا ـ  863مسأله 

مولی ات معملک او بدون اجازه ولی آنها حرام است و نماز در آن جایز نیست، ولی تصرف
 که مقدمه تجهیز میت است اشکال ندارد.

ا ملک دیگری در صورتی جایز است که مالک آن ینماز خواندن در ـ  864مسأله 
ست اده ادصریحًا اجازه بدهد، و یا حرفی بزند که معلوم شود برای نماز خواندن اذن 

شود ه میهمیدمثل اینکه به کسی اجازه بدهد در ملک او بنشیند و بخوابد که از اینها ف ـ
مالک  ضایترگر اطمینان به ـ و یا انسان از راه دی برای نماز خواندن هم اذن داده است

 داشته باشد.
ک های بسیار وسیع جایز است هرچند که مالنماز خواندن در زمینـ  865مسأله 

ر دمچنین هد، و آنها صغیر و یا مجنون باشد و یا آنکه راضی به نماز خواندن در آنها نباش
این  لی درخواند وشود نماز اجازه مالک میهایی که در و دیوار ندارند بیها و زمینباغ

جنون صورت اگر بداند مالک راضی نیست نباید تصرف کند. و اگر مالک صغیر و یا م
 ر آنهاکه د باشد و یا آنکه گمان به راضی نبودن او داشته باشند، احتیاط الزم آن است

 تصرف نکنند و نماز خوانده نشود.
د طوری نباشد که مکان نمازگزار در نمازهای واجب بایشرط دّوم: ـ  866مسأله 

بنا  از شدت حرکت مانع از ایستادن نمازگزار و انجام رکوع و سجود اختیاری شود، بلکه ـ
ـ نباید مانع از آرامش بدن او باشد و اگر به واسطه تنگی وقت یا جهت  بر احتیاط الزم
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و کشتی و قطار نماز  ماشیندیگر ناچار باشد، در چنین جایی مانند بعضی از انواع 
قبله به  قدری که ممکن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید، و اگر آنها ازند، بهبخوا

طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد و اگر رعایت استقبال قبله دقیقًا ممکن 
درجه باشد، و اگر این هم ممکن نباشد در  «۹0»نباشد سعی کند که اختالف کمتر از 

ر نباشد رعایت قبله الزم  االحرام فقط رعایتتکبیرة قبله را بکند، و اگر این هم میس 
 نیست.

ی که و کشتی و قطار و مانند اینها در وقت ماشیننماز خواندن در ـ  867مسأله 
ن ی تکاکنند چنانچه به حداند مانعی ندارد، و همچنین در وقتی که حرکت میایستاده

 د.نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نمازگزار شو
حرکت ماند، شود بیروی خرمن گندم و جو و مانند اینها که نمیـ  868مسأله 

 نماز باطل است.
اگر  کند ولیباید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام میشرط سّوم: 

ه ارد کددر جایی که به واسطه باد و باران و زیادی جمعیت و مانند اینها اطمینان 
صحیح  نمازش و چنانچه آن را تمام کندرا تمام کند، رجاًء نماز بخواند  تواند نمازنمی

 .است
زدیک اگر در جایی که ماندن در آن حرام است مثاًل زیر سقفی که نـ  869مسأله 

 .ـ ولی نمازش اشکالی ندارد اگرچه معصیت کرده است خراب شود، نماز بخواند ـ
، دن و نشستن روی آن حرام استنماز خواندن روی چیزی که ایستاـ  870مسأله 

ت صد قربقبر آن نوشته شده، چنانچه مانع از  خداوند متعالمثل جایی از فرش که اسم 
 شود صحیح نیست.

تد، بایس ای که نتواند در آنجا راستاندازهآنکه جای نمازگزار سقفش بهشرط چهارم: 
 د.نباش ه باشد، کوچکای که جای رکوع و سجود نداشتاندازهکوتاه نباشد و همچنین به

ی از ایستادن ـ  871مسأله  اگر ناچار شود که در جایی نماز بخواند که به طور کل 
تمکن ندارد، الزم است نشسته نماز بخواند، و اگر از رکوع و سجود نیز تمکن ندارد، برای 



 یح المسائلتوض  ............................................................................................  172

 آنها با سر اشاره نماید.
ه کرتیدر صو و ائمه اطهار ردن به قبر پیامبرکپشت  ـ 872مسأله 

ا وی و هتک حرمت به آنان محسوب شود، در نماز و غیر نماز حرام است احترامبی  ام 
شود، چنانچه به دلیل فاصله زیاد یا وجود مانع مثل دیوار هتک و توهین محسوب ن

ه فاصله شدن صندوق شریف و پارچه اند یا ای که روی آن انداختهاشکال ندارد؛ البت 
ر، برای برطر صد قف شدن بی ادبی، کافی نیست؛ ولی در هر دو حال اگر ضریح مطه 

 .قربت حاصل شود، نماز صحیح است
ن به طوری تر نباشد که رطوبت آآنکه مکان نمازگزار اگر نجس است بهشرط پنجم: 

ی که ی جایبدن یا لباس او برسد در صورتی که از نجاساتی باشد که مبطل نماز است، ول
اطل اگر نجس باشد، در صورتی که خشک هم باشد نماز ب گذاردپیشانی را بر آن می

 است، و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصاًل نجس نباشد.
اری که ه مقدبتر از مرد بایستد، اقاًل ـ زن عقب بنا بر احتیاط الزم باید ـ شرط ششم:

بین  فرقیجای سجده او برابر جای دو زانوی مرد در حال سجده باشد و در این حکم 
 .محرم و نا محرم نیست

بنا بر  ند ـاگر زن هم ردیف مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شو ـ 873مسأله 
نماز  شغولی زودتر از دیگری مکـ باید نماز را دوباره بخوانند. و اگر ی احتیاط واجب

ز و نما اطل استبر احتیاط واجب ب بیرة االحرام را گفته، بناکه دیرتر تکشود، نماز نفری 
ده را شعد ذکر ه آنچه در مسأله بکبیرة االحرام را گفته، در صورتی که زودتر تکنفر اول 

ا اگر ست ام  ابر احتیاط واجب، باطل  انجام دهد صحیح است و گرنه نماز نفر اول هم، بنا
یح حصر اول دهد و در این صورت، نماز نفان پذیر نیست نماز را ادامه میکارها امکاین 

 .است
نماز  وتاده اند یا زن جلوتر ایساگر بین مرد و زن که برابر هم ایستادهـ  874مسأله 

ش از صله بیکه فاخوانند، دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبینند، یا آنمی
 باشد، نماز هر دو صحیح است.متر و نیم(  چهار )تقریباً  ده ذراع
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ش و، بیانی نمازگزار از جای دو زانو و سر انگشتان پای آنکه جای پیشاشرط هفتم: 
 ذکر سجده تر یا بلندتر نباشد. و تفصیل این مسأله در احکاماز چهار انگشت بسته پست

 شود.می
ا بودن مرد و زن نامحرم در خلوت اگر احتمال وقوع در معصیت رـ  875مسأله 

 ا نماز نخوانند.بدهند، حرام است، و احتیاط مستحب آن است که در آنج
نوازند خوانند یا موسیقی حرام مینماز خواندن در جایی که غنا میـ  876مسأله 

 باطل نیست، اگرچه گوش دادن و استعمال آن معصیت است.
 ختیارااحتیاط واجب آن است که در خانه کعبه، و بر بام آن در حال ـ  877مسأله 

 ندارد. نماز واجب نخوانند، ولی در حال ناچاری اشکال
ه ، بلکخواندن نماز مستحب در خانه کعبه، و بر بام آن اشکال نداردـ  878مسأله 

 مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز بخوانند.
 

 ی که نماز خواندن در آنها مستحب استیجاها

د در شرع مقدس اسالم بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجـ  879مسأله 
 ، ورپیامبند، و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد بخوان

 مع هرالمقدس، و بعد از آن مسجد جابعد از آن مسجد کوفه، و بعد از آن مسجد بیت
ه، و بعد از آن مسجد بازار است.  شهر، و بعد از آن مسجد محل 

یگر از د یی بخوانند کهبرای زنان بهتر آن است که نماز خود را در جاـ  880مسأله 
جای  جد یاتر باشد، خواه آنجا خانه باشد یا مسجاها در محفوظ بودن از نامحرم مناسب

 دیگر.
؛ مستحب، بلکه بهتر از مسجد است نماز خواندن در حرم امامانـ  881مسأله 

ر حضرت امیر المؤمنین ر نماز برابر دویست هزا و روایت شده که نماز در حرم مطه 
 است.

زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد مستحب ـ  882مسأله 
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است. و همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد، مکروه است در غیر مسجد نماز 
 بخواند.

شود غذا مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمیـ  883مسأله 
زن  به او رد، ونشود، و از او زن نگی نخورد، و در کارها با او مشورت نکند، و همسایه او

 ندهد.
 

 ی که نماز خواندن در آنها مکروه استیجاها

 نماز خواندن در چند جا مکروه است، و از آن جمله است:ـ  884مسأله 
( 5ست. )( مقابل دری که باز ا4( مقابل انسان. )3( زمین نمکزار. )2( حمام. )1)

 نانچهچکنند زحمت نباشد، و نی که عبور میدر جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسا
ر جا ه( در آشپزخانه و 7( مقابل آتش و چراغ. )6زحمت باشد، مزاحمت حرام است. )

ی عکس ( روبرو۹باشد. ) ادرار ای که محل( مقابل چاه و چاله8که کوره آتش باشد. )
ه ُجنب ی ک( در اتاق10و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند. )

( مقابل 12( در جایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد. )11در آن باشد. )
 ( در قبرستان.15( بین دو قبر. )14( روی قبر. )13قبر. )

ت، خواند، یا کسی روبروی اوسکسی که در محل عبور مردم نماز میـ  885مسأله 
 ت.ریسمانی هم باشد کافی اسمستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا 

 
 احکام مسجد

نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد، و آالت ـ  886مسأله 
حرام است،  ـ هامثل درها و پنجره شود ـو وسایلی که جزئی از بناء مسجد محسوب می

 شود و فعاًل از آن در مسجد استفادهو همچنین آنچه که جزء شؤون مسجد شمرده می
هایی باشد یا پردهدر مسجد پهن می ها یا حصیرهایی کهها یا موکتشده است، مثل فرش

که آویزان است،و هر کس بفهمد یکی از این جاها نجس شده است باید فورًا نجاست آن 
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را برطرف کند، و احتیاط مستحب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس 
ن آن الزم نیست، ولی اگر نجس کردن طرف بیرون نکنند، و اگر نجس شود برطرف کرد

دیوار موجب هتک مسجد باشد البته حرام است، و برطرف کردن آن مقداری که رافع 
 هتک باشد الزم است.

یست اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید، تطهیر مسجد بر او واجب نـ  887مسأله 
 بر بنا ه بداند یا ـولی اگر باقی گذاشتن نجاست موجب هتک حرمت باشد، چنانچ

الع دهد این کـ احتمال معقول بدهد  احتیاط واجب گیرد ام میار انجکه اگر به دیگری اط 
الع دهد.  باید به او اط 

اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا خراب ـ  888مسأله 
راب یا خ کندنکردن او ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند در صورتی که 

ی باشد، و اال   کردن جزئی باشد، یا آنکه رفع هتک متوقف برکندن یا خراب کردن کل 
راب اند و ساختن جایی که خخراب کردن محل اشکال است، و پر کردن جایی که کنده

اند واجب نیست. ولی اگر چیزی مانند آجر مسجد نجس شود، در صورتی که کرده
 اولش بگذارند. به جایکشیدن  ممکن باشد، باید بعد از آب

د، یا آن خانه و مانند آن بسازن به جایاگر مسجدی را غصب کنند و ـ  889مسأله 
طهیر تطوری خراب شود که دیگر به آن مسجد نگویند، نجس کردن آن حرام نیست، و به

 آن واجب نیست.
حرام است. و اگر یکی از آنها نجس  نجس کردن حرم امامانـ  890مسأله 

یاط احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتود، چنانچه نجس ماندن آن بیش
 احترامی هم نباشد آن را تطهیر کنند.مستحب آن است که اگر بی

گر اگر حصیر یا موکت مسجد نجس شود، باید آن را آب بکشند، و اـ  891مسأله 
یا  ز آن،اار معتنابهی بریدن جای نجس بهتر باشد، باید آن را ببرند. ولی بریدن مقد

تطهیری که موجب نقص باشد محل اشکال است، مگر اینکه ترک آن موجب هتک 
 باشد.

س در مسجد اگر بیـ  892مسأله  احترامی به مسجد باشد بردن عین نجس و متنج 
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احترامی هم نباشد، عین نجس را حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی
شود، مانند خون زخمی که در نچه از توابع انسانی است که وارد میدر مسجد نبرند مگر آ
 بدن یا لباس او است.

ی خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهاگر مسجد را برای روضهـ  893مسأله 
مانع  وساند بکوبند و اسباب چای در آن ببرند، در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نر

 دارد.نماز خواندن نشود، اشکال ن
اط احتیاط واجب آن است که مسجد را به طال زینت نکنند، و احتیـ  894مسأله 

نت مستحب آن است که به صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان روح دارد نیز زی
 نکنند.

لک و توانند آن را بفروشند یا داخل ماگر مسجد خراب هم شود، نمیـ  895مسأله 
 جاده نمایند.
تن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد، حرام است، و اگر فروخـ  896مسأله 

به  نانچهمسجد خراب شود باید اینها را صرف در تعمیر همان مسجد به کار ببرند، و چ
 دیگر درد آن مسجد نخورد باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای

سجد، مان مست صرف تعمیر هتوانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن اهم نخورد می
 وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.

باشد ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزدیک به خرابی میـ  897مسأله 
 توانند آن رامستحب است، و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر آن ممکن نباشد می

ج حتیااشده، برای توانند مسجدی را که خراب نخراب کنند و دوباره بسازند، بلکه می
 تر بسازند.مردم خراب کنند و بزرگ

تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است، و کسی ـ  898مسأله 
خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو کند، و لباس پاکیزه و قیمتی که می

شدن به  بپوشد، و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد، و موقع داخل
ل پای چپ را بگذارد. و همچنین  ل پای راست، و موقع بیرون آمدن، او  مسجد، او 
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 مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر بیرون رود.
شود، مستحب است دو رکعت نماز به وقتی انسان وارد مسجد میـ  899مسأله 

واند یا مستحب دیگری هم بخقصد تحیت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب، 
 کافی است.
به  خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد، و صحبت کردن راجعـ  900مسأله 

شد، کارهای دنیا، و مشغول صنعت شدن، و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نبا
، ندازدمکروه است. و نیز مکروه است آب دهان و بینی و اخالط سینه را در مسجد بی

دای ای را طلب کند، و صه در بعضی موارد حرام است. و نیز مکروه است گمشدهبلک
 خود را بلند کند، ولی بلند کردن صدا برای اذان مانعی ندارد.

ن بچه راه دادن دیوانه به مسجد مکروه است، و همچنین است راه دادـ  901مسأله 
و در  د را نجس کند،اگر موجب زحمت نمازگزاران شود، و یا اینکه احتمال رود مسج

 وارد. دغیر این دو صورت مانعی از راه دادن بچه به مسجد نیست بلکه گاهی اولویت 
 وه استکند مکرکسی که پیاز و سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می

 به مسجد برود.
 

 ذان و اقامها

روزی اجب شبانهبرای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای وـ  902مسأله 
شروع )یومیه( اذان و سپس اقامه بگویند، و برای نمازهای دیگر واجب یا مستحب م

ستحب نیست، ولی پیش از نماز عید فطر و قربان در صورتی که با جماعت بخوانند م
 است سه مرتبه بگویند: الصالة.

ل که بچه به دنیا میـ  903مسأله  د که بنآن آید، یا پیش ازمستحب است در روز او 
 اقامه بگویند. چپر گوش راست او اذان، و در گوش نافش بیفتد، د

ْشَهُد أن ال ِإَله ِإاّل »چهار مرتبه، « الله اکبر»اذان هیجده جمله است: ـ  904مسأله 
َ
أ

دًا َرُسوُل الله»، «الله ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
َحی »، «َحی َعلی الَفالِح »، «َحی َعَلی الَصالةِ »، «أ
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کَبُر »، «اْلَعَمل یرِ َعلی َخ 
َ
هر یک دو مرتبه. و اقامه هفده جمله « ال الَه إالَّ الله»، «َالله أ

کَبُر »است، یعنی دو مرتبه 
َ
ل اذان، و یک مرتبه « َالله أ از آخر آن کم « ال ِإلَه إالَّ الله»از او 

اَلةُ َقْد َقامَ »باید دو مرتبه « َحی َعَلی َخیِر الَعَمل»شود، و بعد از گفتن می اضافه « ِت الصَّ
 نمود.

ْشَهُد أنَّ َعِلیًا َولی الله»ـ  905مسأله 
َ
ست الی خوب وجزء اذان و اقامه نیست،  «أ

دًا َرُسوُل الله»بعد از  ْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ
َ
 به قصد قربت گفته شود. «أ

 
 :ترجمه اذان و اقامه

 کنند.تر از آن است که او را وصف یعنی خدای تعالی بزرگ الله اکبر:
ن ال ِإلَه ِإاّل الله:

َ
ْشَهد  أ

َ
رستش پوار دهم که کسی جز خدا سزایعنی شهادت می أ

 نیست.
ول  الله: دًا َرس  َحمَّ ّن م 

َ
ْشَهد  أ

َ
 بداللهعد بن دهم که حضرت محم  یعنی شهادت می أ

 و فرستاده خداست. پیامبر
ؤمِنین  ْشَهد  أنَّ َعلیًا أْمیر الم 

َ
لی عدهم که حضرت ادت مییعنی شهَولی الله: و أ

 علیه الصالة و السالم امیر مؤمنان و ولی خدا بر همه خلق است.
 یعنی بشتاب برای نماز. َحی َعَلی الّصالِة:
 یعنی بشتاب برای رستگاری. َحی َعَلی اْلَفالِح:

 یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است. َحی َعَلی َخیر اْلَعَمِل:
:َقْد َقاَمِت الصَّ   یعنی به تحقیق نماز برپا شد. الة 
 یعنی کسی جز خدا سزاوار پرستش نیست. ال ِإله ِإاّل الله:

 ن آنهاهای اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود، و اگر بیبین جملهـ  906مسأله 
 بیشتر از معمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را از سر بگیرد.

یعنی به  صدا را در گلو بگرداند چنانچه غنا شود ـ اگر در اذان و اقامهـ  907مسأله 
ـ حرام  است اذان و اقامه را بگویدآوازخوانی که در مجلس لهو و لعب معمول طور 



 179  ........................................................................................................  اذان و اقامه/  احکام نماز

 باشد.است. و اگر غنا نشود مکروه می
ارند در همه مواردی که نمازگزار، دو نماز را که یک وقت مشترک دـ  908مسأله 

ل اذان گفته باشد، اذان از نماز بخواند، اگر براپشت سر هم می اقط عدی سی نماز او 
 ظهر و نماز است، خواه جمع میان دو نماز بهتر نباشد، یا آنکه بهتر باشد مثل جمع بین

هر ماز ظحجه است، اگر آنها را در وقت فضیلت نعصر در روز عرفه که روز نهم ماه ذی
 برای غرب و عشای عید قربانانجام دهد هرچند در عرفات نباشد، و جمع بین نماز م

اقط ، و سکسی که در مشعر الحرام باشد، و آنها را در وقت فضیلت نماز عشاء جمع کند
لی واشد، شدن اذان در این موارد مشروط به آن است که فاصله زیادی میان دو نماز نب
 را ذانارد افاصله شدن نافله و تعقیب ضرر ندارد، و احتیاط واجب آن است که در این مو

 شعر بادر م وبه قصد مشروعیت نیاورد، بلکه آوردن اذان در دو مورد مذکور در روز عرفه 
 شد هرچند بدون قصد مشروعیت باشد، خالف احتیاط است. گفتهشرایطی که 

آن  اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که باـ  909مسأله 
 خود اذان و اقامه بگوید. خواند، نباید برای نمازجماعت نماز می

، تا اگر برای خواندن نماز به مسجد رود و ببیند جماعت تمام شدهـ  910مسأله 
ان ود اذختواند برای نماز ها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده است، میوقتی که صف

وید خواهد اذان بگو اقامه نگوید، یعنی گفتن آن دو مستحب مؤکد نیست، بلکه اگر می
 مه کندی اقار آن است که آن را بسیار آهسته بگوید. و اگر بخواهد نماز جماعت دیگربهت

 نباید اذان و اقامه بگوید.
اقط سدر غیر مورد مذکور در مسأله قبل، با شش شرط اذان و اقامه ـ  911مسأله 

 شود:می
ط قامه ساآنکه نماز جماعت در مسجد باشد، و اگر در مسجد نباشد، اذان و اقاّول: 

 نیست.
 آنکه برای آن نماز، اذان و اقامه گفته باشند.دّوم: 

 آنکه نماز جماعت باطل نباشد.سّوم: 
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اخل آنکه نماز او و نماز جماعت در یک جا باشد، پس اگر نماز جماعت دچهارم: 
 ید.ه بگومسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند، مستحب است اذان و اقام

 فرد استجماعت ادا باشد، ولی شرط نیست که نماز خود او اگر منآنکه نماز پنجم: 
 هم ادا باشد.

ر ر یا هآنکه وقت نماز او و نماز جماعت مشترک باشد، مثاًل هر دو نماز ظهششم: 
نماز  و او شود نماز ظهر باشددو نماز عصر بخوانند، یا نمازی که به جماعت خوانده می

از گر نماند و نماز جماعت نماز عصر باشد. و اما عصر بخواند، یا او نماز ظهر بخوا
 اقامه بخواند، اذان و ییاداجماعت عصر باشد در آخر وقت و او بخواهد نماز مغرب 

 شوند.ساقط نمی
م از شرطـ  912مسأله  د، هایی که در مسأله پیش ذکر شد شک کناگر در شرط سو 

لی ست، واقامه از او ساقط ا یعنی شک کند که نماز جماعت صحیح بوده یا نه، اذان و
 گر دراگر در یکی از پنج شرط دیگر شک کند بهتر است اذان و اقامه بگوید، ولی ا

 .جماعت باشد باید به قصد رجاء باشد
گوید یکسی که اذان دیگری را که برای اعالم یا برای نماز جماعت مـ  913مسأله 

 گوید.شنود آهسته ببشنود، مستحب است هر قسمتی را که می
 اشد یابکسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد، چه با او گفته ـ  914مسأله 

شده ناصله خواهد بخواند زیاد فنه، در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می
. فا کندو اکتتواند به اذان و اقامه اباشد و از ابتدای شنیدن قصد نماز داشته است، می

 شنیده مومینمورد جماعتی که فقط امام اذان را شنیده باشد، یا فقط مأ ولی این حکم در
 باشند، مورد اشکال است.

ت بشنود، اذان او ساقط نمیـ  915مسأله  شود؛ اگر مرد، اذان زن را با قصد لذ 
 بلکه ساقط شدن اذان با شنیدن اذان زن مطلقًا اشکال دارد.

ماعت جباید مرد بگوید. ولی در نماز اذان و اقامه نماز جماعت را ـ  916مسأله 
ماز نن در زکند، و اکتفا به اذان و اقامه زنان اگر زن اذان و اقامه بگوید کفایت می

 اند، محل اشکال است.جماعتی که مردان آن با او محرم
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ر دست که اقامه باید بعد از اذان گفته شود، و نیز در اقامه معتبر اـ  917مسأله 
 ـ باشد. با وضو یا غسل یا تیمم ارت از حدث ـحال ایستادن و طه

َلی عَ َحی »مثاًل  اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید ــ  918مسأله 
وباره ورده دخب به هم ـ باید از جایی که ترتی بگوید «الةِ َحی َعَلی الصَّ »را پیش از  «الَفالِح 

 بگوید.
دهد  قدری فاصلهدهد، و اگر بین آنها بهباید بین اذان و اقامه فاصله نـ  919مسأله 

و  ن اذانگر بیکه اذانی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود، اذان باطل است. و نیز ا
اطل قامه بن و اقدری فاصله دهد که اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، اذااقامه و نماز به

 شود.می
غلط  فته شود، پس اگر به عربیاذان و اقامه باید به عربی صحیح گـ  920مسأله 

حیح صگوید، بحرفی حرف دیگر بگوید، یا مثاًل ترجمه آن را به فارسی  به جایبگوید، یا 
 نیست.

ًا گر عمدااذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود، و ـ  921مسأله 
ن ر میادوقت یا از روی فراموشی پیش از وقت بگوید باطل است، مگر در صورتی که اگر 

 ت.( بیان آن گذش731شود که در مسأله )نماز داخل شود حکم به صحت آن نماز می
د ا بگویاگر پیش از گفتن اقامه شک کند که اذان گفته یا نه، اذان رـ  922مسأله 

 یست.نولی اگر مشغول اقامه شود و شک کند که اذان گفته یا نه، گفتن اذان الزم 
ند که کاذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک اگر در بین ـ  923مسأله 

 لی اگروگوید قسمت پیش از آن را گفته یا نه، باید قسمتی را که در گفتن آن شک کرده، ب
ن ه، گفتیا ن در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شک کند که آنچه پیش از آن است گفته

 آن الزم نیست.
ا وضو بر موقع اذان گفتن، رو به قبله بایستد و مستحب است انسان دـ  924مسأله 

ین بها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد، و یا غسل باشد، و دست
 های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند.جمله
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ا از مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن رـ  925مسأله 
های ای که بین جملهاندازههای آن را به هم نچسباند. ولی بهید، و جملهتر بگواذان آهسته

 های اقامه فاصله ندهد.دهد، بین جملهاذان فاصله می
، یا قدم بردارد، یا قدری بنشیندمستحب است بین اذان و اقامه یکـ  926مسأله 

ا دو د، یتی کنسجده کند، یا ذکر بگوید، یا دعا بخواند، یا قدری ساکت باشد، یا صحب
 .رکعت نماز بخواند. ولی صحبت کردن بین اذان و اقامه نماز صبح مستحب نیست

کنند عادل و مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین میـ  927مسأله 
 شناس و صدایش بلند باشد، و اذان را در جای بلند بگوید.وقت

 
 واجبات نماز

 واجبات نماز یازده چیز است:
ر الله اکب تکبیرة االحرام یعنی گفتن« سوم»قیام یعنی ایستادن. « دوم»ت. نی «اول»

ل نماز.  « شتمه»ذکر. « هفتم»قرائت. « ششم»سجود. « پنجم»رکوع. « چهارم»در او 
د.   اء نماز.درپی بودن اجزمواالت یعنی پی« یازدهم»ترتیب. « دهم»سالم. « نهم»تشه 

د نیاورجا هباست، یعنی اگر انسان آنها را بعضی از واجبات نماز رکن ـ  928مسأله 
هًا ر اشتبای اگشود. و بعضی دیگر رکن نیست، یعنـ نماز باطل می عمدًا باشد یا اشتباهاً  ـ

 شود. و رکن نماز پنج چیز است:کم گردد نماز باطل نمی
 نیت.اّول: 
 .در حال قیام تکبیرة االحرامدّوم: 

صل به رکوع، یعنی ایسسّوم:   تادن پیش از رکوع.قیام مت 
 رکوع.چهارم: 
 دو سجده از یک رکعت.پنجم: 

ر شود، و دو اما نسبت به زیادی در صورتی که عمدی باشد، مطلقًا نماز باطل می
شد، عت باصورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از یک رک

 نیست. ـ باطل است، و اال  باطل بنا بر احتیاط الزم نماز ـ
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 نیت

ل و کرنش انسان باید نماز را به نیت قربت ــ  929مسأله  شگاه در پی یعنی برای تذل 
ه زبان اًل بد، و الزم نیست نیت را از قلب خود بگذراند، یا مثجا آورهبـ  خداوند عالم

 خوانم قربًة إلی الله.بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می
ز نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نما اگر در نماز ظهر یا درـ  930مسأله 

ماز نخوانم، و معین نکند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است، ولی کافی است می
م تعیین کن ل، و نماز عصر را به عنوان نماز دو  که  یز کسیند. و ظهر را به عنوان نماز او 

ا یا ز قضآن نما مثاًل قضای نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد
 .خواند، در نیت معین کندنماز ظهر را بخواند، باید نمازی را که می

ل تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد، پسـ  931مسأله  ر بین اگر د انسان باید از او 
اطل کنی؟ نداند چه بگوید، نمازش بطوری غافل شود که اگر بپرسند چه مینماز به
 است.

ل در پیشگاه خداوند عالم نماز بخانسان ـ  932مسأله  س واند، پباید فقط برای تذل 
، خواه است ـ نمازش باطل یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند کسی که ریا کند ـ

 فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم، هر دو را در نظر بگیرد.
د، چه آن آور جاهب خداوند متعالاگر قسمتی از نماز را برای غیر ـ  933مسأله 

ه ب ییخداقسمت واجب باشد مثل حمد، یا مستحب باشد مثل قنوت، اگر آن قصد غیر 
ز اآنکه  ت، یاتمام نماز سرایت کند مثاًل قصد ریا در عملی باشد که مشتمل بر آن جزء اس

 ی خداتدارک آن قسمت زیادی مبطل الزم آید، نمازش باطل است. و اگر نماز را برا
قت برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد، یا در ود ولی جا آورهب

ل وقت، یا به طرز مخصوصی مثاًل با جماعت نماز بخواند، نم ازش مخصوصی مثل او 
 باطل است.
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 تکبیرة االحرام

ل هر نماز، واجب و رکن است، و بای« الله اکبر»گفتن ـ  934مسأله  د حروف در او 
نیز باید  را پشت سر هم بگوید، و« اکبر»و « الله»لمه و دو ک« اکبر»و حروف « الله»

ا ه آن رترجم این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود، و اگر به عربی غلط بگوید، یا مثالً 
 به فارسی بگوید صحیح نیست.

 ه پیشاحتیاط مستحب آن است که تکبیرة االحرام نماز را به چیزی کـ  935مسأله 
 .خواند نچسبانداقامه یا به دعایی که پیش از تکبیر میخواند، مثاًل به از آن می

خواند، را به چیزی که بعد از آن می« الله اکبر»اگر انسان بخواهد ـ  936مسأله 
کت را با حر اکبر« راء»بچسباند، بهتر آن است که « بسم الله الرحمن الرحیم»مثاًل به 

ه )ُـ( تلفظ نماید، ولی احتیاط مستحب آن است که   .ددر نماز واجب نچسبانضم 
گر اد، و موقع گفتن تکبیرة االحرام در نماز واجب باید بدن آرام باشـ  937مسأله 

 عمدًا در حالی که بدنش حرکت دارد، تکبیرة االحرام را بگوید باطل است.
ودش تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که خـ  938مسأله 

یاد دای زصشنود، و اگر به واسطه سنگینی یا کری گوش، یا سر و الاقل همهمه خود را ب
 شنود، باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود.نمی

رده ای الل شده، یا زبان او مرضی پیدا ککسی که به واسطه عارضهـ  939مسأله 
چ ر هیاگ وتواند بگوید، را بگوید، باید به هر طوری که می« الله اکبر»تواند که نمی

ب طوری که مناستواند بگوید باید تکبیر را در قلب خود بگذراند، و برای او بهنمی
تواند حرکت حکایت لفظش باشد با انگشتش اشاره کند، و زبان و لبش را هم اگر می

ت سی اسکطوری که شبیه دهد. و اما کسی که الل مادرزاد است باید زبان و لبش را به
 ید.د حرکت دهد، و در آن حال با انگشتش نیز اشاره نماکنکه تلفظ به تکبیر می

یا ُمْحِسُن َقْد »خوب است قبل از تکبیرة االحرام به قصد رجاء بگوید: ـ  940مسأله 
ُء، ِبَحّق ِء، َاْنَت اُلمْحِسُن َوَاَنا الُمِسیُء، َوَقْد َاَمْرَت اُلمْحِسَن َاْن یَتجاَوَز َعِن الُمِسیَاتاک الُمِسی

ٍد، َوَتجاَوْز َعْن َقِبیِح ما َتْعَلُم ِمّنیُمَح  ٍد َوآِل ُمحمَّ ٍد َصلِّ َعلی ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ای  یعنی: «مَّ
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ای کنی، بنده گناهکار به دِر خانه تو آمده، و تو امر کردهخدایی که به بندگان احسان می
د، که نیکوکار از گناهکار بگذرد، تو نیکوکاری و من گناهکار، بحق مح د و آل محم  م 

د بفرست، و از بدی د و آل محم  دانی از من سر زده هایی که میرحمت خود را بر محم 
 بگذر.

ل نماز و تکبیرهای بین نمازـ  941مسأله  ، مستحب است موقع گفتن تکبیر او 
 ها باال ببرد.ها را تا مقابل گوشدست

ل نه، چنانچه مشغو اگر شک کند که تکبیرة االحرام را گفته یاـ  942مسأله 
کبیر اید تخواندن چیزی از قرائت شده، به شک خود اعتنا نکند، و اگر چیزی نخوانده ب

 را بگوید.
ه، نه یا اگر بعد از گفتن تکبیرة االحرام شک کند که آن را صحیح گفتـ  943مسأله 

 چه مشغول خواندن چیزی شده باشد یا نه، به شک خود اعتنا نکند.
 

 قیام )ایستادن(

ا قیام آن ر قیام در موقع گفتن تکبیرة االحرام، و قیام پیش از رکوع کهـ  944مسأله 
صل به رکوع می بعد  قیام گویند، رکن است، ولی قیام در موقع خواندن حمد و سوره ومت 

 است. از رکوع، رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترک کند، نمازش صحیح
 یقین ش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایستد تاواجب است پیـ  945مسأله 

 کند که تکبیر را در حال ایستادن گفته است.
ید ش بیااگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادـ  946مسأله 

ه بمیدگی خحال  که رکوع نکرده، باید بایستد و به رکوع رود، و اگر بدون اینکه بایستد به
 کند.نیاورده، کفایت نمیجا هبگردد، چون قیام متصل به رکوع را رکوع بر

ود و اه نررموقعی که برای تکبیرة االحرام یا قرائت ایستاده است باید ـ  947مسأله 
جایی ر بهختیاـ بدن را حرکت ندهد، و در حال ا و بنا بر احتیاط الزم به طرفی خم نشود ـ

 اشد اشکال ندارد.تکیه نکند، ولی اگر از روی ناچاری ب
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ی ه طرفباگر موقعی که ایستاده، از روی فراموشی قدری راه برود، یا ـ  948مسأله 
 جایی تکیه کند، اشکال ندارد.خم شود، یا به
ن احتیاط واجب آن است که در موقع ایستادن، هر دو پا روی زمیـ  949مسأله 

 باشد گر روی یک پا همباشد، ولی الزم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد، و ا
 اشکال ندارد.
که  تواند درست بایستد، اگر پاها را خیلی باز بگذاردکسی که میـ  950مسأله 

ا پاها ر ایدـ نب بنا بر احتیاط الزم ایستادن بر او صدق نکند، نمازش باطل است. بلکه ـ
 .خیلی باز بگذارد هرچند ایستادن صدق کند

نماز مشغول خواندن چیزی از اذکار واجب  موقعی که انسان درـ  951مسأله 
زی از ل چیـ وقتی که مشغو بنا بر احتیاط الزم است، باید بدنش آرام باشد و همچنین ـ

ا ربدن  خواهد کمی جلو یا عقب رود، یا کمیباشد. و در موقعی که میاذکار مستحب می
 به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید چیزی نگوید.

ی بگوید، مثاًل موقع رفتن اگر ـ  952مسأله  ه بدر حال حرکت بدن ذکر مستحب 
ور ز دسترکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید، چنانچه آن را به قصد ذکری که در نما

ُقوُم ِتِه اَ ُقوَّ َبَحْوِل الله َو »اند بگوید، آن ذکر صحیح نیست ولی نمازش صحیح است و داده
 وید.را باید در حال برخاستن بگ «َوَاْقُعُد 

 حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد،ـ  953مسأله 
 اگرچه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد.

اختیار اگر موقع خواندن حمد و سوره، یا خواندن تسبیحات، بیـ  954مسأله 
که  آن است قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود، احتیاط مستحببه

 بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند.
شستن از ن اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود، باید بنشیند، و اگرـ  955مسأله 

ب را ی واجهم عاجز شود، باید بخوابد، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از ذکرها
 نگوید.
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 ی که در کستواند ایستاده نماز بخواند، نباید بنشیند، مثالً ان میتا انسـ  956مسأله 
ش را کند، یا مجبور است به چیزی تکیه دهد، یا بدنموقع ایستادن، بدنش حرکت می

 یچ قسمهر به تواند ایستاده نماز بخواند، ولی اگمختصری کج کند، باید به هر طور که می
 ته نماز بخواند.نتواند بایستد، باید راست بنشیند و نشس

واند گر نتتواند بنشیند، نباید خوابیده نماز بخواند، و اتا انسان میـ  957مسأله 
اید یند، بتواند بنشتواند، بنشیند؛ و اگر به هیچ قسم نمیراست بنشیند باید هر طور که می

ه لبه قب طوری که جلوی بدنش روشد به پهلو بخوابد به ذکرطوری که در احکام قبله به
 ـ به زمط البنا بر احتیا باشد، و تا وقتی که ممکن است به پهلوی راست بخوابد نباید ـ

 طوری که کفپهلوی چپ بخوابد، و اگر این دو ممکن نباشد، باید به پشت بخوابد به
 پاهای او رو به قبله باشد.

 خواند، اگر بعد از خواندن حمد و سورهکسی که نشسته نماز میـ  958مسأله 
ود، و ررکوع  اده بهد، باید بایستد و از حال ایستجا آورهباند بایستد و رکوع را ایستاده بتو

 د.جا آورهباگر نتواند باید رکوع را هم نشسته 
ید یند باخواند، اگر در بین نماز بتواند بنشکسی که خوابیده نماز میـ  959مسأله 

ا که رداری تواند بایستد باید مقتواند، نشسته بخواند. و نیز اگر میمقداری را که می
ند. ا نخوااجب روتواند، ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از اذکار می

 هد.تصاص دوع اختواند بایستد باید آن را به قیام متصل به رکاما اگر بداند مقدار کمی می
، باید بتواند بایستدخواند اگر در بین نماز کسی که نشسته نماز میـ  960مسأله 

ای ز ذکرهیزی اچتواند، ایستاده بخواند، ولی تا بدنش آرام نگرفته، باید مقداری را که می
ه بمتصل  قیام تواند بایستد باید آن را بهواجب را نخواند. اما اگر بداند مقدار کمی می

 رکوع اختصاص دهد.
ریض واسطه ایستادن، متواند بایستد، اگر بترسد که به کسی که میـ  961مسأله 

د، بترس تواند نشسته نماز بخواند، و اگر از نشستن همشود یا ضرری به او برسد، می
 تواند خوابیده نماز بخواند.می
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د، بخوان اگر انسان مأیوس نباشد که در آخر وقت بتواند ایستاده نمازـ  962مسأله 
ل وقت نماز را بخواند و در آخر وقت قدرت بر ا ز ید نماید بایستادن حاصل نماچنانچه او 

گر در اواند، اده بخد. ولی اگر مأیوس از آن باشد که بتواند نماز را ایستجا آورهبرا دوباره 
ل وقت نماز را بخواند و سپس قدرت بر ایستادن پیدا کند، الزم نیست نم  اعاده از رااو 

 کند.
ها را ، و شانهارددنگهمستحب است در حال ایستادن، بدن را راست ـ  963مسأله 

جای به ند، وها را به هم بچسباها بگذارد، و انگشتها را روی رانپایین بیندازد، و دست
 ضوع وخسجده نگاه کند، و سنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا بیندازد، و با 

از تا گشت بخشوع باشد، و پاها را پس و پیش نگذارد، و اگر مرد است پاها را از سه ان
 یک وجب فاصله دهد، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.

 
 قرائت

لـ  964مسأله  م نمازهای واجب یومیه، انسان باید او  ل و دو   وحمد  در رکعت او 
 و« ضحی»ـ یک سوره تمام بخواند. و سوره  بنا بر احتیاط واجب بعد از آن سوره و ـ

 بنا بر احتیاط در نماز ـ «قریش»و « فیل»و همچنین سوره « شرح = ألم نشرح»
 .شودـ یک سوره حساب می واجب

 واند،اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود که سوره را نخـ  965مسأله 
ا آنکه زند، یدمه بمثاًل بترسد که اگر سوره را بخواند، دزد یا درنده یا چیز دیگری به او ص

عض در ب ود، بلکه در صورت تنگی وقت تواند سوره را نخوانکار ضروری داشته باشد، می
 از موارد ترس نباید سوره را بخواند.

گر اگر عمدًا سوره را پیش از حمد بخواند، نمازش باطل است و اـ  966مسأله 
و بعد  ها کندرا ر اشتباهًا سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید، باید سوره

ل   بخواند.از خواندن حمد، سوره را از او 
اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به ـ  967مسأله 
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 رکوع بفهمد، نمازش صحیح است.
ا اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود، بفهمد که حمد و سوره رـ  968مسأله 

گر ای . ولخواندنخوانده باید بخواند. و اگر بفهمد سوره را نخوانده، باید فقط سوره را ب
ل حمد و بعد از آن دوباره سوره را  ز اگر . و نیخواندببفهمد حمد تنها را نخوانده، باید او 

 نها راتحمد  خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد بفهمد حمد و سوره، یا سوره تنها، یا
 نخوانده، باید بایستد و به همین دستور عمل نماید.

 د و درای را که آیه سجده دارز چهار سورهاگر در نماز فریضه یکی اـ  969مسأله 
جده س( ذکر شد عمدًا بخواند، واجب است که پس از خواندن آیه سجده، 354مسأله )

که آن  شود و الزم استـ باطل می بنا بر احتیاط دن سجده نمازش ـجا آورهبنماید، و به 
از را تواند نما نیاورد میجرا دوباره بخواند مگر اینکه سهوًا سجده کند، و اگر سجده را به

 .ادامه دهد اگرچه در ترک سجده گناه کرده است
 چه عمداً  ای شود که سجده واجب دارد ـاگر مشغول خواندن سورهـ  970مسأله 

ه را تواند سورـ چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد، می خوانده باشد چه سهواً 
ر طوری که دآن از خواندن آیه سجده بفهمد، بایدرها کند و سوره دیگر بخواند، و اگر بعد 

 شد عمل کند. ذکرمسأله پیش 
ر داگر در نماز آیه سجده را گوش دهد، نمازش صحیح است، و اگر ـ  971مسأله 

ا رجده آن سماز ـ به سجده اشاره نماید، و بعد از ن بنا بر احتیاط واجب نماز واجب باشد ـ
 د.جا آورهب

ی خواندن سوره الزم نیست اگرچه آن نماز به  در نمازـ  972مسأله  اسطه ومستحب 
ه کنذر کردن واجب شده باشد، ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت 

 وره رامان سهسوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد، باید 
 بخواند.

هر و عصر روز جمعه، و عشای در نماز جمعه و در نماز صبح و ظـ  973مسأله 
م بعد  ل بعد از حمد سوره جمعه، و در رکعت دو  شب جمعه، مستحب است در رکعت او 
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از حمد سوره منافقون را بخواند، و اگر مشغول یکی از اینها در نمازهای روز جمعه شود 
 تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند.ـ نمی بنا بر احتیاط واجب ـ

ره یا سو« قل هو الله احد»اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره ـ  974مسأله 
 ین حکمد، و اتواند آن را رها کند و سوره دیگری بخوانشود، نمی« قل یا ایها الکافرون»

روز  مازهایـ جریان دارد، ولی در نماز جمعه و ن بر احتیاط واجب بنا هم ـ هانافلهدر 
ه را وره جمعه و منافقون، یکی از آن دو سورس جایبهجمعه، اگر از روی فراموشی 

ن ستحب آیاط متواند آن را رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند، و احتبخواند، می
 .کنداست که بعد از رسیدن به نصف، رها ن

لله قل هو ا»اگر در نماز جمعه یا نمازهای روز جمعه عمدًا سوره ـ  975مسأله 
بنا بر  ـبخواند، اگرچه به نصف نرسیده باشد  «ا الکافرونقل یا ایه»یا سوره  «احد

 تواند رها کند و سوره جمعه و منافقون را بخواند.ـ نمی احتیاط واجب
و « حدقل هو الله ا»ها، غیر سوره اگر در نمازهای واجب یا نافلهـ  976مسأله  

سوره  واند رها کند توسوره دیگری بخواند، تا به نصف نرسیده می« قل یا ایها الکافرون»
ن و آردن ـ مطلقًا رها ک بنا بر احتیاط واجب دیگر بخواند، و پس از رسیدن به نصف ـ

 عدول به سوره دیگر جایز نیست.
 به اگر مقداری از سوره را فراموش کند، یا از روی ناچاری مثالً ـ  977مسأله 

ند و ها کرآن سوره را  تواندواسطه تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید، می
الله  قل هو»خوانده ای که میسوره دیگر بخواند اگرچه به نصف هم رسیده باشد، یا سوره

ه کن مقدار تواند به هماباشد، و در صورت فراموشی می «قل یا ایها الکافرون»یا  «احد
 خوانده است اکتفا نماید.

مغرب  و سوره نماز صبح و ـ واجب است حمد بنا بر احتیاط بر مرد ــ  978مسأله 
ماز نوره سـ واجب است حمد و  بنا بر احتیاط و عشا را بلند بخواند، و بر مرد و زن ـ

 ظهر و عصر را آهسته بخوانند.
ـ باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد  بنا بر احتیاط مرد ــ  979مسأله 
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 بخواند.که تمام کلمات حمد و سوره حتی حرف آخر آنها را بلند 
هسته آتواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند یا زن میـ  980مسأله 

رم نامح بخواند، ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود و موردی باشد که شنواندن صدا به
 ـ نمازش اجبوبنا بر احتیاط  حرام است، باید آهسته بخواند، و اگر عمدًا بلند بخواند ـ

 باطل است.
ا در اند، یاگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند عمدًا آهسته بخوـ  981مسأله 

اطل بزش ـ نما بنا بر احتیاط واجب جایی که باید آهسته بخواند عمدًا بلند بخواند ـ
 ر بیناست. ولی اگر از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، صحیح است. و اگر د

اره ه دوبه کرده، الزم نیست مقداری را که خواندخواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتبا
 بخواند.

ند اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول صدایش را بلـ  982مسأله 
 کند، مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند، نمازش باطل است.

سم انسان باید قرائت نماز را صحیح بخواند، و کسی که به هیچ قـ  983مسأله 
، اگر تواند بخواندد همه سوره حمد را صحیح بخواند، باید به همان نحو که میتواننمی

 ربنا ب باید ـ خواند معتنابه باشد، ولی اگر آن مقدار ناچیز باشد،مقداری را که صحیح می
ند، و مه کتواند صحیح بخواند به آن ضمیـ مقداری از بقیه قرآن را که می احتیاط واجب

ا سوره ر تواند به کلیسبیح را به آن ضمیمه کند. و اما کسی که نمیتواند باید تاگر نمی
 صحیح بخواند، الزم نیست چیزی عوض آن بخواند. و در هر صورت احتیاط مستحب

 .دجا آورهبآن است که نماز را به جماعت 
م انجا داند باید سعی کند وظیفه خود راخوبی نمیکسی که َحمد را بهـ  984مسأله 

رد در مو نماز ا یاد گرفتن یا تلقین باشد، و چه با اقتدا در جماعت، یا تکراردهد، چه ب
 ذکرش طوری که در مسأله پیشک باشد، و اگر وقت تنگ شده است، چنانچه نماز را به

گر اشد ابشد بخواند، نمازش صحیح است. ولی در صورتی که در یاد گرفتن کوتاهی کرده 
 نمازش را به جماعت بخواند.ممکن باشد، برای فرار از عقوبت، 
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ت، ام اسـ حر بنا بر احتیاط مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز ــ  985مسأله 
ات آن جایز است.  ولی مزد گرفتن برای یاد دادن مستحب 

یری اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را عمدًا یا از روی جهل تقصـ  986مسأله 
، یا بگوید «ز»یا  «ذ» «ض» جایبهوید، مثاًل جای حرفی حرف دیگر بگنگوید، یا به

ز د، نمانگوی ای که غلط شمرده شود، یا تشدید رازیر و زبر حروف را رعایت نکند به گونه
 او باطل است.

طور مانای را که یاد گرفته صحیح بداند و در نماز هاگر انسان کلمهـ  987مسأله 
 وباره نماز را بخواند.بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده، الزم نیست د

ه کلمهـ  988مسأله   د مثالً ای را نداند، یا نداناگر مکلف، فتحه یا کسره یا ضم 
 بگیرد ثاًل یاد، باید وظیفه خود را به نحوی انجام دهد، م«ح»است یا به « هـ»ای به کلمه

ده خوان اآن ر یا به جماعت بخواند، یا آن را دو جور یا بیشتر بخواند که یقین کند صحیح
ا رآن یقاست، ولی در این صورت نماز او بر فرضی صحیح است که آن جمله غلط باز هم 

 .ذکر به حساب بیاید
واو  ای واو باشد و حرف قبل ازاند اگر در کلمهعلمای تجوید گفتهـ  989مسأله 

ه داشته باشد و حرف بعد از واو در آن کلمه همزه باشد، مث ه ل کلمدر آن کلمه ضم 
باشد « الف»ای باید آن واو را مد  بدهد یعنی آن را بکشد. و همچنین اگر در کلمه« سوء»

مزه لمه هکو حرف قبل از الف در آن کلمه فتحه داشته باشد، و حرف بعد از الف در آن 
حرف پیش  باشد، و« ی»ای باید الف آن را بکشد. و نیز اگر در کلمه« جاء»باشد، مثل 

اشد، مثل بدر آن کلمه همزه « ی»داشته باشد، و حرف بعد از  در آن کلمه کسره« ی»از 
بجای « ایواو و الف و »را با مد  بخواند. و اگر بعد از این حروف « ی»باید « جیء»

 ظاهراً  ، ولیهمزه، حرفی باشد که ساکن است، باز هم باید این سه حرف را با مد  بخواند
د شذکر  ارد، پس چنانچه به دستوری کهچنین موارد توقف بر مد  ندصحت قرائت در این

یَن  َواَل رفتار نکند، باز هم نماز صحیح است، ولی در مثل  الِّ ظ بر تشدید، و که تح الضَّ ف 
 .الف توقف بر مقداری مد  دارد، باید به همان مقدار الف را مد  دهد
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احتیاط مستحب آن است که در نماز، وقف به حرکت و وصل به ـ  990مسأله 
ه آخرسکون  ای کلمه ننماید، و معنای وقف به حرکت آن است، که فتحه یا کسره یا ضم 

ْحم  را بگوید، و بین آن کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد، مثاًل بگوید:  ِحیِم الرَّ و  ِن الرَّ
یِن َماِلِك َیْو را کسره بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید: « الرحیم»میم  . و ِم الدِّ

ه کلمه معنای وصل به ه ه را بن کلمای را نگوید و آسکون آن است که فتحه یا کسره یا ضم 
ِحیِم کلمه بعد بچسباند، مثل آنکه بگوید:  ِن الرَّ ْحم  را کسره ندهد « یمالرح»و میم  الرَّ

یِن و فورًا   .را بگوید َماِلِك َیْوِم الدِّ
م و چهارم نماز میـ  991مسأله  یک  مد بخواند، یاتواند فقط یک حدر رکعت سو 

 ال ِإلَه ِإالَّ  لله َو  َحْمُد ُسْبحاَن الله َو الْ »مرتبه تسبیحات اربعه بگوید، یعنی یک مرتبه بگوید: 
در  وکعت حمد تواند در یک ر، و بهتر آن است که سه مرتبه بگوید. و می«َالله و الله َاکَبُر 

 یحات بخواند.رکعت دیگر تسبیحات بگوید. و بهتر است در هر دو رکعت تسب
به  در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را یک مرتبه بگوید، و اگرـ  992مسأله 

 بگوید. «سبحان الله»مقدار آن هم وقت ندارد، کافی است یک مرتبه 
م  بنا بر احتیاط بر مرد و زن ــ  993مسأله   چهارم وـ واجب است که در رکعت سو 

 د.نماز، حمد یا تسبیحات را آهسته بخوانن
م و چهارم حمد بخواند، واجب نیست ـ  994مسأله   «بسم الله»اگر در رکعت سو 

، ن استآآن را هم آهسته بگوید مگر آنکه مأموم باشد که در این صورت احتیاط واجب 
 را هم آهسته بگوید. «بسم الله»که 

ید در تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند، باکسی که نمیـ  995مسأله 
م و چهارم حمد بخواند.  رکعت سو 

ل نماز به خیال اینکه دو رکعت آخر است ـ  996مسأله  اگر در دو رکعت او 
ر داگر  وتسبیحات بگوید، چنانچه پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند، 

 رکوع یا بعد از رکوع بفهمد، نمازش صحیح است.
ل است حمد اگر در دو رکعت آخر نماز به ـ  997مسأله  خیال اینکه در دو رکعت او 
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ل نماز با اینکه گمان می کرده در دو رکعت آخر است حمد بخواند، یا در دو رکعت او 
 بخواند، چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن، نمازش صحیح است.

م یا چهارم میـ  998مسأله   خواست حمد بخواند تسبیحات بهاگر در رکعت سو 
از  خالی خواست تسبیحات بخواند حمد به زبانش آمد، چنانچه به کلیزبانش آمد، یا می
گاه قصد نماز بوده ـ ا یمد، حـ باید آن را رها کند و دوباره  حتی در ضمیر ناخود آ

وده یزی بتسبیحات را بخواند، ولی اگر خالی از قصد نبوده مثل آنکه عادتش خواندن چ
 کند، و نمازش صحیح است.تواند همان را تمام که به زبانش آمده، می

م و چهارم تسبیحات بخواند، اـ  999مسأله  گر از کسی که عادت دارد در رکعت سو 
عادت خود غفلت نماید و به قصد اداء وظیفه مشغول خواندن حمد شود، کفایت 

 کند، و الزم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند.می
م و چهارم مستحبـ  1000مسأله   است بعد از تسبیحات، استغفار در رکعت سو 

 ، و اگر«ْر ِلی اْغفِ اللهمَّ »یا بگوید:  «َاْسَتْغِفُر الله َرّبی َوَاُتوُب ِاَلیهِ »کند، مثاًل بگوید: 
را  نمازگزار پیش از استغفار و خم شدن برای رکوع، شک کند که حمد یا تسبیحات

ن آعد از بار یا حال گفتن استغفخوانده یا نه، باید حمد یا تسبیحات را بخواند. و اگر در 
 ـ باید حمد یا تسبیحات را بخواند. بنا بر احتیاط واجب شک کند، باز هم ـ

م یا چهارم، یا در حال رفتن به رکوعـ  1001مسأله  د شک کن اگر در رکوع رکعت سو 
 که حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.

ند  شک کای را درست گفته یا نه، مثالً که آیه یا کلمه هرگاه شک کندـ  1002مسأله 
َحد  که 

َ
ُه أ تنا نکند، ولی اگر تواند به شک خود اعرا درست گفته یا نه، می ُقْل ُهَو اللَّ

ه هم د مرتبگر چناحتیاطًا آن آیه یا کلمه را دوباره به طور صحیح بگوید اشکال ندارد، و ا
 کند.ناما اگر به وسواس برسد بهتر است تکرار  تواند چند بار بگوید.شک کند، می

ل، پیش از خواندن حمد بگوید: ـ  1003مسأله  َاُعوُذ »مستحب است در رکعت او 
ِجیِم  یطاِن الرَّ م نماز ظهر و عصر . «ِبالله ِمَن الشَّ ل و دو  را بلند  «بسم الله»و در رکعت او 

آیه وقف کند، یعنی آن را به آیه بعد بگوید، و حمد و سوره را شمرده بخواند، و در آخر هر 
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ه داشته باشد، و اگر نماز را به  نچسباند، و در حال خواندن حمد و سوره به معنای آیه توج 
خواند، بعد از آنکه حمد خواند، بعد از تمام شدن حمد امام، و اگر فرادی میجماعت می

قل هو الله »عد از خواندن سوره ، و ب«الَحْمُد لله َرّب اْلعاَلِمیَن »خودش تمام شد، بگوید 
ی»، یک یا دو یا سه مرتبه «احد نا»یا  «کذِلک الله َربِّ بگوید، و بعد از  «کذِلک الله َربُّ

 خواندن سوره کمی صبر کند، بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید، یا قنوت را بخواند.
ل، سوره ـ  1004مسأله  ا »مستحب است در تمام نمازها در رکعت او  ، و «اهأنزلنإن 

م، سوره   بخواند. «قل هو الله احد»در رکعت دو 
روز سوره مکروه است انسان در هیچ یک از نمازهای یک شبانهـ  1005مسأله 

 را نخواند. «قل هو الله احد»
 به یک نَفس مکروه است. «قل هو الله احد»خواندن سوره ـ  1006مسأله 
ل سورهـ  1007مسأله  م خوانده مکروه است در رکعت دو  ای را که در رکعت او 

 یست.نرا در هر دو رکعت بخواند مکروه  «قل هو الله احد»بخواند، ولی اگر سوره 
 

 رکوع

مه هند سر ای خم شود که بتوااندازهدر هر رکعت بعد از قرائت باید بهـ  1008مسأله 
 «رکوع»ـ به زانو بگذارد. و این عمل را  انگشت َشستاز جمله  هایش را ـانگشت

 گویند.می
ذارد، اندازه رکوع خم شود، ولی سر انگشتان را به زانو نگاگر بهـ  1009مسأله 

 اشکال ندارد.
ا راست ید، مثاًل به چپ جا آورهبهرگاه رکوع را به طور غیر معمول ـ  1010مسأله 

 ست.یح نیهای او به زانو برسد، صحخم شود، یا زانوها را به جلو بیاورد، اگرچه دست
ثاًل خم شدن باید به قصد رکوع باشد، پس اگر به قصد کار دیگر مـ  1011مسأله 

 ستد وتواند آن را رکوع حساب کند، بلکه باید بایبرای کشتن جانوری خم شود، نمی
 شود.یطل نمدوباره برای رکوع خم شود، و به واسطه این عمل، رکن زیاد نشده و نماز با
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مثاًل  انوی او با دست و زانوی دیگران فرق دارد،کسی که دست یا زـ  1012مسأله 
 ز مردمتر ا پایینرسد، یا زانوی او دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می

 م شود.اندازه معمول خدیگر است که باید خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد، باید به
دری خم شود که صورتش قکند، باید بهکسی که نشسته رکوع میـ  1013مسأله 

 رسد.قدری خم شود که صورت مقابل جای سجده بمقابل زانوها برسد، و بهتر است به
یا  «الله ُسْبحانَ »بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع سه مرتبه ـ  1014مسأله 

و  د ـکنت میی کفایبگوید، گرچه گفتن هر ذکر «ُسْبحاَن َرّبی الَعِظیم َوِبَحْمِدهِ »یک مرتبه 
چاری ل ناـ باید به همین مقدار باشد، ولی در تنگی وقت و در حا بنا بر احتیاط واجب

ی ا»تواند کافی است. و کسی که نمی «ُسْبحاَن الله»گفتن یک   را خوب «لَعِظیمُسْبحاَن َربِّ
 را بگوید. «ُسْبحاَن الله»ادا کند باید ذکری دیگر مانند سه بار 

ب اید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود، و مستحذکر رکوع بـ  1015مسأله 
 است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند.

ه بود را در حال رکوع باید بدن نمازگزار آرام باشد، و نباید بدن خـ  1016مسأله 
ـ زمانی  طبنا بر احتیا طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود حتی ـاختیار به

بنا بر  ز ـه مشغول به ذکر واجب نیست، و اگر عمدًا این استقرار را رعایت نکند نماک
 ـ باطل است حتی اگر ذکر را در حال استقرار اعاده کند. احتیاط واجب

قدری اختیار بهگوید سهوًا یا بیاگر موقعی که ذکر واجب رکوع را میـ  1017مسأله 
ن فتن بدام گرج شود، بهتر این است که بعد از آرحرکت کند که از حال آرام بودن بدن خار

ود یا رج نشدوباره ذکر را بگوید. ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خا
 انگشتان را حرکت دهد، ضرری ندارد.

کر مدًا ذاگر پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد عـ  1018مسأله 
کوع در ر طل است مگر اینکه دوباره ذکر را در حال استقراررکوع را بگوید، نمازش با

 .بگوید، و اگر سهوًا باشد الزم نیست آن را دوباره بگوید
اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمدًا سر از رکوع بردارد نمازش ـ  1019مسأله 
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 باطل است. و اگر سهوًا سر بردارد اعاده ذکر الزم نیست.
 بماند، در حال رکوع «سبحان الله»د به مقدار ذکر و لو یک اگر نتوانـ  1020مسأله 

 هرچند بدون آرامش، واجب نیست بگوید، ولی احتیاط مستحب آن است که ذکر را
ن آل از بگوید هرچند بقیه آن را در حال برخاستن به قصد قربت مطلقه بگوید، یا قب

 شروع کند.
حیح وع آرام نگیرد نمازش صاگر به واسطه مرض و مانند آن در رکـ  1021مسأله 

ت ه گذشاست ولی باید پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود، ذکر واجب را به نحوی ک
 بگوید.

کوع هد و راندازه رکوع خم شود، باید به چیزی تکیه دهرگاه نتواند بهـ  1022مسأله 
ای که اندازههبکند، و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند، باید 
ای اید برود، بعرفًا به آن رکوع گفته شود خم شود، و اگر به این مقدار نیز نتواند خم ش

 رکوع با سر اشاره نماید.
کند،  اشاره کسی که برای رکوع باید با سر اشاره کند اگر نتواند با سرـ  1023مسأله 

کوع ن از رخاستو به نیت بر ها را بر هم بگذارد و ذکر آن را بگوید،باید به نیت رکوع چشم
ر و بنا ب ند ـکها را باز کند، و اگر از این هم عاجز است باید در قلب خود نیت رکوع چشم

ورت ین صـ با دست خود برای رکوع اشاره کند و ذکر آن را بگوید و در ا احتیاط واجب
ر حال وع دـ جمع کند بین این عمل و اشاره به رک بنا بر احتیاط واجب اگر ممکن است ـ

 نشستن.
تواند در تواند ایستاده رکوع کند ولی برای رکوع میکسی که نمیـ  1024مسأله 

د، ه نمایاشار حالی که نشسته است خم شود، باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع با سر
ای و بر و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند، و موقع رکوع آن بنشیند

 شود.رکوع خم 
اندازه به بهاگر عمدًا بعد از رسیدن به حد  رکوع سر بردارد، و دو مرتـ  1025مسأله 

 رکوع خم شود، نمازش باطل است.
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تیاط و بنا بر اح بعد از تمام شدن ذکر رکوع باید راست بایستد ــ  1026مسأله 
ه سجده بادن ـ بعد از آنکه بدن آرام گرفت به سجده رود، و اگر عمدًا پیش از ایست واجب

مش آرا ـ اگر عمدًا پیش از بنا بر احتیاط واجب رود، نمازش باطل است. و همچنین ـ
 گرفتن بدن به سجده رود.

، بیاید اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادشـ  1027مسأله 
 .گرددرکند به حالت خمیدگی به رکوع بباید بایستد بعد به رکوع رود، و کفایت نمی

ده وع نکراگر بعد از آنکه پیشانی به زمین رسید، یادش بیاید که رکـ  1028مسأله  
م دسجده  د، و در صورتی که درجا آورهبالزم است برگردد و رکوع را بعد از ایستادن  و 

 ـ باطل است. بنا بر احتیاط الزم یادش بیاید، نمازش ـ
در حالی که راست ایستاده مستحب است پیش از رفتن به رکوع ـ  1029مسأله 

 ب استتکبیر بگوید، و اگر مرد است در رکوع زانوها را به عقب دهد، همچنین مستح
دارد، و گهندارد و گردن را بکشد و مساوی کمر نمازگزار در حال رکوع، کمر را صاف نگه

رکوع  از نکهآد از بین دو قدم را نگاه کند، و پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد، و بع
 «.هُ َسِمَع الله ِلَمْن َحِمَد »برخاست و راست ایستاد در حال آرامی بدن بگوید 

 وها دست را از زانو باالتر بگذارند مستحب است در رکوع، زنـ  1030مسأله 
 زانوها را به عقب ندهند.

 
 سجود

 عز رکونمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب بعد اـ  1031مسأله 
صد شود به اینکه به هیئت مخصوص پیشانی را به قدو سجده کند، و سجده محقق می

دو  خضوع به زمین بگذارد. و در حال سجده در نماز، واجب است که کف دو دست، و
 احتیاط بنا بر زانو، و دو انگشت بزرگ پاها را، بر زمین بگذارد، و منظور از پیشانی ـ

 و درلی است که از کشیدن دو خط فرضی بین دو ابرـ وسط آن است، و آن مستطی واجب
 آید.وسط پیشانی تا مرز موی سر به دست می
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دو سجده روی هم یک رکن است، و اگر کسی در نماز واجب ـ  1032مسأله 
نمازش  ـ در یک رکعت هر دو را ترک کند، هرچند از روی فراموشی یا جهل به مسأله ـ

ی ز روـ اگر دو سجده در یک رکعت ا حتیاط الزمبنا بر ا باطل است و همچنین است ـ
د فراموشی یا جهل قصوری اضافه کند. )جهل قصوری این است که جاهل در جهل خو

 معذور باشد(.
شود و اگر اگر عمدًا یک سجده کم یا زیاد کند، نمازش باطل میـ  1033مسأله 

ن آکم شدن حکم شود. و در صورت سهوًا یک سجده کم یا زیاد کند نمازش باطل نمی
 در احکام سجده خواهد آمد.

هوًا سًا یا تواند پیشانی را به زمین بگذارد، اگر آن را عمدکسی که میـ  1034مسأله 
انی ر پیشبه زمین نگذارد، سجده نکرده است اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد. ولی اگ

 ، سجدهگویدنهوًا ذکر را به زمین بگذارد و سهوًا جاهای دیگر را به زمین نرساند، یا س
 صحیح است.

یا  «الله ُسْبحانَ »بهتر آن است که در حال اختیار در سجده سه مرتبه ـ  1035مسأله 
به عربی  ال هم وات دنبو باید این کلم بگوید، «ی ااَلْعَلی َوِبَحْمِدهِ ُسْبحاَن َربِّ »یک مرتبه 

ـ باید  منا بر احتیاط الزب کند، ولی ـصحیح گفته شود، گرچه گفتن هر ذکری کفایت می
ا هفت ییا پنج  را سه «ُسْبحاَن َرّبی ااَلْعَلی َوِبَحْمِدهِ »به این مقدار باشد. و مستحب است 

 مرتبه یا بیشتر بگوید.
ه بود را در حال سجود باید بدن نمازگزار آرام باشد، و نباید بدن خـ  1036مسأله 

ـ  بواج بنا بر احتیاط ارج شود حتی ـاختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خ
 در زمانی که مشغول به ذکر واجب نیست.

کر مدًا ذاگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عـ  1037مسأله 
و اگر  گوید،سجده را بگوید، نماز باطل است، مگر اینکه ذکر را دوباره در حال آرامش ب

 از سجده بردارد، نماز باطل است.پیش از تمام شدن ذکر عمدًا سر 
اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد سهوًا ذکر سجده را بگوید، و ـ  1038مسأله 



 یح المسائلتوض  ............................................................................................  200

پیش از آنکه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده است، باید آرام بگیرد و دوباره ذکر را 
کر را بگوید تکرار بگوید. ولی اگر پیشانی به زمین رسیده باشد و سهوًا پیش از آرامش ذ

 الزم نیست.
کر اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت، بفهمد پیش از آنکه ذـ  1039مسأله 

 سجده تمام شود سر برداشته، نمازش صحیح است.
ًا از گوید، یکی از هفت عضو را عمداگر موقعی که ذکر سجده را میـ  1040مسأله 

نماز باطل  عتبر است منافات داشته باشد،زمین بردارد، اگر با استقراری که در سجود م
 .ـ در موقعی که مشغول ذکر نیست بنا بر احتیاط واجب شود. و همچنین است ـمی

 ردارد،باگر پیش از تمام شدن ذکر سجده، سهوًا پیشانی را از زمین ـ  1041مسأله 
ای جاهر تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را یک سجده حساب کند. ولی اگنمی

 گوید.بدیگر را سهوًا از زمین بردارد، باید دو مرتبه به زمین بگذارد و ذکر را 
ل، باید بنشیند تا بدن آرامـ  1042مسأله   وگیرد  بعد از تمام شدن ذکر سجده او 

 دوباره به سجده رود.
ی او جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سر انگشتان پاـ  1043مسأله 

ت که تر نباشد، بلکه احتیاط واجب آن اسهار انگشت بسته بلندتر یا پستبیش از چ
تر ستجای پیشانی او از جای ایستادنش نیز بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پ

 نباشد.
ـ  هرچند که سراشیبی آن درست معلوم نباشد در زمین سراشیب ــ  1044مسأله 

نگشت اهای پای او بیش از چهار انگشتاگر جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و 
 تر باشد، نماز او محل اشکال است.بسته بلندتر یا پست

اگر پیشانی را اشتباهًا بر چیزی بگذارد که از جای زانوها و ـ  1045مسأله 
قدری های پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد، چنانچه بلندی آن بهانگشت

سجده است باید سر را بردارد و به چیزی که بلندی آن بیش  گویند در حالاست که نمی
گویند در حال قدری است که میاز چهار انگشت بسته نیست بگذارد. و اگر بلندی آن به
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تواند سر از سجده بردارد و سجده است، چنانچه پس از انجام ذکر واجب ملتفت شود می
لتفت شد باید پیشانی را از روی آن بر نماز را تمام کند، و اگر قبل از انجام ذکر واجب مُ 

اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و ذکر واجب را روی چیزی که بلندی آن به
جا هبتواند ذکر واجب را در همان حال د، و اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد میجا آورهب

 د و نماز را تمام کند، و الزم نیست نماز را دوباره بخواند.آور
باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده صحیح است، چیز دیگری ـ  1046مسأله 

جده قدری چرک باشد که پیشانی به خوِد مهر نرسد سفاصله نباشد، پس اگر مهر به
 باطل است، ولی اگر مثاًل رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.

یاط و بنا بر احت در سجده باید دو کف دست را بر زمین بگذارد ــ  1047مسأله 
ـ در صورت امکان همه کف دست را بگذارد، ولی در حال ناچاری پشت دست  واجب

چ د مـ بای بنا بر احتیاط واجب هم مانعی ندارد، و اگر پشت دست هم ممکن نباشد ـ
زمین  تواند برمی دست را بر زمین بگذارد، و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج هر جا را که

 اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است. بگذارد، و
الزم  در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد، ولیـ  1048مسأله 

یت ز کفانیست که سر دو انگشت را بر زمین بگذارد بلکه گذاشتن پشت یا روی آنها نی
مین زرا بر  های دیگر پا یا روی پاکند. و اگر انگشت بزرگ را نگذارد و انگشتمی

ه ککسی  وبگذارد، یا به واسطه بلند بودن ناخن، شست به زمین نرسد نماز باطل است، 
 واند.ره بخطور خوانده، باید دوبااز روی تقصیر و ندانستن مسأله نمازهای خود را این

ین کسی که مقداری از شست پایش بریده، باید بقیه آن را بر زمـ  1049مسأله 
ه هیچ ن را بتوان آی از آن نمانده، یا اگر مانده خیلی کوتاه است که نمیبگذارد، و اگر چیز

ا رتان ـ باید بقیه انگش بنا بر احتیاط واجب وجه بر زمین یا چیز دیگری گذاشت، ـ
 رد.بگذا بگذارد؛ و اگر هیچ انگشت ندارد، هر مقداری که از پا باقی مانده بر زمین

سجده کند، مثاًل سینه و شکم را بر زمین اگر به طور غیر معمول ـ  1050مسأله 
بچسباند، یا پاها را مقداری دراز کند، چنانچه بگویند سجده کرده نمازش صحیح است. 
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 ولی اگر بگویند دراز کشیده و سجده صدق ننماید، نماز او باطل است.
بر  کند به مقداری که سجدهمهر یا چیز دیگری که بر آن سجده میـ  1051مسأله 

یا یک  ح است، باید پاک باشد. ولی اگر مثاًل مهر را روی فرش نجس بگذارد،آن صحی
ک هر پاطرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد، یا قسمتی از روی م

 باشد و قسمتی نجس باشد اگر پیشانی را نجس نکند، اشکال ندارد.
د ا هرچنرکه نتواند آن  اگر در پیشانی دمل یا زخم و مانند آن باشدـ  1052مسأله 

د با شد بایته بابدون فشار بر زمین بگذارد، چنانچه آن دمل مثاًل همه پیشانی را فرا نگرف
اشته آن د جای سالم پیشانی سجده کند، و اگر سجده کردن با جای سالم پیشانی توقف بر

سجده  ایبر باشد که زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که
ل فصدر ا کافی باشد بر زمین بگذارد باید این کار را انجام دهد. )منظور از پیشانی ل و 

 سجده ذکر شد(.
ته را گرفـ ف شد ذکربه معنایی که  اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را ــ  1053مسأله 

ا رآنها ز کی ایـ دو طرف آن را که مابقی پیشانی است یا  بنا بر احتیاط واجب باشد باید ـ
 رت خوداء صوتواند بر زمین بگذارد و اگر نتواند باید به بعضی از اجزبه هر نحو که می

تواند ر نمیتواند به چانه سجده کند، و اگسجده کند. و احتیاط الزم آن است که اگر می
 وجه ممکنبه یکی از دو طرف پیشانی سجده کند، و اگر سجده کردن با صورت، به هیچ

 رای سجده اشاره کند.نبود باید ب
 رساند،تواند پیشانی را بر زمین بتواند بنشیند ولی نمیکسی که میـ  1054مسأله 
ود، و شر خم قدری خم شود که عرفًا سجده بر آن صدق کند باید به آن مقدااگر بتواند به

را  یشانیمهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی چیز بلندی گذاشته و پ
طور  ان بهها و زانوها و انگشتان پا را در صورت امکآن بگذارد، ولی باید کف دست بر

 معمول بر زمین بگذارد.
در فرض مذکور اگر چیز بلندی نباشد که مهر یا چیز دیگری که ـ  1055مسأله 

سجده بر آن صحیح است بگذارد، و کسی هم نباشد که مثاًل مهر را بلند کند و بگیرد تا 
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آن سجده کند، باید مهر یا چیز دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده  آن شخص بر
 نماید.

تواند خم تواند سجده نماید، و مقداری که میکسی که هیچ نمیـ  1056مسأله 
 اید بااند بکند، باید برای سجده با سر اشاره کند، و اگر نتوشود بر آن سجده صدق نمی

ده یت سجنتواند اشاره کند باید در قلب ها هم نمیشمها اشاره نماید، و اگر با چچشم
ا واجب ر ذکر ـ با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند، و و بنا بر احتیاط الزم کند ـ

 بگوید.
اشد باختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن اگر پیشانی بیـ  1057مسأله 

چه ذکر  شود ـک سجده حساب میجای سجده برسد، و این یباید نگذارد دوباره به
 جای سجدهه بهاختیار دوبارو بی داردنگهـ و اگر نتواند سر را  سجده را گفته باشد یا نه

 آن مستحبشود، ولی اگر ذکر نگفته باشد احتیاط برسد، همان یک سجده حساب می
 .است که آن را بگوید، ولی باید به قصد قربت مطلقه باشد و قصد جزئیت نکند

سجده  تواند بر فرش و مانند آنجایی که انسان باید تقیه کند، میـ  1058أله مس
جا بعد ر هماندزد تا دیگر برود یا نماز را تأخیر بیندا به جاینماید، و الزم نیست برای نماز 

جده سزی که د، ولی اگر بتواند در همان مکان بر حصیر یا چیجا آورهباز رفع سبب تقیه 
 وفرش  شد، طوری سجده کند که مخالفت تقیه نکرده باشد، نباید بربابر آن صحیح می

 مانند آن سجده نماید.
ی آن اگر روی تشک پر و مانند آن سجده کند، در صورتی که بدن روـ  1059مسأله 

 آرام نگیرد، باطل است.
لوده آاگر انسان ناچار شود که در زمین گل نماز بخواند، چنانچه ـ  1060مسأله 

د را به طور معموشدن بدن  ت ندارد، باید سجده و تشه  د، جا آورهبل و لباس برای او مشق 
ت دارد، در حالی که ایستاده، برای سجده با سر اشاره کند، و ت د و اگر مشق  اده ا ایسترشه 

 بخواند، و نمازش صحیح است.
م نمازـ  1061مسأله  د ندارد، مثل رکعت سو  ل و رکعت سومی که تشه   در رکعت او 
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م قدری بی حرکت ظهر و عصر و عشا، احتیاط واجب آن است که بعد از سجده دو 
 بنشیند و بعد برخیزد.

 
 ی که سجده بر آنها صحیح استیچیزها

 باید بر زمین و چیزهای غیرخوراکی و غیرپوشاکی که از زمینـ  1062مسأله 
ی و روید، مانند چوب و برگ درخت، سجده کرد. و سجده بر چیزهای خوراکمی

قره ال و نطانند پوشاکی مانند، گندم و جو و پنبه و آنچه که از اجزاء زمین شمرده نشود، م
اچاری وقع نو امثال اینها صحیح نیست، ولی قیر و زفت )که نوع پستی از قیر است( در م

 باشند.بر چیزهای دیگری که سجود بر آنها صحیح نیست، مقدم می
رخت انگور در زمانی که لطیف است و سجده کردن بر برگ دـ  1063مسأله 

شکال اباشد، جایز نیست، و در غیر این صورت سجده کردن بر آن خوردن آن معمول می
 ندارد.

ل روید و خوراک حیوان است مثسجده بر چیزهایی که از زمین میـ  1064مسأله 
 علف و کاه، صحیح است.

ر ح است، بلکه سجده بهایی که خوراکی نیستند، صحیسجده بر گلـ  1065مسأله 
نوشند، ا میجوشانند و آبش رکرده یا میروید و آن را دمداروهای خوراکی که از زمین می

 مانند گل بنفشه و گل گاوزبان نیز صحیح است.
 سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است وـ  1066مسأله 

، نجاها هم خوردنی محسوب شوددر شهرهای دیگر معمول نیست، در صورتی که در آ
 ـ صحیح نیست. بنا بر احتیاط صحیح نیست. و نیز سجده بر میوه نارس ـ

سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ صحیح است، بلکه سجده بر گچ ـ  1067مسأله 
 و آهک پخته، و آجر و کوزه گلی نیز اشکال ندارد.

مانند  یح است ـاگر کاغذ نوشتن را از چیزی که سجده بر آن صحـ  1068مسأله 
شود بر آن سجده کرد. و همچنین اگر از پنبه یا کتان ـ ساخته باشند، می چوب و کاه
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ساخته باشند، سجده بر آن صحیح  ابریشم و مانند آناز  ساخته شده باشد. ولی اگر
توان بر آن سجده کرد که معلوم باشد از کاغذی فقط در صورتی مینیست. و اما دستمال

 ده است که سجده به آن صحیح است.چیزی ساخته ش
 برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداءـ  1069مسأله 

 باشد، بعد از آن خاک، بعد از خاک سنگ، و بعد از سنگ گیاه است.می
واسطه  اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد بهـ  1070مسأله  

 ت مقدمر و زفتواند بر آن سجده کند، سجده بر قیاینها نمیسرما یا گرمای زیاد و مانند 
یز چا هر بر سجده بر غیر آنهاست، و اگر سجده بر آنها ممکن نباشد باید بر لباسش ی
ن آستحب دیگر که در حال اختیار سجده بر آن جایز نیست، سجده نماید. ولی احتیاط م

 .ده نکنداست که تا سجده بر لباسش ممکن است، بر چیز دیگر سج
گیرد، باطل سجده بر گل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نمیـ  1071مسأله 

 است.
ل، مهر به پیشانی بچسبد، باید برای سجده ـ  1072مسأله  م مهداگر در سجده او  ر و 

 را بردارد.
که  کند گم شود و چیزیاگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده میـ  1073مسأله 

ت به دس صحیح است نداشته باشد، و نتواند بدون باطل کردن نماز، آن راسجده بر آن 
تنگ باشد یا  شد عمل نماید، خواه وقت ذکر( 1070تواند به ترتیبی که در مسأله )آورد می

 آنکه وسعت داشته باشد که نماز را بشکند و آن را دوباره بخواند.
ده ر چیزی گذاشته که سجهرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بـ  1074مسأله 

تواند سر از دن ذکر واجب ملتفت شود میجا آورهببر آن باطل است، چنانچه پس از 
ود لتفت شدن ذکر واجب مجا آورهبسجده بردارد و نمازش را ادامه دهد، و اگر قبل از 

م انجا باید پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را
جا هب تواند ذکر واجب را در همان حاللی اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد میدهد، و

 د، و نمازش در هر دو صورت صحیح است.آور
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ه بر اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجدـ  1075مسأله 
 آن باطل است، اشکال ندارد.

 باشد، و بعضی ازمیسجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام ـ  1076مسأله 
اوند متعال گذارند اگر برای شکر خدپیشانی را به زمین می مردم که مقابل قبر امامان

 باشد، اشکال ندارد، وگرنه مشکل است.
 

 مستحّبات و مکروهات سجده

 در سجده چند چیز مستحب است:ـ  1077مسأله 
 ویستاد، اًل ارداشت و کامخواند بعد از آنکه سر از رکوع بکسی که ایستاده نماز میـ  1

ر تکبی خواند بعد از آنکه کاماًل نشست، برای رفتن به سجدهکسی که نشسته نماز می
 بگوید.

ل دستموقعی که میـ  2 ل زاخواهد به سجده برود، مرد او  ا به نوها رها را، و زن او 
 زمین بگذارد.

 .بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذاردـ  3
طوری هدر حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد، بـ  4

 که سر آنها رو به قبله باشد.
یا »اند: حاجت بخواهد و این دعا را بخو خداوند متعالدر سجده دعا کند و از ـ  5
و الَفْضِل ک، َفِانَّک ذُ َفْضلِ  ی ِمْن ِلیَن َویا َخیَر الُمْعِطیَن، اْرُزْقِنی َواْرُزْق ِعیالِ و الَمْسُؤ َخیَر 

ن! از نندگاککنند! و ای بهترین عطا یعنی: ای بهترین کسی که از او سؤال می «الَعِظیِم 
 درستی که تو دارای فضل بزرگی.فضل خودت روزی بده به من و عیال من، پس به

 گذارد.بعد از سجده بر ران چپ بنشیند، و روی پای راست را بر کف پای چپ بـ  6
 بعد از هر سجده، وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.ـ  7
ل بدنش که آرام گرفتـ  8 ی َو » بعد ا ز سجده او   بگوید. «هِ  ِاَلیَاُتوُب َاْسَتْغِفُر الله َربِّ
 ها بگذارد.ها را روی رانسجده را طول بدهد و در موقع نشستن، دستـ  9
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م، در حال ـ  10  بگوید. «الله اکبر»آرامی بدن برای رفتن به سجده دو 
 ها صلوات بفرستد.در سجدهـ  11
 ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.در موقع بلند شدن، دستـ  12
د و ه دارندا نگاها و شکم را به زمین نچسبانند، و بازوها را از پهلو جمردها آرنجـ  13

 ند.را به یکدیگر بچسبانها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء بدن ها آرنجزن
ات دیگر سجده در کتاب ل و مستحب   شده است. ذکرهای مفص 

قرآن خواندن در سجده مکروه است. و نیز مکروه است برای ـ  1078مسأله 
از  و حرفبرطرف کردن گرد و غبار، جای سجده را فوت کند، و اگر در اثر فوت کردن، د

 ـ باطل است. یاط واجببنا بر احت دهان عمدًا بیرون آید، نماز ـ
ل و غیر از اینها مکروهات دیگری هم هست که در کتاب  .شده است ذکرهای مفص 

 
 های واجب قرآنسجده

لت»و « سجده»در هر یک از چهار سوره ـ  1079مسأله   «علق»و « نجم»و « فص 
ًا ورید فیه بایک آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آ

ون دن بدسجده کند، و اگر فراموش کرد هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. و در شنی
 .اختیار، سجده واجب نیست هرچند بهتر است سجده نماید

د، اگر انسان موقعی که آیه سجده را گوش دهد، خودش نیز بخوانـ  1080مسأله 
 باید دو سجده نماید.

کند،  سجده، آیه سجده را بخواند یا گوش در غیر نماز اگر در حالـ  1081مسأله 
 باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند.

ا ای که قرآن راگر انسان از شخص خواب یا دیوانه، یا از بچهـ  1082مسأله 
صوت دهد، آیه سجده را گوش دهد، سجده واجب است. ولی اگر از ضبطتشخیص نمی

ن آن بشنود، سجده واجب نیست، و همچنی ( و مانندDVDیا  CDهای فشرده )یا لوح
جب ده وارادیو اگر پخش زنده نباشد ولی اگر رادیو، آیه سجده را پخش زنده کند، سج

 .است
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ن ـ باید جای انسا بنا بر احتیاط واجب در سجده واجب قرآن ــ  1083مسأله 
 رـ جای پیشانی او از جای زانوها و س و بنا بر احتیاط مستحب غصبی نباشد، ـ

ضو یا با و تر نباشد، ولی الزم نیستانگشتانش بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پست
شد. و اک باپغسل و رو به قبله باشد، و عورت خود را بپوشاند، و بدن و جای پیشانی او 

 باشد در لباس او شرط نیست.نیز چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط می
هر مت که در سجده واجب قرآن، پیشانی را بر احتیاط واجب آن اسـ  1084مسأله 

ای ـ جاه و بنا بر احتیاط مستحب یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است گذاشته، ـ
 شد بر زمین بگذارد. ذکردیگر بدن را به دستوری که در سجده نماز 

هرگاه در سجده واجب قرآن پیشانی را به قصد سجده بر زمین ـ  1085مسأله 
ت که ه ذکر نگوید کافی است. و گفتن ذکر مستحب است، و بهتر این اسبگذارد اگرچ

لله ُعُبوِدیًة َوِرّقًا، إلَه إالَّ ا قًا، الْصِدیال إلَه إالَّ الله َحّقًا َحقًا، ال إلَه إالَّ الله إیمانًا و تَ »بگوید: 
دًا َوِرّقًا، ال ُمْسَتْنکفًا َوال ُمْسَتکبِ  ِلیل  َضِعیف  خاِئف  ْنا َعْبد  ذَ ، َبْل اَ راً َسَجْدُت َلک یا َربِّ َتَعبُّ

 .«ُمْسَتِجیر  
 

 تشهد

م نمـ  1086مسأله  م تمام نمازهای واجب و مستحب، و رکعت سو  از در رکعت دو 
م ند و بنشی مغرب، و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، باید انسان بعد از سجده دو 

د بخواند، یعنی  َوْحَدُه ال   اللهَه ِاالَّ َاْشَهُد َاْن ال ِال»بگوید: در حال آرام بودن بدن، تشه 
دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، اللهمَّ َص  ٍد َوآلِ َعَلی مُ  لِّ َشِریک َلُه، َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ دٍ َحمَّ و اگر  ،« ُمَحمَّ

داً »بگوید:  کفایت  «ُدُه َوَرُسوُلهُ یه وآلِه َعبْ لْ لله عَ اصّلی  َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الله، َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
 کند و در نماز وتر هم تشهد الزم است.می

د باید به عربی صحیح و بهـ  1087مسأله  ت طوری که معمول است پشکلمات تشه 
 سر هم گفته شود.
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د را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیـ  1088مسأله   اید کهاگر تشه 
د را نخوانده،  د را بخواند و دوباره بایستد، و آتشه  ن رکعت آید در نچه باباید بنشیند و تشه 

 از براینم ـ بعد از و بنا بر احتیاط مستحب خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند، ـ
نماز  ، بایدبیاید د، و اگر در رکوع یا بعد از آن یادشجا آورهبایستادن بیجا، دو سجده سهو 

د را قضا  بنا بر احتیاط مستحب از سالم نماز ـ را تمام کند، و بعد رای باید ب ند وکـ تشه 
د فراموش شده دو سجده سهو   د.جا آورهبتشه 

د بر ران چپ بنشیند و روی پای راستـ  1089مسأله   مستحب است در حال تشه 
د بگوید:  له َوِبالله ال ْسِم بِ »د: یا بگوی «َاْلَحْمُد لله»را به کف پای چپ بگذارد، و پیش از تشه 

ْسماِء لله
َ
 ها بگذارد وها را بر رانو نیز مستحب است دست ،«َوالَحْمُد لله َوَخیُر األ

د در ت ها را به یکدیگر بچسباند، و به دامان خود نگاه کند و بعد از صلواتانگشت شه 
ْل َشفاَعَتُه َواْرَفْع َدَرَجَتهُ »بگوید   .«َوَتَقبَّ

د، راننمستحب است زـ  1090مسأله  ها را به هم ها در وقت خواندن تشه 
 بچسبانند.

 
 سالم نماز

د رکعت آخر نماز مستحب است در حالی که نشسته ـ  1091مسأله   وبعد از تشه 
ِبی، َوَرْحَمُة الله »بدن آرام است بگوید:  الُم َعَلیک َایَها النَّ اید و بعد از آن ب «کاُتهُ َبرَ َو السَّ

الُم َعلَ »بگوید:  را به  «ُتهُ َبَرکاَو الله  َوَرْحَمةُ »و احتیاط مستحب آن است که جمله  ـ «یکْم السَّ
الُم َعَلینا َوَعَلی ِعباِد الله»ـ و یا آنکه بگوید:  آن اضافه کند  ولی اگر این ،«ِلحیَن الّصا السَّ

الُم َعَلیکْم »سالم را بگوید احتیاط واجب آن است که بعد از آن   ید.م بگورا ه «السَّ
نماز  اگر سالم نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورتـ  1092ه مسأل

بله قکند مثل پشت به به هم نخورده، و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می
 کردن، انجام نداده، باید سالم را بگوید، و نمازش صحیح است.

ش بیاید که صورت نماز موقعی یاد و اگر سالم نماز را فراموش کندـ  1093مسأله 
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کند، مثل پشت به هم خورده است، یا آنکه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می
 به قبله کردن، انجام داده باشد، نمازش صحیح است.

 
 ترتیب

ز حمد ااگر عمدًا ترتیب نماز را به هم بزند، مثاًل سوره را پیش ـ  1094مسأله 
 شود.د، نمازش باطل میجا آورهب بخواند، یا سجود را پیش از رکوع

ثاًل مد، جا آورهباگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را ـ  1095مسأله 
 ست.اـ باطل  بنا بر احتیاط واجب پیش از آنکه رکوع کند دو سجده نماید، نمازش ـ

 نیست ناگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکـ  1096مسأله 
د بخواند، باید رکن را جا آورهب نچه آد و جا آورهبد، مثاًل پیش از آنکه دو سجده کند، تشه 

 اشتباهًا پیش از آن خوانده دوباره بخواند.
جا هباگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را ـ  1097مسأله 

 زش صحیح است.د، مثاًل حمد را فراموش کند مشغول رکوع شود، نماآور
ز آن اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند، و چیزی را که بعد اـ  1098مسأله 

اید بواند، د، مثاًل حمد را فراموش کند و سوره را بخجا آورهباست و آن هم رکن نیست 
ره ه دوباخواند د، و بعد از آن چیزی را که اشتباهًا جلوترجا آورهبآنچه را فراموش کرده 

 بخواند.
م است، یا سجده ـ  1099مسأله  ل را به خیال اینکه سجده دو  م راداگر سجده او  به  و 

ل است  ل او سجا آورهبخیال اینکه سجده او  جده د، نمازش صحیح است، و سجده او 
م حساب می م او سجده دو  ل و سجده دو   شود.او 

 
 مواالت

ی کارهای نماز مانند رکوع و انسان باید نماز را با مواالت بخواند، یعنـ  1100مسأله 
د را پی خواند د، و چیزهایی را که در نماز میجا آورهبدرپی و پشت سر هم سجود و تشه 
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قدری بین آنها فاصله بیندازد که طوری که معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر بهبه
 خواند، نمازش باطل است.نگویند نماز می

اصله فها یا کلمات فاصله بیندازد، و بین حرفاگر در نماز سهوًا ـ  1101مسأله 
ید آن د، باقدری نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشبه

شده  واندهخها یا کلمات را به طور معمول بخواند، و در صورتی که چیزی بعد از آن حرف
 مازش صحیح است.الزم است تکرار نماید، و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، ن

به  های بزرگ، مواالت راطول دادن رکوع و سجود، و خواندن سورهـ  1102مسأله 
 زند.هم نمی

 
 قنوت

م ـ  1103مسأله  در تمام نمازهای واجب و مستحب، پیش از رکوع رکعت دو 
ر ماز وتدر ن مستحب است قنوت بخواند. ولی در نماز شفع باید آن را رجاًء انجام دهد. و

 عه درباشد، خواندن قنوت پیش از رکوع مستحب است. و نماز جمکه یک رکعت میبا آن
کعت رر دو هر رکعت یک قنوت دارد. و نماز آیات پنج قنوت، و نماز عید فطر و قربان د

 چند قنوت دارد، به تفصیلی که در محل خود خواهد آمد.

 آنها را رو ها را مقابل صورت، و کفمستحب است در قنوت، دستـ  1104مسأله 
هم  های دیگر را بهدارد، و به جز انگشت َشست، انگشتبه آسمان و پهلوی هم نگه

کردن  لندـ بدون دست ب بنا بر احتیاط واجب ها نگاه کند. بلکه ـبچسباند و به کف دست
 .قنوت صحیح نیست، مگر در مورد ضرورت

ی باشد کاف «اللهُسْبحاَن »در قنوت، هر ذکری بگوید اگرچه یک ـ  1105مسأله 
َعِظیُم، ُسْبحاَن له الَعِلی الالَّ اللَه اِ ال ِالَه ِاالَّ الله الَحِلیُم الکِریُم، ال اِ »است، و بهتر است بگوید: 

ْبِع، َوما ِفی ْبِع، َوَربِّ ااَلَرِضیَن السَّ مواِت السَّ بِّ الَعْرِش الَعِظیِم، یَنُهنَّ َوَر  َوما بَ ِهنَّ الله َربِّ السَّ
 .«َحْمُد لله َربِّ العاَلِمیَن َوالْ 

مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند، ولی برای کسی که نماز ـ  1106مسأله 
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خواند، اگر امام جماعت صدای او را بشنود، بلند خواندن قنوت را به جماعت می
 مستحب نیست.

از ش اگر عمدًا قنوت نخواند قضا ندارد، و اگر فراموش کند و پیـ  1107مسأله 
رکوع  گر دراندازه رکوع خم شود یادش بیاید، مستحب است بایستد و بخواند، و اآنکه به

مستحب  یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند، و اگر در سجده یادش بیاید،
 است بعد از سالم آن را قضا نماید.

 
 ترجمه نماز

 «حمد»ـ ترجمه سوره  1
 َِّن الر ْحم  ِه الرَّ هِ  ،ِم یِح ِبْسِم اللَّ کنم به نام خدا، ذاتی که یمیعنی: ابتدا  ِبْسِم اللَّ

ه است،  ِن جامع جمیع کماالت و از هرگونه نقص منز  ْحم   رحمتش واسع و الرَّ
ِح نهایت است. بی  رحمتش ذاتی و ازلی و ابدی است. ِم یالرَّ

 ِِه َربِّ اْلَعاَلم دهنده همه ه پرورشاست ک یعنی: ثنا مخصوص خداوندی َن یاْلَحْمُد ِللَّ
 موجودات است.

 ِح ِن الرَّ ْحم   معنای آن گذشت. ِم یالرَّ
 ِِن یْوِم الدِّ یَ  ِک َمال ست.ی که حکمرانی روز جزا با اوییعنی: ذات توانا 
 ُِن ی َنْسَتعِ َک ایَّ  َنْعُبُد َوإِ َک ایَّ إ کنیم، وفقط از تو کمک یعنی: فقط تو را عبادت می

 خواهیم.می
 ََراَط اْلُمْسَتقِ اْهِدن ت، که آن دین اسالم یعنی: هدایت کن ما را به راه راس َم یا الصِّ
 است.
 ِذ ْنَعْمَت َعلَ یِصَراَط الَّ

َ
ای، که آنان ان نعمت دادهیعنی: به راه کسانی که به آن ِهْم یْ َن أ

 هستند. انپیامبر و جانشینان انپیامبر
 َن یالِّ ِهْم َواَل الضَّ یْ ِر اْلَمْغُضوِب َعلَ یْ َغ ای بر سانی که غضب کردهنه به راه ک :یعنی

 ند.اایشان، و نه آن کسانی که گمراه
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 «قل هو الّله احد»ـ ترجمه سوره  2

 ِح ِن الرَّ ْحم  ِه الرَّ  معنای آن گذشت. ِم یِبْسِم اللَّ
  َحد

َ
ُه أ  نه.ی است یگاییعنی: بگو ای محمد که خداوند، خدا ُقْل ُهَو اللَّ

 ُه َمُد  اللَّ  نیاز است.ی که از تمام موجودات بیییعنی: خدا الصَّ
 وَلْد یُ ِلْد َوَلْم یَ َلْم زی.یده شده، و نه او از چیینه چیزی از او زا 
 َحد  کُ ْن َلُه کُ یَ َوَلْم

َ
 هرگز مشابه و معادلی ندارد. ُفًوا أ

 
 ی که بعد آنها مستحب استیـ ترجمه ذکر رکوع و سجود، و ذکرها 3

ی الَعِظیِم َوِبَحْمِدهِ ُسبْ »  اک ونقصی پ وعیب  یعنی: پروردگار بزرگ من از هر «حاَن َربِّ
ه است، و من مشغول ستایش او هستم.  منز 

ی األْعَلی َوِبَحْمِدهِ » ، از هر تر استسی باالپروردگار من که از هر کیعنی:  «ُسْبحاَن َربِّ
ه می  .او هستم باشد و من مشغول ستایشعیب و نقصی پاک و منز 

 کند.تایش میسو را ایعنی: خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که  «َسِمَع الّله ِلَمْن َحِمَدهُ »
ی َوَاُتوُب ِاَلیهِ »  وندی کهکنم از خدایعنی: طلب آمرزش می «َاْسَتْغِفُر الّله َربِّ

 نمایم.دهنده من است و من به طرف او بازگشت میپرورش
تِ » ه ا عال ویعنی: به یاری خدای مت «ِه َاُقوُم َوَاْقُعُد ِبَحْوِل الّله َوُقوَّ  خیزم وو برمیقو 

 نشینم.می
 

 ـ ترجمه قنوت 4
یکتای  گر خدایتش می سزاوار پرسییعنی: نیست خدا «ال ِالَه ِاالَّ الّله الَحِلیُم الکِریُم »

 ی که صاحب حلم و کرم است.یهمتابی
یکتای  گر خدایتش، می سزاوار پرسییعنی: نیست خدا «ُم ال ِإلَه ِإالَّ الّله الَعِلی الَعِظی»

 ی که بلندمرتبه و بزرگ است.یهمتابی
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بْ » ْبِع، َوَربِّ ااَلَرِضیَن السَّ مواِت السَّ ه است اک ویعنی: پ «ِع ُسْبحاَن الّله َربِّ السَّ  منز 
 خداوندی که پروردگار هفت آسمان، و پروردگار هفت زمین است.

، َوَربِّ الَعْرِش الَعِظیِم َوما ِفیِهنَّ َوم» ست که در ار چیزی هگار یعنی: پرورد «ا َبیَنُهنَّ
 ها و مابین آنهاست، و پروردگار عرش بزرگ است.آسمانها و زمین

دهنده رورشپیعنی: حمد و ثنا مخصوص خداوندی است که  «َوالَحْمُد َربِّ العاَلِمیَن »
 تمام موجودات است.

 
 ـ ترجمه تسبیحات اربعه 5

ه پداوند متعال، یعنی: خ «ُر ُسْبحاَن الّله، َوالَحْمُد لّله، َوال ِالَه ِاالَّ الّله َوالّله َاکبَ » اک ومنز 
و ااست، و حمد و ثنا مخصوص اوست، و نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خداوند و 

 .بزرگتر است از اینکه او را وصف کنند
 

 ـ ترجمه تشّهد و سالم کامل 6
ص ی: ستایش مخصویعن «هُ یک لَ ّله، َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاالَّ الّله َوْحَدُه ال َشِر َاْلَحْمُد ل»

 گانهی که ییی سزاوار پرستش نیست مگر خدایدهم که خداپروردگار است، و شهادت می
 شریک ندارد. است و

دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ »  ه خدا وبند مددهم که محیعنی: شهادت می «َوَاْشَهُد َانَّ ُمَحمَّ
 فرستاده اوست.

دٍ » ٍد َوآِل ُمَحمَّ آل  ور محمد رست بیعنی: خدایا رحمت بف «الّلُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ
 محمد.

ْل َشفاَعَتُه و اْرَفْع َدَرَجَتهُ » ه آن حضرت ، و درجرا برپیامیعنی: قبول کن شفاعت  «َوَتَقبَّ
 را نزد خود بلند کن.

الُم َعَلیک َایَها ال» ِبی َوَرْحَمُة الّله َوَبَرکاُتهُ السَّ  ، وپیامبرر تو ای سالم ب ورود دیعنی:  «نَّ
 رحمت و برکات خدا بر تو باد.
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الُم َعَلینا َوَعلی ِعباِد الّله الّصاِلِحیَن » الم بر ما اوند عاز خد سالم یعنی: درود و «السَّ
 نمازگزاران، و تمام بندگان خوب او.

الُم َعَلیکْم َوَرْحم» داوند بر خبرکات  حمت وریعنی: درود و سالم و  «ُة الّله َوَبرکاُتهُ السَّ
ا رسانی کشما مؤمنین باد. و بهتر است در این دو سالم به طور اجمالی قصد سالم بر 

س اسالم از این دو سالم، آنها بوده اند  .داشته باشد که مقصود شرع مقد 
 

 تعقیب نماز

یعنی:  نماز مقداری مشغول تعقیب ـ مستحب است انسان بعد ازـ  1108مسأله 
و  کند ـ شود، و بهتر است پیش از آنکه از جای خود حرکت خواندن ذکر و دعا و قرآن

یب به ت تعقوضو و غسل و تیمم او باطل شود، رو به قبله تعقیب را بخواند. و الزم نیس
 . و ازبخواند اندهای دعا دستور دادهعربی باشد، ولی بهتر است چیزهایی را که در کتاب

ه باست که باید  هایی که خیلی به آن سفارش شده است، تسبیح حضرت زهراتعقیب
، بعد از آن «هالحمد لل»مرتبه  33، بعد از آن «الله اکبر»مرتبه  34این ترتیب گفته شود: 

ر است ی بهتشود سبحان الله را پیش از الحمد لله گفت، ول، و می«سبحان الله»مرتبه  33
 ز الحمد لله گفته شود.بعد ا

قدر که پیشانی مستحب است بعد از نماز، سجده شکر نماید و همینـ  1109مسأله 
یا  رتبه،مرا به قصد شکر بر زمین بگذارد کافی است، ولی بهتر است صد مرتبه، یا سه 

ه قت نعمتی ببگوید. و نیز مستحب است هر و «عفواً »یا  «شکراً »یا  «شکرًا لله»یک مرتبه 
 د.جا آورهبشود سجده شکر از او دور می ییبالرسد، یا سان میان
 

 اکرم پیامبرصلوات بر 

را مانند محمد و  هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسولـ  1110مسأله 
چه در ، اگراحمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی، و ابوالقاسم بگوید یا بشنود

 د.نماز باشد، مستحب است صلوات بفرست
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مستحب است  موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول اللهـ  1111مسأله 
کنند صلوات صلوات را هم بنویسند. و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می

 بفرستند.
 

 مبطالت نماز

 گویند:می« مبطالت»کند، و آنها را دوازده چیز نماز را باطل میـ  1112مسأله 
همد ماز بفنهای آن از بین برود، مثاًل در بین ی از شرطآنکه در بین نماز یکاّول: 

 لباسش نجس است.
سل را غضو یا آنکه در بین نماز عمدًا یا سهوًا، یا از روی ناچاری، چیزی که ودّوم: 
ش ـ پی جبط وابنا بر احتیا از او بیرون آید، هرچند ـ ادرار کند پیش آید، مثالً باطل می

ه ککسی  ه آخر نماز، از روی سهو یا ناچاری باشد. ولیآمدن آن پس از تمام شدن سجد
از او  مدفوع یا ارادر خودداری کند، اگر در بین نماز مدفوعو  ادرار تواند از بیرون آمدننمی

باطل  شد رفتار نماید، نمازش ذکرخارج شود، چنانچه به دستوری که در احکام وضو 
ه به خون خارج شود، در صورتی ک شود. و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضهنمی

 دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.
وابش اختیار خوابش برده، اگر نداند که در بین نماز خکسی که بیـ  1113مسأله 

ماز ه از ند آنچشرط آنکه بدانبرده یا بعد از آن، الزم نیست نمازش را دوباره بخواند، به
 ای که عرفًا آن را نماز بگویند بوده است.اندازهده بهجا آورهب

ده ماز بواگر بداند به اختیار خودش خوابیده، و شک کند که بعد از نـ  1114مسأله 
سأله مه در کیا در بین نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده، نمازش با شرطی 

 شد، صحیح است. ذکرپیش 
 یدار شود، و شک کند که در سجدهاگر در حال سجده از خواب بـ  1115مسأله 

برده  اختیار خوابشآخر نماز است یا در سجده شکر، چه بداند به اختیار خوابیده یا بی
 شود و اعاده الزم نیست.است، حکم به صحت آن می
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ها را به قصد خضوع و ادب روی هم از مبطالت نماز آن است که دستسّوم: 
ه بش اگر بودن ر بنا بر احتیاط است هرچند در حرامبگذارد، ولی باطل شدن نماز به این کا

 قصد مشروعیت آورده شود، شکی نیست.
 گر مثلهرگاه از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیه، یا برای کار دیـ  1116مسأله 

 ها را روی هم بگذارد، اشکال ندارد.خاراندن دست و مانند آن، دست
اطل ببگوید، و « آمین»واندن حمد، از مبطالت نماز آن است که بعد از خچهارم: 

بودنش  در غیر مأموم بنا بر احتیاط است هرچند در حرام« آمین»شدن نماز به گفتن 
 را« آمین»چنانچه به قصد مشروعیت آورده شود، شکی نیست، و در هر حال اگر 

 اشتباهًا، یا از روی تقیه بگوید، نمازش اشکال ندارد.
مثل  باشد ز قبله بدون عذر است، و اما اگر با عذراز مبطالت نماز برگشتن ا پنجم:

به  ـ چنانچه ندمانند باد شدیدی که او را از قبله برگردا فراموشی، یا به سبب امر قهری ـ
دن شطرف راست یا چپ نرسد، نماز او صحیح است، ولی الزم است که بعد از برطرف 

قبله  شت بهپیا چپ برسد یا  عذر فورًا به طرف قبله برگردد. و اما اگر به طرف راست و
د، و ه باششود، اگر فراموش کرده باشد، یا غافل باشد، یا در تشخیص قبله اشتباه کرد

واند بله بخقو به رتواند دوباره آن را وقتی متذکر یا متوجه شود که اگر نماز را قطع کند می
ماز همان ن به وگرنه ـ باید نماز را از سر بگیرد هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود ـ

اسطه وه به کند، و قضا بر او الزم نیست. و همچنین است اگر برگشت او از قبلاکتفا می
قت وه در امر قهری باشد، پس چنانچه بتواند که بدون برگشتن از قبله نماز را دوبار

ید باگرنه ورد، ـ باید نماز را از سر بگی هرچند یک رکعت از آن در وقت واقع شود بخواند ـ
 همان نماز را تمام کند و اعاده و قضا بر او الزم نیست.

بله قاگر صورت خود را فقط از قبله برگرداند، ولی بدنش به طرف ـ  1117مسأله 
کم حیند، باشد، چنانچه به حدی گردن را کج کند که بتواند مقداری از پشت سرش را بب

باشد نین حد او اگر انحراف او به او همان حکم برگشتن از قبله است که قباًل ذکر شده، 
دنش کمی گر قدارمـ باید اعاده کند. و اما اگر  بنا بر احتیاط واجب ولی عرفًا زیاد باشد ـ

 شود، هرچند این کار مکروه است.را کج کند، نمازش باطل نمی
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م کند، هرچند به کلمهششم:   ای که بیش ازاز مبطالت نماز آن است که عمدًا تکل 
ن عربی که در زبا« ِق »اشته باشد اگر آن حرف، خودش معنا دار باشد مثل یک حرف ند

ا برای معنایی بکار رود« نگهداری کن»به معنای  در « ب»مثل  است، یا بی معنا باشد ام 
م الفبا سؤال کند، و چنانچه هیچ معنایی نداشته ب گر اشد اجواب کسی که از حرف دو 

 .ـ مبطل نماز است بنا بر احتیاط هم ـمرکب از دو حرف یا بیشتر باشد، باز 
 ن کلمهآای بگوید که یک حرف یا بیشتر دارد، اگرچه اگر سهوًا کلمهـ  1118مسأله 

ز نماز عد اـ الزم است ب بنا بر احتیاط، شود. ولی ـمعنی داشته باشد، نمازش باطل نمی
 د چنانکه خواهد آمد.جا آورهبسجده سهو 
م آن آروغ زدن در نماز اشکال ندارد، و احتیاط الزسرفه کردن و ـ  1119مسأله 

ینها، او مانند « آه»و « آخ»نکشد و ناله نکند. و اما گفتن « آه»است که در نماز اختیارًا 
 کند.اگر عمدی باشد، نماز را باطل می

 الله» ای را به قصد ذکر بگوید، مثاًل به قصد ذکر بگویداگر کلمهـ  1120مسأله 
ل ، اشکاقع گفتن آن، صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماندو در مو« اکبر

 ر سببای را به قصد ذکر بگوید هرچند بداند که این کاندارد. و همچنین اگر کلمه
 د، یاشود که کسی متوجه مطلبی شود، اشکال ندارد. ولی اگر اصاًل قصد ذکر نکنمی

ازش شد، نمهر دو معنی به کار برده باقصد هر دو امر را بکند به نحوی که لفظ را در 
شد، یر باغاش در گفتن ذکر متوجه کردن شود. و اما اگر قصد ذکر کند و انگیزهباطل می

 .نمازش صحیح است
د، و ای که سجده واجب دارخواندن قرآن در نماز غیر از چهار آیهـ  1121مسأله 

دعا  ت که به غیر عربیدعا کردن در نماز اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب آن اس
 شد(. رذک ۹6۹ای که سجده واجب دارد در احکام قرائت مسأله نکند. )و حکم چهار آیه

ند اطًا چاگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عمدًا، یا احتیـ  1122مسأله 
 مرتبه بگوید، اشکال ندارد.

و اگر دیگری به او  در حال نماز، انسان نباید به دیگری سالم کند،ـ  1123مسأله 
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سالم کند، باید جواب دهد، ولی جواب باید مثل سالم باشد، یعنی نباید بر اصل سالم 
، «سالم علیکم و رحمة الله و برکاته»اضافه داشته باشد، مثاًل نباید در جواب بگوید: 

 بر لفظ سالم در جواب مقدم« علیک»یا « علیکم»ـ نباید لفظ  بنا بر احتیاط الزم بلکه ـ
چنین نکرده باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است بدارد، اگر آن کسی که سالم کرده این

در جواب « سالم علیکم»طور که او سالم کرده باشد، مثاًل اگر گفته که جواب کاماًل همان
؛ و اگر «السالم علیکم»بگوید: « السالم علیکم»، و اگر گفته «سالم علیکم»بگوید: 

تواند می« علیکم السالم»ولی در جواب «. سالم علیک»ید: بگو« سالم علیک»گفته 
 بگوید.« سالم علیکم»یا « السالم علیکم»یا « علیکم السالم»

د، و  بگویانسان باید جواب سالم را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً ـ  1124مسأله 
 گوید،بقدری طول دهد که اگر جواب اگر عمدًا یا از روی فراموشی جواب سالم را به

ز ر نمادجواب آن سالم حساب نشود، چنانچه در نماز باشد، نباید جواب بدهد، و اگر 
 نباشد، جواب دادن واجب نیست.

گر اباید جواب سالم را طوری بگوید که سالم کننده بشنود، ولی ـ  1125مسأله 
با  م راالواب سسالم کننده کر باشد، یا سالم داده و تند رد شود، چنانچه ممکن باشد که ج
 ب دادنت جوااشاره یا مانند آن به او بفهماند جواب دادن الزم است، و در غیر این صور

 در غیر نماز الزم نیست، و در نماز نیز جایز نیست.
نعی واجب است نمازگزار جواب سالم را به قصد تحیت بگوید، و ماـ  1126مسأله 

 المتیسای کسی که سالم کرده ندارد که قصد دعا هم بکند، یعنی از خداوند عالم بر
 بخواهد.

را  ای که خوب و بدیعنی: بچه اگر زن یا مرد نامحرم، یا بچه ممیز ــ  1127مسأله 
الم س»لفظ  ن بهـ به نمازگزار سالم کند، نمازگزار باید جواب او را بدهد، و اگر ز فهمدمی

 .( دهدرا کسره )ِـیعنی کاف « سالم علیک»تواند در جواب بگوید سالم کند می« علیک
مازش اگر نمازگزار جواب سالم را ندهد، اگرچه معصیت کرده ولی نـ  1128مسأله 

 صحیح است.
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د ـ بای بنا بر احتیاط واجب اگر کسی به نمازگزار غلط سالم کند، ــ  1129مسأله 
 صحیح جواب بگوید.

و کند، جواب سالم کسی که از روی مسخره یا شوخی سالم میـ  1130مسأله 
ی نباشند، واجب نیست، و  ی گر ذم  اجواب سالم مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذم 

 اکتفا شود. «علیک»ـ به کلمه  بنا بر احتیاط واجب باشند ـ
هـ  1131مسأله  اجب ای سالم کند، جواب سالم او بر همه آنان واگر کسی به عد 

 است، ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی است.
هـ  1132مسأله  م ای سالم کند، و کسی که سالم کننده قصد سالاگر کسی به عد 

ه و  ست.اجب ادادن به او را نداشته باشد جواب دهد، باز هم جواب سالم او بر آن عد 
هـ  1133مسأله  ت شک ای سالم کند و کسی که بین آنها مشغول نماز اساگر به عد 

 دهد، وبهم داشته یا نه، نباید جواب کند که سالم کننده قصد سالم کردن به او را 
واب جگری ـ اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دی بنا بر احتیاط واجب همچنین است ـ

ند که شک ک سالم را بدهد، اما اگر بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد، یا
 اند یا نه، باید جواب او را بگوید.جوابش را داده

و  م کردن مستحب است. و در روایت است که سواره به پیاده،سالـ  1134مسأله 
 تر، سالم کند.تر به بزرگایستاده به نشسته، و کوچک

ـ باید  اجبوبنا بر احتیاط  اگر دو نفر با هم به یکدیگر سالم کنند، ــ  1135مسأله 
 هر یک جواب سالم دیگری را بدهد.

 ، مثالً الم را بهتر از سالم بگویددر غیر نماز، مستحب است جواب سـ  1136مسأله 
 .«سالم علیکم و رحمة الله»در جواب بگوید  «سالم علیکم»اگر کسی گفت 

 شد اگراز مبطالت نماز، خنده با صدا و عمدی است، هرچند بدون اختیار باهفتم: 
ی تیارـ هرچند هم مقدماتش اخ بنا بر احتیاط واجب مقدماتش اختیاری باشد، بلکه ـ

صدا، یا یبمدًا عورتی که وقت برای اعاده باشد باید آن را اعاده کند، ولی اگر نباشد در ص
 سهوًا با صدا بخندد، نمازش اشکال ندارد.
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گش اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند، مثاًل رنـ  1137مسأله 
 ـ آن است که نمازش را دوباره بخواند. احتیاط واجب سرخ شود، ـ
 با عمداً  ـ آن است که برای کار دنیا بنا بر احتیاط واجب ت نماز ـاز مبطالهشتم: 

ا یسوی او یا از روی شوق به خداوند متعالصدا گریه کند، ولی اگر از ترس صدا یا بی
ست. اعمال برای آخرت گریه کند، آهسته باشد یا بلند، اشکال ندارد بلکه از بهترین ا

کند،  خدا از روی تذلل در پیشگاه او گریهبلکه اگر برای خواستن حاجت دنیوی از 
 اشکال ندارد.

دن و وا پریاز مبطالت نماز، کاری است که صورت نماز را به هم بزند، مثل به هنهم: 
 د، مثلم نزنهمانند آن، عمدًا باشد یا از روی فراموشی؛ ولی کاری که صورت نماز را به 

 اشاره کردن با دست اشکال ندارد.
خواند، قدری ساکت بماند که نگویند نماز میر در بین نماز بهاگـ  1138مسأله 

 شود.نمازش باطل می
تی ساکت شود و شکـ  1139مسأله  کند  اگر در بین نماز کاری انجام دهد، یا مد 

مام کرده ن را تآت که که نماز به هم خورده یا نه، باید نماز را اعاده نماید، ولی بهتر این اس
 و سپس اعاده نماید.

د یا از مبطالت نماز، خوردن و آشامیدن است، که اگر در نماز طوری بخوردهم: 
 اطلبـ نمازش  عمدًا باشد یا از روی فراموشی خواند ـبیاشامد که نگویند نماز می

ی خواهد روزه بگیرد، اگر پیش از اذان صبح، نماز مستحشود. ولی کسی که میمی ب 
ب ی که آصورت ه اگر نماز را تمام کند صبح شود، دربخواند و تشنه باشد، چنانچه بترسد ک
ماز ی که ند کارتواند در بین نماز آب بیاشامد، اما بایروبروی او در دو سه قدمی باشد می

 کند، مثل رو گرداندن از قبله انجام ندهد.را باطل می
ر بنا ب ـاگر خوردن یا آشامیدن عمدی، صورت نماز را به هم نزند هم ـ  1140مسأله 

یعنی:  د ــ باید نماز را دوباره بخواند، خواه مواالت نماز به هم بخور احتیاط واجب
 .ـ یا نه خواندطوری شود که نگویند نماز را پشت سر هم می
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 ها مانده فرورا که در دهان یا الی دندان ییغذااگر در بین نماز، ـ  1141مسأله  
اشد انده بهان میا شکر و مانند اینها در د شود، و نیز اگر کمی قندببرد، نمازش باطل نمی

 کم آب شود و فرو رود، اشکال ندارد.و در حال نماز کم
و در د های نماز دو رکعتی، یا سه رکعتی، یااز مبطالت نماز شک در رکعتیازدهم: 

ل نمازهای چهار رکعتی است، در صورتی که نمازگزار در حال شک باق  د.ی باشرکعت او 
یزی را چ، یا بطالت نماز آن است که رکن نماز را عمدًا یا سهوًا کم کنداز مدوازدهم: 

 ین اگرهمچن که رکن نیست عمدًا کم کند، یا چیزی از اجزاء نماز را عمدًا زیاد کند، و
تیاط اح بنا بر رکنی را مثل رکوع، یا دو سجده از یک رکعت سهوًا زیاد کند، نمازش ـ

 ست.کردن تکبیرة االحرام سهوًا، مبطل نماز نیشود. و اما زیاد ـ باطل می واجب
اطل باگر بعد از نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را ـ  1142مسأله 

 کند انجام داده یا نه، نمازش صحیح است.می
 

 ی که در نماز مکروه استیچیزها

د مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگردانـ  1143مسأله 
 طل استزش باطوری که نتواند مقداری از پشت سرش را ببیند، و اگر بتواند ببیند، نماهب

ت و ف راسها را بر هم بگذارد، یا به طرچنانکه گذشت. و نیز مکروه است در نماز چشم
و آب  ها را داخل هم نماید،چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی کند، و انگشت

 ت موقعوه اسرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند. و نیز مکردهان بیندازد، و به خط ق
اری خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر ک

 باشد.که خضوع و خشوع را از بین ببرد، مکروه می
و  ادرار آید، و نیز موقعی که نیاز به دفعموقعی که انسان خوابش میـ  1144مسأله 

ر ا فشاع دارد، مکروه است نماز بخواند، و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا رمدفو
ل های مفص  باشد. و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در کتابدهد در نماز مکروه می

 .ذکر شده است
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 شود نماز واجب را شکستمواردی که می

یز ـ جا واجببنا بر احتیاط  شکستن نماز واجب از روی اختیار ــ  1145مسأله 
 رای هرلکه بنیست. ولی برای حفظ مال، و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد، ب

 غرضی دینی یا دنیوی که مورد اهتمام نمازگزار است، مانعی ندارد.
ا اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب است، یـ  1146مسأله 

 نماز د، بدون شکستن نماز ممکن نباشد، بایدباشحفظ مالی که نگهداری آن واجب می
 را بشکند.

او  اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را ازـ  1147مسأله 
و اگر  ردازد،ال بپمطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان ح

د، ا بدهرز را بشکند و طلب او بدون شکستن نماز، دادن طلب او ممکن نیست، باید نما
 و بعد نماز را بخواند.

اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ ـ  1148مسأله 
زند، م نمیبه ه باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را

زند، در یمه هم اگر نماز را ب باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقیه نماز را بخواند. و
، ز استصورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد، شکستن نماز برای تطهیر جای

یر ا تطهو اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد، باید نماز را بشکند و مسجد ر
 نماید، و بعد نماز را بخواند.

 معصیت از را تمام کند، هرچندکسی که باید نماز را بشکند، اگر نمـ  1149مسأله 
اره کرده ولی نمازش صحیح است، اگرچه احتیاط مستحب آن است که آن نماز را دوب

 .بخواند
اید ادش بییاندازه رکوع خم شود، اگر پیش از قرائت یا پیش از آنکه بهـ  1150مسأله 

ستحب مارد، دکه اذان و اقامه، یا تنها اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت 
نها د که آبیای است برای گفتن آنها نماز را بشکند، بلکه اگر پیش از تمام شدن نماز یادش

 را فراموش کرده، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند.
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ّ
 اتّی شک

هایی است که نماز را باطل قسم است: هشت قسم آن شک «23»شکیات نماز 
 ا کرد، و ُنه قسم دیگر آن صحیح است.کند، و به شش قسم آن نباید اعتنمی

 
 های باطل کنندهشک

 کند از این قرار است:هایی که نماز را باطل میشکـ  1151مسأله 
سافر، مهای نماز دو رکعتی واجب مثل نماز صبح، و نماز شک در شماره رکعتاّول: 

 کند.یهای نماز مستحب، و نماز احتیاط، نماز را باطل نمولی شک در شماره رکعت
 های نماز سه رکعتی.شک در شماره رکعتدّوم: 

 آنکه در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.سّوم: 
م، شک کندچهارم:  و که د آنکه در نماز چهار رکعتی پیش از داخل شدن در سجده دو 

 رکعت خوانده یا بیشتر.
 شک بین دو و پنج، یا دو و بیشتر از پنج. پنجم:

 شک بین سه و شش، یا سه و بیشتر از شش.شم: ش
 های نماز که نداند چند رکعت خوانده است.شک در رکعتهفتم: 

 مد.آشک بین چهار و شش، یا چهار و بیشتر از شش، به تفصیلی که خواهد هشتم: 
ن های باطل کننده برای انسان پیش آید، بهتر آاگر یکی از شکـ  1152مسأله 

ه کر کند قدری فککه شک او پابرجا شد، نماز را به هم نزند، بلکه به است به همین اندازه
 صورت نماز به هم بخورد، یا از پیدا شدن یقین یا گمان ناامید شود.

 
 ی که نباید به آنها اعتنا کردیهاشک

 هایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است:شکـ  1153مسأله 
دن آن گذشته است، مثل آنکه در رکوع شک جا آورهبشک در چیزی که محل اّول: 
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 کند که حمد را خوانده یا نه.
 شک بعد از سالم نماز.دّوم: 

 شک بعد از گذشتن وقت نماز.سّوم: 

 کند.شک کثیر الشک، یعنی: کسی که زیاد شک میچهارم: 
و د، ا بدانهای نماز در صورتی که مأموم شماره آنها رشک امام در شماره رکعتپنجم: 

 های نماز را بداند.همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره رکعت
ی، و نماز احتیاط.ششم:   شک در نمازهای مستحب 

 
 ـ شک در چیزی که محل آن گذشته است 1

ه ام داداگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجـ  1154مسأله 
ر باید درعًا ننه، چنانچه مشغول کاری باشد که شیا نه، مثاًل شک کند که حمد خوانده یا 

 ر حالدصورتی که آن کار قبلی را عمدًا ترک کرده است مشغول این کار شود، مثاًل 
ین اغیر  خواندن سوره شک کند حمد خوانده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند، و در

 د.جا آورهبصورت باید آنچه را که در انجام آن شک کرده، 
قتی وه، یا اگر در بین خواندن آیه شک کند که آیه پیش را خوانده یا نـ  1155 مسأله

ل آن را خوانده یا نه، باید به شک که آخر آیه را می  ند.تنا نکود اعخخواند شک کند که او 
ذکر  اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن مانندـ  1156مسأله 

 اده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.و آرام بودن بدن را انجام د
، یا رود شک کند که رکوع کرده یا نهاگر در حالی که به سجده میـ  1157مسأله 

 شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند.
د را ـ  1158مسأله  ده یا جا آورهباگر در حال برخاستن شک کند که سجده یا تشه 

 د به شک خود اعتنا نکند.نه، بای
خواند، اگر موقعی که حمد یا کسی که نشسته یا خوابیده نماز میـ  1159مسأله 

د را تسبیحات می ده یا نه، باید به شک خود جا آورهبخواند شک کند که سجده یا تشه 
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اعتنا نکند، و اگر پیش از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود شک کند که سجده، یا 
د را  د.جا آورهبده یا نه، باید جا آورهب تشه 

نانچه ده یا نه، چجا آورهبهای نماز را اگر شک کند که یکی از رکنـ  1160مسأله 
واندن ش از خد، مثاًل اگر پیجا آورهبمشغول کاری که بعد از آن است نشده، باید آن را 

د شک کند که دو سجده را  ادش بعد ی و چنانچه د،جا آورهبده یا نه، باید جا آورهبتشه 
 ـ باطل الزم بنا بر احتیاط ده، چون رکن زیاد شده نمازش ـجا آورهببیاید که آن رکن را 

 است.
ه ده یا نه، چنانچجا آورهباگر شک کند عملی را که رکن نیست ـ  1161مسأله 

ن واندش از خد، مثاًل اگر پیجا آورهبمشغول کاری که بعد از آن است نشده، باید آن را 
ادش م آن یانجا سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند، و اگر بعد از

 ده بود، چون رکن زیاد نشده، نمازش صحیح است.جا آورهببیاید که آن را 
د استده یا نه، مثاًل مشغول تشجا آورهباگر شک کند که رکنی را ـ  1162مسأله   ه 

یادش  بعداً  ده یا نه، و به شک خود اعتنا نکند، وجا آورهباگر شک کند که دو سجده را 
جا هبآن را  نیاورده، در صورتی که مشغول رکن بعد نشده بایدجا هببیاید که آن رکن را 

اگر  ثالً مـ باطل است،  احتیاط الزم د، و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش بنا بر ـآور
اگر  ود، جا آورهبنیاورده، باید جا هبرا  پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده

 در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، نمازش چنانکه گفته شد باطل است.
ه ده یا نه، چنانچجا آورهباگر شک کند عملی را که رکن نیست ـ  1163مسأله 

ه قعی کمشغول کاری که بعد از آن است شده، باید به شک خود اعتنا نکند، مثاًل مو
خود  خواندن سوره است، اگر شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید به شک مشغول

ن بعد شغول رکمنیاورده، در صورتی که جا هباعتنا نکند، و اگر بعد یادش بیاید که آن را 
مازش شده ن د، و اگر مشغول رکن بعدجا آورهبنشده، باید آن را و آنچه بعد از آن است 

مد و اید حاًل در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده، بصحیح است، بنابراین اگر مث
 سوره را بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است.
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 تعقیب اگر شک کند که سالم نماز را گفته یا نه، چنانچه مشغول بهـ  1164مسأله 
ید به بات، نماز یا مشغول نماز دیگر شده، یا چیزی که منافی نماز است انجام داده اس

کند  گر شکاشک خود اعتنا نکند، و اگر پیش از اینها شک کند، باید سالم را بگوید. و 
 .که سالم را درست گفته یا نه، به شک خود اعتنا نکند، در هر جایی که باشد

 
 ـ شک بعد از سالم 2

ثاًل ماگر بعد از سالم نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یا نه، ـ  1165مسأله 
ت ر رکعرکوع کرده یا نه، یا بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که چها شک کند

شد، طل باخوانده یا پنج رکعت، به شک خود اعتنا نکند، ولی اگر هر دو طرف شک او با
مازش عت، نمثاًل بعد از سالم نماز چهار رکعتی شک کند که سه رکعت خوانده یا پنج رک

 باطل است.
 

 ـ شک بعد از وقت 3
، یا اگر بعد از گذشتن وقت نماز، شک کند که نماز خوانده یا نهـ  1166له مسأ

 ک کندگمان کند که نخوانده، خواندن آن الزم نیست. ولی اگر پیش از گذشتن وقت ش
 .خواندبکه نماز خوانده یا نه، اگرچه گمان کند که خوانده است، باید آن نماز را 

ه، به نکند که نماز را درست خوانده یا اگر بعد از گذشتن وقت شک ـ  1167مسأله 
 شک خود اعتنا نکند.

از اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نمـ  1168مسأله 
اء به از قضخوانده، ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر، باید چهار رکعت نم

 نیت نمازی که بر او واجب است بخواند.
انده ر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا، بداند یک نماز خواگـ  1169مسأله 

 اند.ا بخوولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی، باید قضای نماز مغرب و عشا ر
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یاد شک می 4  کند(ـ کثیر الشک )کسی که ز

ا رکند، یعنی وقتی حاِل او کثیر الشک کسی است که زیاد شک میـ  1170مسأله 
یسه ، مقانی که در وجود یا عدم وجود عوامل حواس پرتی همانند او هستندبا حاِل کسا

تصاص می کنیم، آن فرد بیشتر از معمول شک می کند. شایان ذکر است کثیر الشک اخ
ادت عندارد به کسی که زیاد شک کردن عادت او باشد، بلکه کافی است که در معرض 

 .به کثرت شک باشد
باید  دن چیزی از اجزاء نماز شک کند،جا آورهبدر کثیر الشک اگر ـ  1171مسأله 

رد که اذباید بنا بگ ده، مثاًل اگر شک کند که رکوع کرده یا نه،جا آورهببنا بگذارد که آن را 
کند، مثل دن چیزی شک کند که نماز را باطل میجا آورهبرکوع کرده است، و اگر در 

 گذارد.ت میا سه رکعت، بنا را بر صح  اینکه شک کند که نماز صبح را دو رکعت خوانده ی
طوری که زیادی کند، بهکسی که در یک بخش نماز زیاد شک میـ  1172مسأله 

 های دیگر نماز شک کند بایدشک از مختصات آن بخش حساب شود، چنانچه در بخش
ت ین اسبه دستور شخِص غیر کثیر الشک عمل نماید، مثاًل کسی که زیادی شک او در ا

ماید، نفتار رجا آوردن رکوع شک کند، باید به دستور آن هکرده یا نه، اگر در ب که سجده
 .کندجا آورد، و اگر به سجده رفته اعتنا نهیعنی اگر به سجده نرفته رکوع را ب

کسی که همیشه در نماز مخصوصی مثاًل در نماز ظهر زیاد شک ـ  1173مسأله 
ثاًل مشود، اگر در نماز دیگر شمرده میطوری که کثرت شک از مختصات آن کند، بهمی

 در نماز عصر شک کند باید به دستور شک رفتار نماید.
خواند زیاد کسی که فقط وقتی که در جای مخصوصی نماز میـ  1174مسأله 

کی د و شکند به همان نحو که در مسأله قبل آمد، اگر در غیر آنجا نماز بخوانشک می
 ور شک عمل نماید.برای او پیش آید، باید به دست

شک  اگر انسان شک کند که کثیر الشک شده یا نه، باید به دستورـ  1175مسأله 
منشأ  ه اگرعمل نماید. و کثیر الشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشت

 شک او شک در تغییر حال خودش باشد نه شک در معنای کثیر الشک، باید به شک
 خود اعتنا نکند.
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 جا آورده یا نه،هکند، اگر شک کند، رکنی را بکسی که زیاد شک میـ  1176ه مسأل
د آن ده بایعد نشبجا نیاورده، چنانچه مشغول رکن هو اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را ب

بنا بر  ـ جا آورد، و اگر مشغول رکن بعد شده نمازشهرکن را و آنچه بعد از آن است ب
ش انچه پی، چنست، مثاًل اگر شک کند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکندـ باطل ا احتیاط الزم

م یادش بیاید که رکوع نکرده است باید برگردد و رکوع کند، و  سجده  گر درااز سجده دو 
م یادش بیاید، نمازش ـ  .ـ باطل است بنا بر احتیاط دو 

یست کند، اگر شک کند چیزی را که رکن نکسی که زیاد شک میـ  1177مسأله 
محل  انچه ازنیاورده، چنجا هبده یا نه، و اعتنا نکند، و بعد یادش بیاید که آن را جا آورهب
حل آن از م د، و اگرجا آورهبدن آن نگذشته باید آن را و آنچه بعد از آن است جا آورهب

کند، گذشته نمازش صحیح است، مثاًل اگر شک کند که حمد خوانده یا نه و اعتنا ن
و اگر در  قنوت یادش بیاید که حمد نخوانده، باید حمد و سوره را بخواند، چنانچه در

 رکوع یادش بیاید، نمازش صحیح است.
 

 ـ شک امام و مأموم 5
های نماز شک کند، مثاًل شک اگر امام جماعت در شماره رکعتـ  1178مسأله 

 ه چهارشد که باکند که سه رکعت خواند یا چهار رکعت، چنانچه مأموم یقین یا گمان داشت
د، مام کنتز را رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است، امام باید نما

چند  شد کهو خواندن نماز احتیاط الزم نیست. و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته با
نا د اعتهای نماز شک کند، باید به شک خورکعت خوانده است، و مأموم در شماره رکعت

د اید. و همچنین است شک هر یک از آن دو در افعال نماز، مانند شک در عدننم
 سجده.

 
 ـ شک در نماز مستحّبی 6

ی شک کند، چنانچه طرف اگر در شماره رکعتـ  1179مسأله  های نماز مستحب 
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کند، بنا را بر کمتر بگذارد، مثاًل اگر در نافله صبح شک کند بیشتر شک نماز را باطل می
ت خوانده یا سه رکعت، بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است، و اگر طرف که دو رکع

کند، مثاًل شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت، به بیشتر شک نماز را باطل نمی
 هر طرف شک عمل کند، نمازش صحیح است.

 ا باطلکند ولی زیاد شدن رکن، آن رکم شدن رکن، نافله را باطل میـ  1180مسأله 
غول که مش کند. پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیایدنمی

 رمثاًل اگر د جا آورد،هرکن بعد از آن شده، باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را ب
ه به دوبار اند وبین رکوع یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده، باید برگردد و حمد را بخو

 .رکوع رود
 ر رکن،اگر در یکی از کارهای نافله شک کند، خواه رکن باشد یا غیـ  1181مسأله 

 ند.تنا نکد، و اگر محل آن گذشته به شک خود اعجا آورهبچنانچه محل آن نگذشته باید 
ی دو رکعتی گمانش به سه رکعت یا بیشترـ  1182مسأله   برود، اگر در نماز مستحب 

بنا بر  ید ـو اگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود، بااعتنا نکند، و نمازش صحیح است 
 رود بایدـ به همان گمان عمل کند، مثاًل اگر گمانش به یک رکعت می احتیاط واجب

 احتیاطًا یک رکعت دیگر بخواند.
ه سهو اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب سجدـ  1183مسأله 

هو یا فراموش نماید، الزم نیست بعد از نماز سجده سشود، یا یک سجده را واجب می
 د.جا آورهبقضای سجده را 

ی را خوانده یا نه، چنانچه آن ـ  1184مسأله  ل ماز مثناگر شک کند که نماز مستحب 
ست اچنین نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد، بنا بگذارد که نخوانده است. و هم

ا ره آن اشته باشد، و پیش از گذشتن وقت شک کند کاگر مثل نافله یومیه وقت معین د
ک ش، به ده یا نه ولی اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که خوانده است یا نهجا آورهب

 خود اعتنا نکند.
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 های صحیحشک

د، های نماز چهار رکعتی شک کنه صورت اگر در شماره رکعتدر نُ ـ  1185مسأله 
نماز  وگیرد بان به یک طرف پیدا کرد، همان طرف را باید فکر نماید، پس اگر یقین یا گم

ر ین قرات از اشود عمل نماید، و آن ُنه صورمی ذکررا تمام کند، وگرنه به دستورهایی که 
 است:

م شک کند که دو رکعت خوانده ااّول:  ه سست یا آنکه بعد از داخل شدن در سجده دو 
ا رنماز  و یک رکعت دیگر بخواند ورکعت، باید بنا بگذارد که سه رکعت خوانده است، 

تیاط ر احبو بنا  د ـجا آورهبتمام کند، و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده 
 ـ دو رکعت نشسته کافی نیست. واجب

م، که باید بنا بدّوم:  هار چگذارد شک بین دو و چهار بعد از داخل شدن در سجده دو 
 خواند.بستاده بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایرکعت خوانده و نماز را تمام کند، و 

م، که باید سّوم:  ر بنا را بشک بین دو و سه و چهار بعد از داخل شدن در سجده دو 
جا هبته ت نشسچهار بگذارد، و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، و بعد دو رکع

 د.آور
م که باید بنا رشک بین چهار و پنج بعد از داخل شدن در چهارم:  هار ا بر چسجده دو 

ر هر نین دد. و همچجا آورهببگذارد و نماز را تمام کند، و بعد از نماز دو سجده سهو 
موردی که طرف کمتر شک چهار رکعت باشد، مثل شک بین چهار و شش، و در هر 

ر دشدن  موردی که شک کند بین چهار رکعت و کمتر از آن و زیادتر از آن پس از داخل
م، می از عنی نمهد، یدتواند بنا را بر چهار بگذارد، و وظیفه هر دو شک را انجام سجده دو 

جده سد دو احتیاط بخواند از جهت احتمال آنکه از چهار رکعت کمتر خوانده باشد، و بع
گر ورت اسهو بیاورد از جهت احتمال آنکه بیش از چهار رکعت آورده باشد. و در هر ص

ل و م یکی از چهار شک گذشته بعد از سجده او  او  برای پیش از داخل شدن در سجده دو 
 پیش آید، نمازش باطل است.
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رد و ر بگذاشک بین سه و چهار، که در هر جای نماز باشد، باید بنا را بر چهاپنجم: 
جا هبشسته کعت ننماز را تمام کند، و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو ر

 د.آور
د بخواند ششم:  سالم  وشک بین چهار و پنج در حال ایستادن، باید بنشیند و تشه 

 د.جا آورهبنماز را بدهد، و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده، یا دو رکعت نشسته 
د بخواند وهفتم:  ماز نسالم  شک بین سه و پنج در حال ایستادن، باید بنشیند و تشه 

 د.جا آورهبه را بدهد، و دو رکعت نماز احتیاط ایستاد
د بهشتم:   وخواند شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستادن، باید بنشیند و تشه 

 د.جا آورهببعد از سالم نماز، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده، و بعد دو رکعت نشسته 
د بخواند و نهم:  از الم نمسشک بین پنج و شش در حال ایستادن، باید بنشیند و تشه 

 د.جا آورهبسجده سهو  را بدهد، و دو
های صحیح برای انسان پیش آید، چنانچه وقت اگر یکی از شکـ  1186مسأله 

ری که ه دستوبیستی نماز تنگ باشد که نتواند نماز را از سر گیرد، نباید نماز را بشکند و با
از  وشکند تواند نماز را بشد عمل نماید، ولی اگر وقت نماز وسعت داشته باشد می ذکر
 بگیرد. سر

ر هایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است، داگر یکی از شکـ  1187مسأله 
حتیاط ماز انماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را تمام کند احتیاط مستحب آن است که ن

ی که ام کارز انجارا بخواند، و بدون خواندن نماز احتیاط نماز را از سر نگیرد، و اگر پیش 
ـ باطل  اجبوبنا بر احتیاط  کند نماز را از سر بگیرد، نماز دومش هم ـینماز را باطل م

نماز دومش  کند مشغول نماز شود،است، ولی اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می
 صحیح است.

های باطل برای انسان پیش آید و بداند که اگر به وقتی یکی از شکـ  1188مسأله 
شک باطل او شود، در صورتی که او یقین، یا گمان پیدا می حالت بعدی منتقل شود برای

ل نماز باشد، جایز نیست با حالت شک نماز را ادامه دهد، مثاًل اگر در  در دو رکعت او 
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حال ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به یک 
این حال رکوع کند؛ و اما در بقیه  کند، جایز نیست باطرف، یقین یا گمان پیدا می

 تواند نماز را ادامه دهد تا یقین، یا گمان برای او پیدا شود.های باطل میشک
ل گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظرـ  1189مسأله  او  اگر او 

ل دو طرف در نظر او م ساوی مساوی شود، باید به دستور شک عمل نماید، و اگر او 
باید همان  و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود،باشد 

 .طرف که گمانش به آن رفته را بگیرد و نماز را تمام کند
 داند گمانش به یک طرف بیشتر است، یا هر دو طرفکسی که نمیـ  1190مسأله 

 در نظر او مساوی است، باید به دستور شک عمل کند.
 دو ه مثالً کاگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته ـ  1191مسأله 

سه  واندنخرکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته، ولی نداند که گمانش به 
 اند.ا بخوررکعت بوده، یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده، الزم نیست نماز احتیاط 

ر ه، و دده یا نجا آورهبک کند که دو سجده را اگر بعد از ایستادن شـ  1192مسأله 
حیح هایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صهمان موقع یکی از شک

به  نانچهچباشد، برای او پیش آید، مثاًل شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، می
د  خواند یکی میدستور آن شک عمل کند، نمازش صحیح است. ولی اگر موقعی که تشه 

 ن دو وگر بیاها اتفاق بیفتد، اگر شک او بین دو و سه باشد نماز باطل است، و از آن شک
 د.چهار یا دو و سه و چهار باشد نماز صحیح است، و به دستور شک باید عمل کن

د شود، یا پیش از ایستادن ــ  1193مسأله  در  اگر پیش از آنکه مشغول تشه 
د ندرکعت ن هما جا آورده، و درهـ شک کند که یک یا دو سجده را ب اردهایی که تشه 

د، هایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است، برایش پیش آیموقع یکی از شک
 .نمازش باطل است

پنج،  اگر موقعی که ایستاده بین سه و چهار، یا بین سه و چهار وـ  1194مسأله 
ل زش باطنیاورده، نماجا هبرکعت پیش را  شک کند و یادش بیاید که یک یا دو سجده از

 است.
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ل ااگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید، مثاًل ـ  1195مسأله  و 
 چهار شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا

م عمل نماید.  رکعت، باید به دستور شک دو 
 هار شکز شک کند که در حال نماز مثاًل بین دو و چاگر بعد از نماـ  1196مسأله 

س از پتواند تواند به دستور هر دو شک عمل کند. و نیز میکرده، یا بین سه و چهار، می
 کند آن را دوباره بخواند.انجام کاری که نماز را باطل می

 لیمده وآاگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شکی برای او پیش ـ  1197مسأله  
های کشد از های باطل یا صحیح بوده، باید نماز را اعاده کند، و اگر بداننداند از شک

 اند.صحیح بوده ولی نداند کدام قسم آن بوده است، جایزاست نماز را دوباره بخو
یک  خواند، اگر شکی کند که باید برای آنکسی که نشسته نماز میـ  1198مسأله 

جا هبه ا دو رکعت نشسته بخواند، باید یک رکعت نشسترکعت نماز احتیاط ایستاده، ی
 اید دوند، بد. و اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواآور

 د.جا آورهبرکعت نشسته 
اط از خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیکسی که ایستاده نماز میـ  1199مسأله 

ه مسأل خواند که حکم آن درکه نماز را نشسته می ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی
 د.جا آورهبشد، نماز احتیاط را  ذکرپیش 

 خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاطکسی که نشسته نماز میـ  1200مسأله 
 خواند عمل کند.بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می

 
 دستور نماز احتیاط

کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سالم نماز باید فورًا ـ  1201مسأله 
نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید، و حمد را بخواند و به رکوع رود، و دو سجده 
نماید، پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است بعد از دو سجده تشهد بخواند 

او واجب است، بعد از دو سجده یک رکعت و سالم دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر 
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ل  د سالم دهد.جا آورهبدیگر مثل رکعت او   د و بعد از تشه 
رند ن نیاونماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید نیت آن را به زباـ  1202مسأله 

سم ب»ه کـ حمد را آهسته بخوانند، و احتیاط مستحب آن است  و بنا بر احتیاط الزم ـ
 هم آهسته بگویند. آن را« الله

ست اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درـ  1203مسأله 
آن  م نیستد الزبوده، الزم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهم

 را تمام نماید.
های نمازش کم اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتـ  1204مسأله 

ده، نخوان نماز کند انجام نداده، باید آنچه را ازبوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می
ه کاری ک اگر ـ دو سجده سهو بنماید، و بنا بر احتیاط الزم بخواند، و برای سالم بیجا ـ

 د.جا آورهب وبارهکند انجام داده مثاًل پشت به قبله کرده، باید نماز را دنماز را باطل می
حتیاط ااگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز ـ  1205له مسأ

ه ز را سد نمابوده، مثاًل در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند، بعد بفهم
 رکعت خوانده، نمازش صحیح است.

ماز ناگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از ـ  1206مسأله 
همد عد بفبیاط بوده، مثاًل در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند، احت

 نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز را دوباره بخواند.
 ز نمازاگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر اـ  1207مسأله 

همد عد بفیاط بخواند، باحتیاط بوده، مثاًل در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احت
کند یاطل منماز را دو رکعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط، کاری که نماز را ب

ماز را ی که نر کارانجام داده، مثاًل پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بخواند، و اگ
اره ا دوبرکند انجام نداده، احتیاط الزم آن است که در این صورت نیز نمازش باطل می

 بخواند، و اکتفا به ضمیمه کردن یک رکعت متصل به نماز نکند.
اگر بین دو و سه و چهار شک کند، و بعد از خواندن دو رکعت نماز ـ  1208مسأله 
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احتیاط ایستاده، یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، الزم نیست دو رکعت نماز 
 احتیاط نشسته را بخواند.

اط ر بین سه و چهار شک کند، و موقعی که یک رکعت نماز احتیاگـ  1209مسأله 
ا را ره حتیاطخواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز اایستاده را می

 متصل کند، و چنانچه پیش از داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد، یک رکعت به طور
سهو  جدهـ دو س بنا بر احتیاط الزم بخواند و نمازش صحیح است. و برای سالم زیادی ـ

واند اره بخا دوببنماید. و اما اگر پس از داخل شدن در رکوع یادش آمده باشد، باید نماز ر
 تواند اکتفا به ضمیمه کردن رکعت باقیمانده نماید.و بنا بر احتیاط نمی

 اگر بین دو و سه و چهار شک کند، و موقعی که دو رکعت نمازـ  1210مسأله 
ه در ر آنچخواند، یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، نظییاط ایستاده را میاحت

 شد در اینجا جاری است. ذکرمسأله گذشته 
 ز نمازااگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر ـ  1211مسأله 

 آید.شد در اینجا می ذکر( 120۹احتیاط بوده، نظیر آنچه در مسأله )
ه، ده یا نجا آورهباگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده ـ  1212ه مسأل

ین بی که چنانچه وقت نماز گذشته، به شک خود اعتنا نکند، و اگر وقت دارد، در صورت
ثل شک و نماز زیاد طول نکشیده، و در کار دیگری وارد نشده است، و کاری هم م

و اگر  خواند،ط را بکند انجام نداده، باید نماز احتیامیروگرداندن از قبله که نماز را باطل 
 ز و شکین نمابده، یا در کار دیگری وارد شده، یا جا آورهبکند کاری که نماز را باطل می

 ـ باید نماز را دوباره بخواند. بنا بر احتیاط الزم او زیاد طول کشیده ـ
رکعت بخواند، نماز  یک رکعت دو جایبهاگر در نماز احتیاط ـ  1213مسأله 

ر بنا ب شود، و باید دوباره اصل نماز را بخواند. و همچنین است ـاحتیاط باطل می
 ـ اگر در نماز احتیاط رکنی را اضافه کند. احتیاط الزم
موقعی که مشغول نماز احتیاط است، اگر در یکی از کارهای آن ـ  1214مسأله 

د، و اگر محلش گذشته باید به شک آورجا هبشک کند، چنانچه محل آن نگذشته باید 
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خود اعتنا نکند، مثاًل اگر شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته باید 
 بخواند، و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.

های نماز احتیاط شک کند، چنانچه طرف اگر در شماره رکعتـ  1215مسأله 
 ک نمازیشتر شکند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، و اگر طرف بمیبیشتر شک نماز را باطل 

 و رکعتداندن کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد، مثاًل موقعی که مشغول خورا باطل نمی
شتر نماز احتیاط است، اگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، چون طرف بی

یک  ند کهدو رکعت خوانده، و اگر شک ک کند، باید بنا بگذارد کهشک نماز را باطل می
گذارد کند، باید بنا برکعت خوانده یا دو رکعت، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی

 که دو رکعت خوانده است.
ود، اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوًا کم یا زیاد شـ  1216مسأله 

 سجده سهو ندارد.
 شرایط از احتیاط شک کند که یکی از اجزاء، یااگر بعد از سالم نمـ  1217مسأله 

 ده یا نه، به شک خود اعتنا نکند.جا آورهبآن را 
د یا یک سجده را فراموش کند و دـ  1218مسأله  ر جای اگر در نماز احتیاط، تشه 

 ا قضارخود تدارکش ممکن نباشد، احتیاط واجب آن است که بعد از سالم نماز، سجده 
 هد الزم نیست.نماید، ولی قضای تش

ز ل نمااگر نماز احتیاط، و دو سجده سهو بر او واجب شود، باید او  ـ  1219مسأله 
قضای  یاط وـ اگر نماز احت احتیاط واجب د، و همچنین است بنا بر ـجا آورهباحتیاط را 

 سجده بر او واجب شود.
به  حکم گمان در نمازهای واجب نسبت به رکعات همان حکم یقینـ  1220مسأله 

ها نیز جاری است مثاًل اگر ـ در نافله واجب بنا بر احتیاط رکعات است، و آنچه ذکر شد ـ
نداند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده، بنا 

گذارد که دو رکعت است، و اگر در نماز چهار رکعتی گمان دارد که چهار رکعت می
ندارد. و اما نسبت به افعال، گمان حکم شک را دارد، پس اگر  خوانده، نماز احتیاط
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د، و اگر جا آورهبگمان دارد رکوع کرده، در صورتی که داخل سجده نشده است باید آن را 
گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد اعتنا به گمان ننماید، و 

 نمازش صحیح است.
هو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای حکم شک و سـ  1221مسأله 

و یا د واجب دیگر فرق ندارد، مثاًل اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده
اشته شود، و اگر گمان درکعت، چون شک او در نماز دو رکعتی است، نمازش باطل می

 ماید.نباشد که دو رکعت یا یک رکعت است، بر طبق گمان خود نماز را تمام می
 

 سجده سهو

ی دستور در دو مورد بعد از سالم نماز، انسان باید دو سجده سهو بهـ  1222مسأله 
 د:جا آورهبشود می ذکرکه بعدًا 

د را فراموش کند. کل آنکهاّول:   تشه 
م شک کند دّوم:   ه چهارکآنکه در نماز چهار رکعتی بعد از داخل شدن در سجده دو 

چنان یا شک کند که چهار رکعت خوانده یا شش رکعت هم رکعت خوانده یا پنج رکعت،
 های صحیح گذشت.که در مورد چهارم از شک

 ـ سجده سهو الزم است: بنا بر احتیاط واجب و در سه مورد ـ
محکوم  ماز همده و نآنکه اجمااًل بداند که در نماز چیزی را اشتباهًا کم یا زیاد کراّول: 

 به صحت باشد.
 ن نماز، سهوًا حرف بزند.آنکه در بیدّوم: 

ل سهوًا سالم بدهد. و سّوم:  جایی که نباید سالم نماز را بدهد، مثاًل در رکعت او 
احتیاط مستحب آن است که اگر یک سجده را فراموش کند، یا اینکه در جایی که باید 

د بایستد مثاًل در موقع خواندن حمد و سوره اشتباهًا بنشیند، و در موقعی که باید بنشین
د، اشتباهًا بایستد، دو سجده سهو  د. بلکه برای هر چیزی که در جا آورهبمثاًل موقع تشه 

نماز اشتباهًا کم یا زیاد کند، دو سجده سهو بنماید. و احکام این چند صورت در مسائل 
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 شود.می ذکرآینده 
 بزند، اگر انسان اشتباهًا یا به خیال اینکه نمازش تمام شده حرفـ  1223مسأله 

 د.جا آورهبـ دو سجده سهو  بنا بر احتیاط باید ـ
شود، سجده سهو واجب برای صدایی که از سرفه کردن پیدا میـ  1224مسأله 

ط ر احتیابنا ب بگوید، باید ـ« آه»بکشد یا « آه»نیست، ولی اگر سهوًا ناله بکند یا 
 ـ سجده سهو نماید. واجب

اند، وانده دوباره به طور صحیح بخواگر چیزی را که سهوًا غلط خـ  1225مسأله 
 برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست.

تی حرف بزند و همه آن ناشی از یک اـ  1226مسأله  شتباه اگر در نماز سهوًا مد 
 باشد، دو سجده سهو بعد از سالم نماز کافی است.

ه است کاگر سهوًا تسبیحات اربعه را نگوید، احتیاط مستحب آن ـ  1227مسأله 
 د.جا آورهببعد از نماز دو سجده سهو 

الُم السَّ »اگر در جایی که نباید سالم نماز را بگوید، سهوًا بگوید: ـ  1228مسأله 
الُم َعَلیکْم »یا بگوید:  ،«َعَلینا َوَعَلی ِعباِد الله الّصاِلِحیَن  را  «َبَرکاُتهُ ْحَمُة الله َو َوَر »چه اگر «السَّ

تباهًا ر اشـ دو سجده سهو انجام دهد، ولی اگ ا بر احتیاط الزمبن نگفته باشد، باید ـ
ِبی، َوَرْحَمُة الله َوَبَرکاُتهُ »بگوید  الُم َعَلیک َایها النَّ است که دو  ستحب آنیاط ماحت «السَّ

ط حتیاابنا بر  د. ولی اگر دو حرف یا بیشتر از سالم را بگوید ـجا آورهبسجده سهو 
 انجام دهد. ـ باید دو سجده سهو واجب

و دگوید، باگر در جایی که نباید سالم دهد، اشتباهًا هر سه سالم را ـ  1229مسأله 
 سجده سهو کافی است.

د را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت ـ  1230مسأله  عد باگر یک سجده یا تشه 
رای ـ ب تحببنا بر احتیاط مس د، و بعد از نماز ـجا آورهبیادش بیاید، باید برگردد و 

 ایستادن بیجا دو سجده سهو انجام دهد.
د را از ـ  1231مسأله  اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده یا تشه 
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د دو  رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سالم نماز، سجده را قضا نماید، و برای تشه 
 د.جا آورهبسجده سهو 
 یت کردهنیاورد، معصجا هبنماز عمدًا  اگر سجده سهو را بعد از سالمـ  1232مسأله 

جا هب هواً ـ باید هر چه زودتر آن را انجام دهد، و چنانچه س و بنا بر احتیاط واجب ـ
 خواند.بباره نیاورد، هر وقت یادش آمد باید فورًا انجام دهد، و الزم نیست نماز را دو

م یا نه، الزاگر شک دارد مثاًل دو سجده سهو بر او واجب شده ـ  1233مسأله 
 د.جا آورهبنیست 

ر کسی که شک دارد مثاًل دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهاـ  1234مسأله 
 تا، اگر دو سجده انجام دهد کافی است.

ن به آنیاورده، و تدارک جا هباگر بداند یکی از دو سجده سهو را ـ  1235مسأله 
هو جده سسه کرده است، باید دو سبب فاصله زیاد ممکن نباشد، یا بداند سهوًا سه سجد

 د.جا آورهب
 

 دستور سجده سهو

جده دستور سجده سهو این است که بعد از سالم نماز فورًا نیت سـ  1236مسأله 
 است ـ بر چیزی که سجده بر آن صحیح بنا بر احتیاط الزم سهو کند و پیشانی را ـ

 گوید،تر آن است که ببگذارد، و احتیاط مستحب آن است که در آن ذکر بگوید، و به
ِبی َوَرْحَمُة الله » الُم َعَلیک َایَها النَّ یند و دوباره به بعد باید بنش «کاُتهُ َبرَ َو ِبْسِم الله َوِبالله، السَّ

د بگوید: الُم » سجده رود، و ذکری را که گفته شد بگوید و بنشیند، و بعد از تشه  السَّ
 را اضافه کند. «َوَبرکاُتهُ َوَرْحَمُة الله »و اولی این است  «َعَلیکْم 

 
 قضای سجده فراموش شده

ای را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را سجدهـ  1237مسأله 
آورد، باید تمام شرایط نماز مانند پاک بودن بدن، و لباس، و رو به قبله بودن، و میجا هب
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 های دیگر را داشته باشد.شرط
ل  ا چند دفعه فراموش کند، مثاًل یک سجده از رکعتاگر سجده رـ  1238مسأله  او 

م فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هر دو را  ود، جا آورهب و یک سجده از رکعت دو 
 د.جا آورهباحتیاط مستحب آن است که برای فراموشی هرکدام دو سجده سهو 

د را فراموش کند، باید براـ  1239مسأله  د فراماگر یک سجده و تشه  وش ی تشه 
هتر بد؛ ولی برای سجده فراموش شده الزم نیست، گرچه جا آورهبشده دو سجده سهو 

 است.
ضا اگر دو سجده از دو رکعت فراموش نماید، الزم نیست هنگام قـ  1240مسأله 

 مراعات ترتیب نماید.
 سهواً  اگر بین سالم نماز و قضای سجده کاری کند که اگر عمدًا یاـ  1241مسأله 

ب آن مستح شود، مثاًل پشت به قبله نماید، احتیاطدر نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می
 است که بعد از قضای سجده دوباره نماز را بخواند.

خر آاگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک سجده را از رکعت ـ  1242مسأله 
ز اه بعد آنچ وباید آن را  فراموش کرده، چنانچه منافی از قبیل حدث از او سر نزده باشد،

ی سالم برا ـ دو سجده سهو و بنا بر احتیاط واجب آن است از تشهد و سالم انجام دهد، ـ
 د.جا آورهببیجا 

 اگر بین سالم نماز و قضای سجده کاری کند که برای آن سجدهـ  1243مسأله 
ل باید اـ  بنا بر احتیاط واجب شود، مثل آنکه سهوًا حرف بزند، ـسهو واجب می جده سو 

 د.جا آورهبرا قضا کند، و بعد دو سجده سهو 
د را، ـ  1244مسأله  ده اید سجباگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشه 

یز د را ند، و احتیاط مستحب آن است که تشه  جا آورهبرا قضا نماید، و دو سجده سهو 
 قضا نماید.

د را فراموش کرده، یا نه، وااگر شک دارد که سجده ـ  1245مسأله  جب یا تشه 
 نیست قضا یا سجده سهو نماید.
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کعت راگر بداند سجده را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع ـ  1246مسأله 
 ماید.ده یا نه، احتیاط مستحب آن است که آن را قضا نجا آورهببعد یادش آمده و 

ر او باگر برای کاری سجده سهو کسی که باید سجده را قضا نماید، ـ  1247مسأله 
ل سجده را قضا ن بنا بر احتیاط واجب واجب شود، باید ـ ، بعد مایدـ بعد از نماز، او 

 د.جا آورهبسجده سهو را 
جا هباگر شک دارد که بعد از نماز، قضای سجده فراموش شده را ـ  1248مسأله 

 ماز هموقت ن نماید، بلکه اگرده یا نه، چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده را قضا آور
 ـ باید آن را قضا کند. بنا بر احتیاط واجب گذشته باشد ـ

 
 ط نمازیکم و زیاد کردن اجزاء و شرا

ه یک هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدًا کم یا زیاد کند اگرچـ  1249مسأله 
 حرف آن باشد، نماز باطل است.

ا کم ، چیزی از واجبات رکنی نماز راگر به واسطه ندانستن مسألهـ  1250مسأله 
ه به کسی مانند ک کند، نماز باطل است. و اما کم کردن واجب غیر رکنی از جاهل قاصر ـ

 وم شدهه معلگفته شخصی موثقی یا رساله معتبری اعتماد کرده و بعدًا خطای او، یا رسال
وی رچند از هر کند. و چنانچه به واسطه ندانستن مسأله ــ نماز را باطل نمی است

ماز ره نـ حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، یا حمد و سو تقصیر
ی رکعت ظهر و عصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر و عصر، و عشا را چهار

 بخواند، نمازش صحیح است.
 ، یادهاگر در بین نماز یا بعد از آن بفهمد وضو یا غسلش باطل بوـ  1251مسأله 

 و اگر واند؛بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده، باید نماز را دوباره با وضو یا غسل بخ
 وقت گذشته قضا نماید.

اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش ـ  1252مسأله 
 ـ باطل است. و اگر پیش از رسیدن به رکوع بنا بر احتیاط واجب فراموش کرده، نمازش ـ
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د، و برخیزد و حمد و سوره، یا تسبیحات جا آورهبیادش بیاید، باید برگردد و دو سجده را 
ـ برای ایستادن بیجا  بنا بر احتیاط مستحب را بخواند و نماز را تمام کند، و بعد از نماز ـ

 دو سجده سهو بنماید.
د که بیاییادش  «السالم علیکم»و  «السالم علینا»اگر پیش از گفتن ـ  1253مسأله 

د  د، و دوبارهجا آورهبنیاورده، باید دو سجده را جا هبدو سجده رکعت آخر را  خواند بتشه 
 و سالم نماز را بدهد.

ماز آخر ن اگر پیش از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر ازـ  1254مسأله 
 د.جا آورهبنخوانده، باید مقداری را که فراموش کرده 

ماز آخر ن اگر بعد از سالم نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر ازـ  1255مسأله 
از را فتد نماق بیرا نخوانده، چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمدًا یا سهوًا اتف

دی و کند، مثاًل پشت به قبله کرده، نمازش باطل است. و اگر کاری که عمباطل می
جا هبرده موش کم نداده، باید فورًا مقداری را که فراکند انجاسهوی آن، نماز را باطل می

 ـ دو سجده سهو انجام دهد. بنا بر احتیاط الزم د، و برای سالم زیادی ـآور
ا مدًا یهرگاه بعد از سالم نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز عـ  1256مسأله 

ه دو یاید کبادش یید، و بعد کند، مثاًل پشت به قبله نماسهوًا اتفاق بیفتد نماز را باطل می
ا نماز ر نیاورده، نمازش باطل است، و اگر پیش از انجام کاری کهجا هبسجده آخر را 

د د و دوبارهجا آورهبای را که فراموش کرده کند یادش بیاید، باید دو سجدهباطل می  تشه 
ی که المسای ـ دو سجده سهو بر و بنا بر احتیاط واجب بخواند و سالم نماز را بدهد، ـ

ل گفته است انجام دهد.  او 
اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده باید دوباره بخواند، و اگر ـ  1257مسأله 

درجه یا بیشتر  ۹0وقت گذشته قضا نماید. و اگر بفهمد پشت به قبله خوانده یا با انحراف 
گذشته باشد،  بوده است، چنانچه وقت نگذشته باشد باید دوباره بخواند، و اگر وقت

د بوده، یا جاهل به حکم بوده، قضا الزم است، وگرنه قضا الزم نیست. و اگر  چنانچه مرد 
درجه بوده است، پس اگر در انحراف از قبله معذور نبوده،  «۹0»بفهمد انحراف کمتر از 
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بنا بر  مثل اینکه در جستجوی طرف قبله یا در ندانستن مسأله کوتاهی کرده باید، ـ
ـ نماز را دوباره بخواند، چه در وقت باشد چه خارج وقت، و اگر معذور بوده الزم  احتیاط

 نیست دوباره بخواند.
 

 نماز مسافر

 د، یعنی دوجا آورهبمسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت شرط، شکسته 
 رکعت بخواند:

 شد.( نباکیلومتر تقریباً  44آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی )شرط اّول: 
ن کسی که رفتن و برگشتن او مجموعًا هشت فرسخ است، خواه رفتـ  1258مسأله 

اگر  ابرایند، بنیا برگشتنش کمتر از چهار فرسخ باشد یا نباشد، باید نماز را شکسته بخوان
دو  یعنی عکس باشد، باید نماز را شکسته ـرفتن سه فرسخ، و برگشتن پنج فرسخ، یا به

 ـ بخواند. رکعتی
رود اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد، اگرچه روزی که میـ  1259مسأله 

ر این دت که همان روز یا شب آن برنگردد، باید نماز را شکسته بخواند، ولی بهتر آن اس
 صورت احتیاط کرده تمام نیز بخواند.

ه کاگر سفر، مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند ـ  1260مسأله 
 ند کهو هشت فرسخ است یا نه، نباید نماز را شکسته بخواند، و چنانچه شک کسفر ا

 اند.م بخوسفر او هشت فرسخ است یا نه، تحقیق کردن الزم نیست، و باید نمازش را تما
اگر یک عادل، یا شخص موث قی، خبر دهد که سفر انسان هشت ـ  1261مسأله 

 واند.ند، باید نماز را شکسته بخفرسخ است، و انسان به گفته او اطمینان پیدا ک
ه کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است، اگر نماز را شکستـ  1262مسأله 

 گر وقتد، و اجا آورهببخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی 
 گذشته، قضا نماید.

فرسخ نیست، خواهد برود هشت کسی که یقین دارد سفری که میـ  1263مسأله 
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یا شک دارد که هشت فرسخ هست یا نه، چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت 
فرسخ بوده، اگرچه کمی از راه باقی باشد، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر تمام خوانده 

 د. ولی اگر وقت گذشته الزم نیست قضا نماید.جا آورهبدوباره شکسته 

ی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است، اگر بین دو مـ  1264مسأله  ند چحل 
 .خواندرفته هشت فرسخ شود، باید نماز را تمام بهموآمد کند، اگرچه رویمرتبه رفت

ی دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسـ  1265مسأله  اه خ، و راگر محل 
جا به آن هشت فرسخ استدیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که 

م ، تمابرود، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود
 بخواند.

ابتدای هشت فرسخ را باید از جایی حساب کند که شخص پس از ـ  1266مسأله 
 ضی ازشود، و آنجا غالبًا آخر شهر است. ولی در بعگذشت از آنجا مسافر محسوب می

د ار بزرگ ممکن است آخر محله باشد و انتهای مسافت شرعی برای فرشهرهای بسی
د در صد فرباشد سفر نماید، مقمسافری که قصد دارد به شهر یا روستایی که وطن او نمی

 باشد، نه اول آن شهر یا روستا.آن شهر یا روستا می
ل مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، یعنی بدانشرط دّوم:  که  دآنکه از او 

فرت که کمتر از هشت فرسخ است مسا به جاییپیماید، پس اگر هشت فرسخ راه را می
سخ شت فرکند، و بعد از رسیدن به آنجا قصد کند جایی برود که با مقداری که آمده ه

ل قصد هشت فرسخ را نداشته باید نماز را تمام بخواند. ول د بخواه ی اگرشود، چون از او 
شود، باید یا مثاًل مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می از آنجا هشت فرسخ برود،

 نماز را شکسته بخواند.
داند سفرش چند فرسخ است، مثاًل برای پیدا کردن کسی که نمیـ  1267مسأله 

داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند، باید نماز کند، و نمیای مسافرت میگمشده
خواهد ده روز در آنجا برگشتن چنانچه تا وطنش یا جایی که می را تمام بخواند. ولی در

بماند، هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند، و نیز اگر در بین رفتن 
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شود، باید نماز را شکسته قصد کند که مسافتی برود که با برگشتن هشت فرسخ می
 بخواند.

ه باشد را شکسته بخواند که تصمیم داشتمسافر در صورتی باید نماز ـ  1268مسأله 
اگر  رود، و مثاًل قصدش این است کههشت فرسخ برود، پس کسی که از شهر بیرون می

کند، باید یمرفیق پیدا کند، سفر هشت فرسخی برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا 
 نماز را شکسته بخواند، و اگر اطمینان ندارد، باید تمام بخواند.

ه کسی که قصد هشت فرسخ دارد، اگرچه در هر روز مقدار کمی راـ  1269ه مسأل
ص )که معنایش در مسأله ) اید نماز را ( خواهد آمد( برسد ب1304برود، وقتی به حد  ترخ 

ست که آن ا شکسته بخواند. ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود، احتیاط الزم
 اند.نمازش را هم تمام، و هم شکسته بخو

کسی که در سفر در اختیار دیگری است، مانند زن و فرزند و ـ  1270مسأله 
اند، ه بخوخدمتکار و زندانی، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکست

 .تجا آورد، و پرسیدن الزم نیست گرچه بهتر اسهو اگر نداند، نماز را تمام ب
اشته ار دیگری است، اگر بداند یا گمان دکسی که در سفر در اختیـ  1271مسأله 

ز را کند، باید نماشود و سفر نمیباشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می
 تمام بخواند.
ه کسی که در سفر در اختیار دیگری است، اگر اطمینان ندارد کـ  1272مسأله 

 خواند.مام بید نماز را تکند، باپیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا شده و سفر نمی
 ولی اگر اطمینان دارد، باید نماز را شکسته بخواند.

ر ه چهاآنکه در بین راه از قصد خود برنگردد، پس اگر پیش از رسیدن بشرط سّوم: 
د شود، و مسافتی که رفته با برگشت از ه سخ شت فرفرسخ از قصد خود برگردد، یا مرد 

 د.کمتر است، باید نماز را تمام بخوان

اگر بعد از پیمودن مقداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ ـ  1273مسأله 
شود، از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که همانجا بماند، یا بعد می
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د باشد، باید نماز را تمام بخواند.  از ده روز برگردد، یا در برگشتن و ماندن مرد 
قداری از راه که با برگشتن هشت فرسخ اگر بعد از پیمودن مـ  1274مسأله 

ته ا شکسشود، از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد، باید نماز رمی
 بخواند، اگرچه بخواهد کمتر از َده روز در آنجا بماند.

اگر برای سفر هشت فرسخی به طرف محلی حرکت کند، و بعد از ـ  1275مسأله 
لی که حرک رفتن مقداری از راه بخواهد ه تا ت کردجای دیگری برود، چنانچه از محل او 

 خواهد برود، هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.جایی که می
د شود که بقیه رـ  1276مسأله  اه را اگر پیش از آنکه هشت فرسخ را طی کند مرد 

د است راه نرود و بعد تصمیم بگیرد که رود، باید ه را به رابقی برود یا نه، و در موقعی که مرد 
 تا آخر مسافرت نماز را شکسته بخواند.

د شود که بقیه راـ  1277مسأله  رود ه را باگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مرد 
د است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که  سخ شت فرهیا نه، و در موقعی که مرد 

خر آاش هشت فرسخ شود، باید تا تدیگر برود، و یا تا جایی برود که رفت و برگش
 مسافرت نماز را شکسته بخواند.

د شود که بقیه راـ  1278مسأله  رود ه را باگر پیش از آنکه به هشت فرسخ برسد، مرد 
د است مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد که  ، رودباه را قیه ربیا نه، و در موقعی که مرد 

تر ست کمااستثنای مسافتی که با تردید پیموده  چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت به
 .ستسته ااز هشت فرسخ باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر کمتر نیست نمازش شک

ر دآنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد و  شرط چهارم:
 هد پیش ازخواآنجا توقف کند، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند، پس کسی که می

 ماند،برسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد و در آن توقف کند، یا ده روز در محلی 
ًا هم حتیاطاخواهد از وطن بدون توقف بگذرد باید باید نماز را تمام بخواند، و اگر می

 شکسته بخواند وهم تمام.
رد گذداند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش میکسی که نمیـ  1279مسأله 
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 نماید یا نه، باید نماز را تمام بخواند.یا نه، یا ده روز در محلی قصد اقامت می
خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد کسی که میـ  1280مسأله 

د است که طنش از و و در آن توقف کند، یا ده روز در محلی بماند، و نیز کسی که مرد 
ود، شنصرف ماگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن  بگذرد، یا ده روز در محلی بماند،

 ت فرسختن هشباز هم باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر باقیمانده راه هرچند با برگش
 باشد، باید نماز را شکسته بخواند.

فر زدی سآنکه برای کار حرام سفر نکند، و اگر برای کار حرامی مانند دشرط پنجم: 
ی که براثل آنام بخواند. و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد، مکند، باید نماز را تم

وهر ـ داشته باشد، یا زن بدون اجازه ش که موجب مرگ یا نقص عضو است او ضرری ـ
 از راسفری برود که بر او واجب نباشد، ولی اگر مثل سفر حج واجب باشد، باید نم

 شکسته بخواند.
ـ پدر و  ناشی از شفقت سبب اذیت ـ سفری که واجب نیست اگرـ  1281مسأله 

 گیرد.به هم مادر باشد حرام است، و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روز
کند، کسی که سفر او حرام نیست، و برای کار حرام هم سفر نمیـ  1282مسأله 

 شکسته از رااگرچه در سفر معصیتی انجام دهد، مثاًل غیبت کند یا شراب بخورد، باید نم
 بخواند.

ض اگر برای آنکه کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید، چه غرـ  1283مسأله 
 تواندبدیگری در سفر داشته یا نه، نمازش تمام است، پس کسی که بدهکار است، اگر 

 وبدهد  ود رابدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خ
 ش برایر سفرن قرض مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند. ولی اگبرای فرار از داد

 .خواندکار دیگری است اگرچه در سفر ترک واجب نیز بنماید، باید نماز را شکسته ب
مالک  اگر در سفر، وسیله سواری انسان غصبی باشد و برای فرار ازـ  1284مسأله 

 .ند، باید نماز را تمام بخوامسافرت کرده باشد، یا در زمین غصبی مسافرت کند
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رت او کند اگر ناچار نباشد و مسافکسی که به تبع ظالم مسافرت میـ  1285مسأله 
رای ثاًل بم، یا کمک به ظالم در ظلمش باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار باشد

 نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند، نمازش شکسته است.
 وه قصد تفریح و گردش مسافرت کند، سفر او حرام نیست، اگر بـ  1286مسأله 

 باید نماز را شکسته بخواند.
لی گذرانی به شکار رود گرچه حرام نیست، واگر برای لهو و خوشـ  1287مسأله 

شد ی نبانمازش در حال رفتن تمام است و نسبت به برگشتن اگر برگشتش برای شکار لهو
ه عاش باز او شکسته است، و چنانچه برای تهیه مو به تنهایی به حد مسافت باشد نم

 شکار رود، نمازش شکسته است، و همچنین است اگر برای کسب و زیاد کردن مال
دف مثل سفری که در آن غرض و ه ـشود برود، و در سفری که عرفًا باطل محسوب می

جب ااحتیاط و ـ شودعقالیی وجود ندارد و در عرف، سفری بیهوده و باطل محسوب می
 .آن است که در نماز، بین شکسته و تمام جمع کند

کسی که برای معصیت سفر کرده باشد، نمازش در برگشت شکسته ـ  1288مسأله 
 اشد یارسخ باست خواه از گناه توبه کرده باشد یا خیر و خواه برگشتن به تنهایی هشت ف

 کمتر.
اه از قصد کسی که سفر او سفر معصیت است، اگر در بین رـ  1289مسأله 

ت نجا هشیا مجموع رفت و برگشت از آ تنهاییمعصیت برگردد، خواه باقیمانده راه به 
 فرسخ باشد یا نه، باید نماز را شکسته بخواند.

بقیه  کسی که برای معصیت سفر نکرده، اگر در بین راه قصد کند کهـ  1290مسأله 
ده ه خوانشکست نمازهایی را که راه را برای معصیت برود، باید نماز را تمام بخواند، ولی

 صحیح است.
شان همراه خودشان است، مانند آنکه از کسانی نباشد که خانهشرط ششم: 

کنند، و هر جا آب و خوراک برای خود و ها گردش میهایی که در بیابانصحرانشین
نه گوروند، پس ایندیگری می به جایمانند، و بعد از چندی چهارپایانشان پیدا کنند می
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 .ها باید نماز را تمام بخوانندافراد در این مسافرت
 تش سفراگر صحرانشین مثاًل برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناـ  1291مسأله 

باشد، اش همراهش میکند، چنانچه با چادر و اسباب و اثاث باشد که صدق کند خانه
 .واندته بخد، نماز را شکسنماز را تمام بخواند، و اال  چنانچه سفر او هشت فرسخ باش

ینها ااگر صحرانشین مثاًل برای زیارت یا حج، یا تجارت و مانند ـ  1292مسأله 
از را ید نمدوش بر او در این سفر صدق نکند بابهمسافرت کند، در صورتی که عنوان خانه

 .شکسته بخواند، و اگر صدق کند، نمازش تمام است
ست د، و اما کسی که کارش متوقف بر سفر انباش« کثیر السفر»آنکه شرط هفتم: 

ار او کند هرچند کمانند راننده و کشتیبان، و پستچی و چوپان، یا کسی که زیاد سفر می
فریح رای تبمتوقف بر آن نباشد، مانند کسی که سه روز در هفته در مسافرت باشد هرچند 

 گونه افراد باید نماز را تمام بخوانند.یا سیاحت باشد، این
کسی که شغلش مسافرت است، اگر برای کار دیگری مثاًل برای ـ  1293أله مس

کثیر »را  زیارت یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند، مگر آنکه عرفًا او
ده،  راننر مثالً بگویند، مانند کسی که دائمًا سه روز در هفته مسافر است. ولی اگـ« السفر

 ر حالبدهد، و در ضمن خودش هم زیارت کند، در ه ماشین خود را برای زیارت کرایه
 .باید نماز را تمام بخواند

ها به مکه مسافرت مدیر کاروان )کسی که برای رساندن حاجیـ  1294مسأله 
 سافرتمکند( چنانچه شغلش مسافرت باشد باید نماز را تمام بخواند، و اگر شغلش می

 هر خوددر ش کند و بقیه روزهای سالفر مینباشد و فقط در ایام حج برای اداره کاروان س
و اگر  ماند، چنانچه مدت سفر او بیش از دو ماه طول نکشد، نماز او شکسته است،می

 بین تیاطاً سه ماه یا بیشتر طول بکشد، نماز او تمام است، و اگر بین آن دو باشد، اح
 شکسته و تمام جمع کند.

آن، معتبر است که تصمیم بر ادامه  در صدق عنوان راننده و مانندـ  1295مسأله 
رانندگی داشته باشد، و زمان استراحتش بیش از مقدار معمول رانندگان طوالنی نباشد، 
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کند، و اما عنوان رود، راننده بر او صدق نمیپس کسی که مثاًل در هفته یک روز سفر می
وز آن سفر برود، کند که حداقل ده بار در ماه، و در ده ربر کسی صدق می« کثیر السفر»

یا ده روز در حال سفر باشد هرچند در ضمن دو یا سه سفر، با این شرط که تصمیم بر 
ادامه داشته باشد به مدت شش ماه در یک سال، و یا سه ماه در چند سال را داشته باشد، 

ها هرچند غیر سفرهای متکرر او باشد تمام و در این صورت نماز او در همه مسافرت
ل بین نماز شکسته و تمام احتیاطًا جمع نماید. و اگر عدد و یا است. البت ه در دو هفته او 

ـ در همه سفرها باید  بنا بر احتیاط واجب روزهای مسافرت او در ماه هشت یا نه باشد ـ
 هم شکسته بخواند و هم تمام، و اگر کمتر از این باشد نماز شکسته است.

ای ال شغلش مسافرت است، مثل رانندهکسی که در مقداری از سـ  1296مسأله  
ام را تم ر نمازدهد، باید در آن سفخود را کرایه می ماشینکه فقط در تابستان، یا زمستان 

 بخواند، و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.
کند، وآمد میگردی که در دو سه فرسخی شهر رفتراننده و دورهـ  1297مسأله 

 اتفاقًا سفر هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند.چنانچه 
کسی که شغلش مسافرت است، چه ده روز یا بیشتر در وطن خود ـ  1298مسأله 

ل قصد ماندن ده روز را داشته باشد، یا بدون قصد بماند، ب سفر  ر هماناید دبماند و از او 
لی که بعد از ده روز می ود وطن خ ر غیرد، و همچنین است اگر رود، نماز را تمام بخوانداو 

ش شینماای که ده روز با قصد، یا بدون قصد بماند. ولی در خصوص چاروادار، یا راننده
لی کهرا کرایه می ز ده ابعد  دهد، اگر چنین باشد احتیاط مستحب آن است که در سفر او 

 رود، هم شکسته بخواند و هم تمام.روز می
مسافرت است شرط نیست که سه بار مسافرت  کسی که شغلشـ  1299مسأله 

ند ود هرچشنطبق کند تا نمازش تمام باشد، بلکه همین که عنوان راننده و مانند آن بر او م
 در اولین سفر باشد، نمازش تمام است.

کسانی چون چاروادار، و راننده که شغل آنها مسافرت است، در ـ  1300مسأله 
مول بر آنها موجب مشقت و خستگی شود، باید صورتی که مسافرت بیش از مقدار مع
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 د.جا آورهبنماز را شکسته 
کند و برای خود وطنی اختیار کسی که در شهرها سیاحت میـ  1301مسأله 

 نکرده، نماز را تمام بخواند.
یی کسی که شغلش مسافرت نیست، اگر مثاًل در شهری یا در روستاـ  1302مسأله 

 خواندبکند، باید نماز را شکسته درپی میهای پیافرتجنسی دارد که برای حمل آن مس
 ( معیار آن گذشت.12۹5مگر آنکه کثیر السفر باشد که در مسأله )

خواهد وطن دیگری برای نظر کرده و میکسی که از وطنش صرفـ  1303مسأله 
ا فر، یخود اختیار کند، اگر عنوانی که موجب تمام شدن نماز است، مانند کثیر الس

 دوش، بر او صدق نکند باید در مسافرت خود نماز را شکسته بخواند.بهخانه
ص برسد، و اما در غیآنکه اگر از وطن حرکت میشرط هشتم:  ر کند به حد  ترخ 

ص اثری ندارد، و همین که از محل اقامت خارج شود، نمازش شک سته وطن، حد  ترخ 
 .است

ص جایی است که اهل شهر حـ  1304مسأله   وتی آنها که در خارج شهر حد  ترخ 
ه او است ک ن اینتوابع آن هستند، به علت دور شدن مسافر، نتوانند او را ببیند، و نشانه آ

 .اهل شهر و توابع آن را نتواند ببیند
گردد، تا وقتی که داخل وطنش نشده مسافری که به وطنش برمیـ  1305مسأله 

د ی بمانخواهد َده روز در محلکه میباید نماز را شکسته بخواند، و همچنین مسافری 
 .مادامی که به آن محل نرسیده، نمازش قصر است

قدری به هرگاه شهر در بلندی باشد که از دور اهل آن دیده شوند، یاـ  1306مسأله 
 ن شهرگود باشد که اگر انسان کمی دور شود اهل آن را نبیند، کسی که از اهالی آ

لش از د، اهای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بواندازهکند، وقتی بهمسافرت می
تر از اه بیشندی رشدند، باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز اگر پستی و بلآنجا دیده نمی

 .معمول باشد، باید مالحظه معمول را بنماید
ص ـ  1307مسأله  کسی که در کشتی یا قطار نشسته، و قبل از رسیدن به حد  ترخ 
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ص برسد، به نی م به حد  ترخ  ت نماز تمام مشغول نماز شود، ولی قبل از رکوع رکعت سو 
 د.جا آورهبباید نمازش را شکسته 

مـ  1308مسأله  به  اگر در فرضی که در مسأله پیش گذشت بعد از رکوع رکعت سو 
ص برسد، باید نماز دیگری را شکسته  ل  د، و تمام کردن نمازجا آورهبحد  ترخ  زم الاو 

 نیست.
ص رسیده و نماز را ـ  1309مسأله  کسته شاگر کسی یقین پیدا کند که به حد  ترخ 

ص نرسیده بود، بجا آورهب  ماز رااید ند، و سپس معلوم شود که در وقت نماز به حد  ترخ 
ص نرسیده باشد ا رنماز  باید دوباره انجام دهد، پس چنانچه در این حال هنوز به حد  ترخ 

ص گذشته باشد نماز را شکسته  تمام بخواند، و ر ، و اگدجا آورهبدر صورتی که از حد  ترخ 
 د.جا آورهباش در هنگام فوت آن، وقت گذشته نماز را مطابق وظیفه

د بخوان اگر چشم او غیر معمولی باشد، در محلی باید نماز را شکستهـ  1310مسأله 
 که چشم متوسط اهل شهر را نبیند.

ص رسیده یاقعی که سفر میاگر موـ  1311مسأله  نه،  رود شک کند که به حد  ترخ 
 باید نماز را تمام بخواند.

کند  کند، اگر در آن توقفمسافری که در سفر از وطن خود عبور میـ  1312مسأله 
 .دع نمایام جمباید نماز را تمام بخواند، وگرنه احتیاط الزم آن است که بین شکسته و تم

رسد و در آنجا توقف ه در بین مسافرت به وطنش میمسافری کـ  1313مسأله 
ا هشت ز آنجاکند، تا وقتی در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد می

ص  ترخ  فرسخ برود، یا مثاًل چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتی که به حد  
 برسد، باید نماز را شکسته بخواند.

رده، که انسان برای اقامت دائمی و زندگی خود اختیار ک محلی راـ  1314مسأله 
برای  جا راوطن اوست، چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، یا خودش آن

 زندگی اختیار کرده باشد.
ت زمانی کوتاه اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیـ  1315مسأله  اش نیست مد 
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 شود.نجا وطن او حساب نمیدیگر رود، آ به جایبماند و بعد 
اشته جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده، هرچند قصد ندـ  1316مسأله 

گویند، ر نمیباشد که همیشه در آنجا بماند، اگر طوری باشد که عرف او را در آنجا مساف
هم  باز دهد، طوری که اگر موقتًا ده روز یا بیشتر جای دیگری را محل زندگی خود قراربه

ل میمحل زندگی  گویند، آنجا برای او حکم وطن را دارد.اش را جای او 
کند، مثاًل شش ماه در شهری، و کسی که در دو محل زندگی میـ  1317مسأله 

را  و محلماند، هر دو محل، وطن اوست. و نیز اگر بیشتر از دشش ماه در شهر دیگر می
 شود.وطن او حساب می برای زندگی خود اختیار کرده باشد، همه آنها

 اند: کسی که در محلی مالک منزل مسکونیبعضی از فقهاء گفتهـ  1318مسأله 
ست، ال اواست اگر شش ماه متصل با قصد اقامت در آنجا بماند، تا وقتی که آن منزل م

مام تز را آن محل حکم وطن او را دارد، پس هر وقت در مسافرت به آنجا برسد باید نما
 این حکم ثابت نیست. بخواند، ولی
 نظر کرده، نبایدبرسد که وطن او بوده و از آنجا صرف به جاییاگر ـ  1319مسأله 

 نماز را تمام بخواند، اگرچه وطن دیگری هم برای خود اختیار نکرده باشد.
مسافری که قصد دارد ده روز پشت سرهم در محلی بماند، یا ـ  1320مسأله 

 خواند.مام بتماند، در آن محل باید نماز را وز در محلی میداند که بدون اختیار ده رمی
خواهد ده روز در محلی بماند، الزم نیست قصد مسافری که میـ  1321مسأله 

ل یا شب یازدهم را داشته باشد، و همین که قصد کند که از طل ر روز وع فجماندن شب او 
ل تا غروب روز دهم بماند، باید نماز را تمام بخواند. دش اًل قصگر مثو همچنین است ا او 
ل تا ظهر روز یازدهم بماند.  این باشد که از ظهر روز او 

ماز نخواهد ده روز در محلی بماند، در صورتی باید مسافری که میـ  1322مسأله 
ر روز د  دهرا تمام بخواند که بخواهد ده روز را در یک جا بماند، پس اگر بخواهد مثالً 

 ران و کرج بماند، باید نماز را شکسته بخواند.نجف و کوفه، یا در ته
ل، قصد مسافری که میـ  1323مسأله  خواهد ده روز در محلی بماند، اگر از او 
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آید و داشته باشد که در بین ده روز، به اطراف آنجا که عرفًا جای دیگر به حساب می
ت رفتن و آمدنش به ای باشد که ندازهافاصله آن از چهار فرسخ کمتر است برود، اگر مد 

در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را تمام بخواند، و چنانچه منافات داشته 
ل قصد داشته باشد که تمام یک روز، یا جا آورهبباشد، نماز را شکسته  د، مثاًل اگر از او 

جا هبسته تمام یک شب از آنجا خارج شود، با قصد اقامت منافات دارد و باید نماز را شک
د، ولی چنانچه قصدش این باشد که مثاًل در نصف روز خارج شده و سپس برگردد آور

د مگر در صورتی که جا آورهبهرچند برگشتنش بعد از رسیدن شب باشد، باید نماز را تمام 
طور خارج شدن او به مقداری تکرار شود که عرفًا بگویند در دو جا، یا بیشتر اقامت این

 دارد.
این  مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی بماند، مثاًل قصدشـ  1324 مسأله

کسته شز را است که اگر رفیقش بیاید یا منزل خوبی پیدا کند، ده روز بماند، باید نما
 بخواند.

د که کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند، اگر احتمال بدهـ  1325مسأله 
ه ا شکسترنماز  توجه باشد، بایداحتمال از نظر عقال قابلبرای ماندن او مانعی برسد و آن 

 بخواند.
صد قنده و اگر مسافر بداند که مثاًل ده روز یا بیشتر به آخر ماه ماـ  1326مسأله 

اه چقدر ما آخر تداند کند که تا آخر ماه در جایی بماند، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر ن
ه وقعی کمه از ه بماند، باید نماز را شکسته بخواند، اگرچمانده و قصد کند که تا آخر ما

 قصد کرده تا روز آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد.
اگر مسافر قصد کند ده روز در محلی بماند، چنانچه پیش از ـ  1327مسأله 

د شود که  د ا بمانر آنجدخواندن یک نماز چهار رکعتی ادایی از ماندن منصرف شود، یا مرد 
ار ماز چهیک ن ای دیگر برود، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر بعد از خواندنجیا به

د شود، تا وقتی که در آنجا هست ا رنماز  باید رکعتی ادایی، از ماندن منصرف شود یا مرد 
 .تمام بخواند
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د و مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر روزه بگیرـ  1328مسأله 
نده یی خواماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادابعد از ظهر از 

م ا تماهایش صحیح است، و باید نمازهای خود رباشد، تا وقتی که در آنجا هست روزه
تمام  وزش راآن ر بخواند، و اگر نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، باید احتیاطًا روزه

 عد همبمازهای خود را شکسته بخواند، و روزهای و آن را نیز قضا نماید، و باید ن
 .تواند روزه بگیردنمی

نصرف ممسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن ـ  1329مسأله 
ده یا یی بوشود و شک کند که برگشتن او از قصد ماندن، پس از یک نماز چهار رکعتی ادا

 .خواندقبل از آن، باید نمازهای خود را شکسته ب
 وز شود اگر مسافر به نیت اینکه نماز را شکسته بخواند، مشغول نماـ  1330مسأله 

 اید.مام نمتکعتی ردر بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را چهار 
ل از او  مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر در بین نمـ  1331مسأله 

م نشده بایدچهار رکعتی اد  را دو نماز ایی از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت سو 
غول گر مشرکعتی تمام نماید، و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند. و همچنین است ا

م شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و نماز را شکسته به و  رساند،بآخر  رکعت سو 
ه ا شکسترد آن د نمازش را به هم بزند یا تمام کند، و بایتواناگر به رکوع رفته باشد می

 .اعاده نماید
ه روز دمسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ـ  1332مسأله 

باره یست دوزم نالدر آنجا بماند، تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند، و 
 قصد ماندن ده روز کند.

ب را مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، باید روزه واجـ  1333مسأله 
م ا را هد، و نافله ظهر و عصر و عشجا آورهبتواند روزه مستحبی را هم بگیرد، و می

 بخواند.
از خواندن مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد ـ  1334مسأله 

اگرچه یک نماز تمام هم نخوانده  ماندن ده روز ـ ، یا بعد ازیاداییک نماز چهار رکعت 



 257  ........................................................................................................  نماز مسافر/  احکام نماز

ل  به جاییـ بخواهد  باشد که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جای او 
گردد و بعد از برگشتن، رود تا وقتی که برمیخود ده روز یا کمتر بماند، از وقتی که می

ل اقامتش فقط از این جهت باشد که در باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر برگشتن به مح
طریق سفرش واقع شده است، و سفر او مسافت شرعیه باشد، الزم است در رفتن و 

 برگشتن و در محل اقامت نماز را شکسته بخواند.
واندن مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خـ  1335مسأله  

رود و بدیگری که کمتر از هشت فرسخ است  جایبه بخواهد  ییادایک نماز چهار رکعت 
ی که قصد ماندن ده روز دارد با ود خازهای ید نمده روز در آنجا بماند، در رفتن و در محل 

باید موقع  خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد،را تمام بخواند، ولی اگر محلی که می
تی اید مدند، بروز در آنجا بما رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند؛ و چنانچه نخواهد ده

 ماند نیز نمازهای خود را شکسته بخواند.که در آنجا می
اندن مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خوـ  1336مسأله 

 چنانچه که کمتر از چهار فرسخ است برود به جاییبخواهد  ییادایک نماز چهار رکعت 
د باشد که به محل اولش  ی از برگشتن به آنجامرد  ا اشد، یبغافل  برگردد یا نه، یا به کل 

د باشد که ده روز آنجا بماند یا نه، یا آنکه از  در آنجا  ماندن ه روزدبخواهد برگردد ولی مرد 
عد از گردد و برود تا وقتی که برمیو مسافرت از آنجا غافل باشد، باید از وقتی که می

 خواند.برگشتن، نمازهای خود را تمام ب
د، خواهند ده روز در محلی بمانناگر به خیال اینکه رفقایش میـ  1337مسأله 

ه فهمد کب ییاادقصد کند که ده روز در آنجا بماند، و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعت 
تی که در آنها قصد نکرده ست نجا هآاند، اگرچه خودش هم از ماندن منصرف شود، تا مد 
 بخواند.باید نماز را تمام 

ر دی روز ساگر مسافر اتفاقًا سی روز در محلی بماند، مثاًل در تمام ـ  1338مسأله 
د باشد، بعد از گذشتن سی روز اگرچه مقدار کمی در آنجا د د، بایبمان رفتن و ماندن مرد 

 نماز را تمام بخواند.
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د از عخواهد ُنه روز یا کمتر در محلی بماند، اگر بمسافری که میـ  1339مسأله 
طور تا مینند و هر بماآنکه ُنه روز یا کمتر در آنجا ماند، بخواهد دوباره ُنه روز دیگر یا کمت

 سی روز، روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند.
 که سی مسافر بعد از سی روز، در صورتی باید نماز را تمام بخواندـ  1340مسأله 

یگر در جای آن را در جایی، و مقداری را دروز را در یک جا بماند، پس اگر مقداری از 
 بماند، بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند.

 
 مسائل متفرقه

ضرت حتواند در تمام شهر مکه و مدینه و کوفه و در حرم مسافر میـ  1341مسأله 
 مام بخواند.متر تقریبًا از اطراف قبر مقدس، نمازش را ت 11٫5تا مقدار  سید الشهداء
گر در داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اکسی که میـ  1342مسأله 

ست. و شد عمدًا تمام بخواند، نمازش باطل ا ذکرغیر چهار جایی که در مسأله پیش 
در  همچنین است اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند، ولی

 اید قضا الزم نیست.صورت فراموشی اگر بعد از وقت یادش بی
گر داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اکسی که میـ  1343مسأله 

س از اگر پ ند، وکسهوًا تمام بخواند، چنانچه در اثناء وقت ملتفت شود باید نماز را اعاده 
 ـ قضا نماید. بنا بر احتیاط گذشت وقت ملتفت شود، باید ـ

خواند بداند باید نماز را شکسته بخواند، اگر تمام مسافری که نمیـ  1344مسأله 
 نمازش صحیح است.

ز داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر بعضی امسافری که میـ  1345مسأله 
ند، خصوصیات آن را نداند، مثاًل نداند که در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخوا

نچه ، و چنامایدنـ باید اعاده  الزم بنا بر احتیاط چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، ـ
 اعاده نکرد قضا نماید، ولی اگر در خارج وقت بفهمد قضا ندارد.

داند باید نماز را شکسته بخواند اگر به گمان اینکه مسافری که میـ  1346مسأله 
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سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، وقتی که بفهمد سفرش هشت فرسخ 
تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند، و اگر بعد از اینکه وقت بوده، نمازی را که 

 گذشته بفهمد، قضا الزم نیست.
 نچه دراگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چناـ  1347مسأله 

نماز  ضای آند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قجا آورهبوقت یادش بیاید، باید شکسته 
 یست.بر او واجب ن
د در هر جا آورهبکسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته ـ  1348مسأله 

 جایی صورت نمازش باطل است، و این حکم در مورد مسافری که قصد ماندن ده روز در
بی ط وجوداشته و به جهت ندانستن حکم مسأله نماز را شکسته خوانده، بر اساس احتیا

 است.
که  نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیایداگر مشغول ـ  1349مسأله 

م سمسافر است، یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است، چنانچه به رکوع رکعت  و 
م را تمام کرده  ت، اطل اسبمازش ننرفته، باید نماز را دو رکعتی تمام کند، و اگر رکعت سو 

م رفته، نمازش نیز ـ  ورتی کهصدر  ـ باطل است. و تیاطبنا بر اح و اگر به رکوع رکعت سو 
ند، و بخوا به مقدار خواندن یک رکعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را دوباره شکسته

 اگر وقت نیست نماز را شکسته قضا کند.
ه داند کاگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثاًل نـ  1350مسأله 

از یت نمدد باید شکسته بخواند، چنانچه به ناگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگر
م مسأله را بفهمد، با و داز را ید نمچهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سو 

و در  ست،اـ باطل  بنا بر احتیاط رکعتی تمام کند، و اگر در رکوع ملتفت شود، نمازش ـ
 واند.ماز را شکسته بخصورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد باید ن

مسافری که باید نماز را تمام بخواند، اگر به واسطه ندانستن مسأله ـ  1351مسأله 
به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار 

ز را رکعتی تمام کند، و احتیاط مستحب آن است که بعد از تمام شدن نماز دوباره آن نما
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 چهار رکعتی بخواند.
وقت  مسافری که در اول وقت نماز نخوانده، اگر پیش از تمام شدنـ  1352مسأله 

ط احتیا بر خواهد ده روز در آنجا بماند، بنابرسد که می به جاییبه وطنش برسد، یا 
ل وقت ن  وخواند ماز نواجب باید نماز را تمام بخواند و کسی که مسافر نیست، اگر در او 

 ـ باید نماز را شکسته بخواند. بر احتیاط واجب بنا سافرت کند، در سفر ـم
 صر، یااگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر، یا عـ  1353مسأله 

ضای اهد قعشای او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید، اگرچه در غیر سفر بخو
ر ید چهاود، بافر نیست یکی از این سه نماز قضا شد. و اگر از کسی که مساجا آورهبآن را 

 رکعتی قضا نماید، اگرچه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.
مستحب است مسافر بعد از هر نماز شکسته، سی مرتبه بگوید: ـ  1354مسأله 

ماز عقیب هر ندر ت ر گرچهین ذکو ا «ُسْبحاَن الله َواْلَحْمُد لله َوال ِالَه ِاالَّ الله َوالله َاکَبُر »
افر واجب مستحب است ولی در این مورد بیشتر سفارش شده است، بلکه بهتر است مس

 .ویددر تعقیب این سه نماز )ظهر و عصر و عشا(، این ذکر شریف را شصت مرتبه بگ
 

 نماز قضا

ن را آکسی که نماز یومیه خود را در وقت آن نخوانده، باید قضای ـ  1355مسأله 
. ه باشدخواندچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به واسطه مستی نماز ند، اگرجا آورهب

اط حتیبنا بر ا و همچنین است هر نماز واجب دیگری که آن را در وقتش نخواند حتی ـ
قربان  طر وـ نمازی را که در وقت معینی به نذر بر او واجب شده. ولی نماز عید ف الزم

د چه ا ندارکه زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضقضا ندارند، و همچنین نمازهایی را 
 نمازهای یومیه باشد چه غیر آن، و حکم قضای نماز آیات خواهد آمد.

 ، بایداگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بودهـ  1356مسأله 
 قضای آن را بخواند.

تاهی نکند، ولی کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوـ  1357مسأله 
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 د.جا آورهبواجب نیست فورًا آن را 

 تواند نماز مستحبی بخواند.کسی که نماز قضا دارد، میـ  1358مسأله 
ا که دارد، یا نمازهایی ر ییقضااگر انسان احتمال دهد که نماز ـ  1359مسأله 

 د.جا آورهبـ قضای آنها را  مستحب است احتیاطاً  خوانده صحیح نبوده، ـ
 که در در قضای نمازهای یومیه ترتیب الزم نیست، مگر در نمازهاییـ  1360ه مسأل

 ادای آنها ترتیب هست، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز.
یا  خواند،باگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را ـ  1361مسأله 

ا به رآنها  نیست غیر یومیه را بخواند، الزم مثاًل بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز
 د.جا آورهبترتیب 

داند نماز داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده، ولی نمیکسی که میـ  1362مسأله 
جا هبانده ظهر است یا نماز عشا، اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت قضای نمازی که نخو

 باشد.مید کافی است، و نسبت به جهر و اخفات مخیر آور
ده و کسی که مثاًل چند نماز صبح، یا چند نماز ظهر از او قضا شـ  1363مسأله 

ده، وب یا پنج نماز داند که سه، یا چهار،داند، یا فراموش کرده، مثاًل نمیشماره آنها را نمی
 واند کهقدری نماز بخچنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است، ولی بهتر این است که به

و قضا ابح از صکند تمام آنها را خوانده است، مثاًل اگر فراموش کرده که چند نماز یقین 
 .خواندبشده است و یقین دارد که بیشتر از ده نماز نبوده، احتیاطًا ده نماز صبح 

ت کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، بهتر این اسـ  1364مسأله 
ل آن را بخواند بعد مشغولمیکه اگر وقت فضیلت نماز آن روز فوت ن ز آن رو نماز شود، او 

ز او روز ا همان شود. و نیز اگر از روزهای پیش، نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از
ه کشود، بهتر این است قضا شده است، در صورتی که وقت فضیلت آن نماز فوت نمی

 نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند.
اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او ـ  1365مسأله 

قضا شده، یا فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، چنانچه وقت وسعت دارد و 



 یح المسائلتوض  ............................................................................................  262

ممکن است نیت را به نماز قضا برگرداند، بهتر این است که نیت نماز قضا کند اگر وقت 
م یادش  شود، مثالً فضیلت نماز آن روز فوت نمی اگر در نماز ظهر پیش از رکوع رکعت سو 

بیاید که نماز صبح آن روز مثاًل قضا شده، در صورتی که وقت فضیلت نماز ظهر تنگ 
نباشد، نیت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند، بعد ظهر را بخواند، ولی 

ا برگرداند، مثاًل در رکوع رکعت تواند نیت را به نماز قضاگر وقت فضیلت تنگ است یا نمی
م نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده، چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند  سو 

 شود، نباید نیت را به قضای صبح برگرداند.یک رکوع که رکن است زیاد می
تر هم اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد، و یک نماز یا بیشـ  1366مسأله 

خواهد مینمان روز از او قضا شده، چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد، یا از ه
 واند.دا بخهمه را در آن روز بخواند، مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ا

 تا انسان زنده است اگرچه از قضای نمازهای خود عاجز باشد،ـ  1367مسأله 
 ماید.تواند نمازهای او را قضا ندیگری نمی

دا شود خواند، چه نماز امام جماعت انماز قضا را با جماعت میـ  1368مسأله 
ا ح را بای صبباشد یا قضا، و الزم نیست هر دو یک نماز را بخوانند، مثاًل اگر نماز قض

 نماز ظهر یا عصر امام بخواند، اشکال ندارد.
و بد را ای که خوب یعنی بچه مستحب است بچه ممیز را ــ  1369مسأله 

 ا بهرهای دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او ـ به نماز خواندن و عبادت فهمدمی
 قضای نمازها هم وادار نمایند.

 
 تر واجب استنماز قضای پدر که بر پسر بزرگ

اگر پدری که مؤمن است نمازهای روزانه و دیگر نمازهای واجب ـ  1370مسأله 
نیاورده باشد و جا هبـ  ر وقت معین واجب شدهبجز نمازی که با نذر، د خود را ـ

توانسته است قضا کند، چنانچه نمازها را از روی نافرمانی ترک نکرده باشد، بر پسر می
د، یا جا آورهبـ الزم است که بعد از فوت پدر آنها را  بنا بر احتیاط واجب ترش ـبزرگ
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ده باشد قضا بر پسر بزرگتر واجب نیاور جایبهبرای او اجیر بگیرد. ولی اگر پدر، عمدًا 
 نیست همچنین قضای نمازهای مادر بر او واجب نیست، هرچند بهتر است.

یزی تر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه، چاگر پسر بزرگـ  1371مسأله 
 بر او واجب نیست.

ه تر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند کاگر پسر بزرگـ  1372مسأله 
 ـ واجب است قضا نماید. بنا بر احتیاط، ده یا نه ـجا آورهب

ر بتر کدام است، قضای نماز پدر اگر معلوم نباشد که پسر بزرگـ  1373مسأله 
ن کدام از پسرها واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که نماز او را بیهیچ

 خودشان قسمت کنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.
ت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند، اـ  1374مسأله  گر اگر میت وصی 

ت او نافذ باشد، بر پسر بزرگ  تر قضا واجب نیست.وصی 
ات و اخف تر بخواهد نماز مادر را بخواند، باید در جهراگر پسر بزرگـ  1375مسأله 

لند به تکلیف خود عمل کند، پس قضای نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را باید ب
 بخواند.

خواهد کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بـ  1376مسأله 
ل   د صحیح است.جا آورهبقضا کند، هرکدام را او 

بالغ  تی کهتر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانه باشد، وقاگر پسر بزرگـ  1377مسأله 
 .مایدشد یا عاقل گردید، بر او واجب نیست نماز پدر را قضا ن

 ر پسربتر پیش از آنکه نماز پدر را قضا کند بمیرد، اگر پسر بزرگـ  1378مسأله 
م چیزی واجب نیست.  دو 

 
 نماز جماعت

مستحب است نمازهای یومیه را با جماعت بخوانند، و در نماز ـ  1379مسأله 
صبح و مغرب و عشا، خصوصًا برای همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را 
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ود بیشتر سفارش شده است. و همچنین مستحب است سایر نمازهای واجب را با شنمی
جماعت بخوانند، ولی مشروعیت جماعت در نماز طواف، و نماز آیات در غیر خسوف و 

 کسوف ثابت نیست.
درجه  در روایات معتبره وارد است، که نماز با جماعت بیست و پنجـ  1380مسأله 

 افضل از نماز فرادی است.
جایز نیست. و  ییاعتنابیحاضر نشدن به نماز جماعت از روی ـ  1381له مسأ

 سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.
ماز نمستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند، و ـ  1382مسأله 

نیز  وباشد. یجماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را طول بدهند بهتر م
ل وقت که فرادی ـ  لی بهترت، وبهتر اس ـ خوانده شود یعنی تنها نماز جماعت، از نماز او 

وم ، معلبودن نماز جماعت در غیر وقت فضیلت نماز، از نماز فرادی در وقت فضیلت آن
 .نیست

شود مستحب است کسی که نمازش را وقتی که جماعت برپا میـ  1383مسأله 
ز ه، نماطل بوددوباره با جماعت بخواند، و اگر بعد بفهمد که نماز اولش بافرادی خوانده 

م او کافی است.  دو 
ا بوباره اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعت خوانده دـ  1384مسأله 

 رد.جماعت بخواند، هرچند استحبابش ثابت نیست، ولی رجاًء آوردن آن مانعی ندا
ر نماز به حدی وسواس دارد که موجب بطالن نمازش کسی که دـ  1385مسأله 

ید شود، باشود، و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند، از وسواس راحت میمی
 نماز را با جماعت بخواند.

واند، اعت بخاگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را با جمـ  1386مسأله  
ز امادر  در یاپا به جماعت بخواند، البته اگر امر و نهی احتیاط مستحب آن است که نماز ر

ر بروی شفقت نسبت به فرزند باشد، و مخالفتش موجب اذیت آنان شود، حرام است 
 فرزند مخالفت نماید.
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شود با جماعت خواند )البته این حکم در نماز مستحب را نمیـ  1387مسأله 
اران بمدن که برای آ نماز استسقاء را ـبعضی از موارد بنا بر احتیاط واجب است(، ولی 

تی توان با جماعت خواند. و همچنین نمازی که واجب بوده و به جهـ می خوانندمی
وده بواجب  مستحب شده است، مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام

 .باشدو به واسطه غایب شدن ایشان مستحب می
های خواند، هرکدام از نمازعت نماز یومیه میموقعی که امام جماـ  1388مسأله 

 شود به او اقتدا کرد.یومیه را می
 اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود، یا شخص دیگری را کهـ  1389مسأله 

شخص  ود یاخشود به او اقتدا کرد، ولی اگر نماز خواند، میفوت آن نماز یقینی باشد می
 حتیاطیموم هم ااقتدا به او جایز نیست مگر آنکه نماز مأآورد میجا هبدیگری را احتیاطًا 

رای بت که باشد، و سبب احتیاط امام سبب احتیاط مأموم نیز بوده باشد، ولی الزم نیس
 احتیاط مأموم سبب دیگری نباشد.

، یه استخواند نماز واجب یوماگر انسان نداند نمازی را که امام میـ  1390مسأله 
 تواند به او اقتدا کند.یا نماز مستحب، نمی

 در صحت جماعت شرط است که بین امام و مأموم، و همچنین بینـ  1391مسأله 
ائل از ح مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد، و مراد

مثال ار و اا دیویچیزی است که آنها را از هم جدا کند، خواه مانع از دیدن شود مانند پرده 
م و ین امابآن،  ها، و خواه مانع نشود مانند شیشه، پس اگر در تمام احوال نماز یا بعضاین

جماعت  مأموم، یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتصال است چنین حائلی باشد،
 است چنانکه خواهد آمد.ی باطل خواهد شد. و زن از این حکم مستثن

ل، کسانی که دو طرف صف اگر به جهت طوالنی بودن صف اـ  1392مسأله  و 
ی از ودن یکنی بتوانند اقتدا کنند. و نیز اگر به علت طوالاند امام را نبینند، میایستاده

توانند اند صف جلوی خود را نبینند، میهای دیگر کسانی که دو طرف آن ایستادهصف
 .اقتدا نمایند
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ابل در، پشت های جماعت تا در مسجد برسد، کسی که مقاگر صفـ  1393مسأله 
کنند صف ایستاده نمازش صحیح است، و نیز نماز کسانی که پشت سر او اقتدا می

یگر داند و از جهت مأموم باشد، بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستادهصحیح می
 اتصال به جماعت دارند، نیز صحیح است.

 واسطه کسی که پشت ستون ایستاده، اگر از طرف راست یا چپ بهـ  1394مسأله 
 تواند اقتدا کند.مأموم دیگر به امام متصل نباشد، نمی

گر به جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد، ولی اـ  1395مسأله 
که  ر طرفیمام دمقدار ناچیز بلندتر باشد اشکال ندارد. و نیز اگر زمین سراشیب باشد، و ا

 زیاد نباشد مانعی ندارد. بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن
اگر  اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد، ولیـ  1396مسأله 

 اند، جماعت صحیح نیست.قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کردهبه
ای که خوب و یعنی بچه اگر واسطه اتصال به جماعت بچه ممیز ــ  1397مسأله 

 همچنین د، وتوانند اقتدا کننچه ندانند نماز او باطل است میـ باشد چنان فهمدبد را می
 اگر شیعه اثناعشری نباشد، چنانچه نماز او بر طبق مذهب وی صحیح باشد.

نان آبعد از تکبیر امام اگر صف جلو، آماده نماز و تکبیر گفتن ـ  1398مسأله 
ب مستح ولی احتیاطتواند تکبیر بگوید، نزدیک باشد، کسی که در صف بعد ایستاده، می

 آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود.
های های جلو باطل است، در صفاگر بداند نماز یک صف از صفـ  1399مسأله 

 ماید.قتدا نتواند اتواند اقتدا کند، ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه، میبعد نمی
رچه دارد اگاست، مثاًل بداند امام وضو نهرگاه بداند نماز امام باطل ـ  1400مسأله 

 تواند به او اقتدا کند.خود امام ملتفت نباشد، نمی
ه ، یا بفر بودهاگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده، یا کاـ  1401مسأله  

 وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است.جهتی نمازش باطل بوده، مثاًل بی
هایی نماز شک کند که اقتدا کرده یا نه، چنانچه به نشانه اگر در بینـ  1402مسأله 
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اطمینان پیدا کند که اقتدا کرده، باید نماز را به جماعت تمام کند، و در غیر این صورت 
 باید نماز را به نیت فرادی تمام نماید.

اگر مأموم در بین نماز بدون عذر قصد انفراد نماید، صحت ـ  1403مسأله 
ل ل است، ولی نمازش صحیح است، مگر آنکه به وظیفه منفرد عمجماعتش محل اشکا

ا کم و ریزی چـ باید نماز را اعاده کند، ولی اگر  بنا بر احتیاط واجب نکرده باشد که ـ
ل اگر از اًل ازیاد کرده باشد که در صورت عذر، نماز را باطل نکند اعاده الزم نیست، مث و 

دا ایش پیدی برا نخوانده ولی در حال رکوع چنین قصنماز قصد انفراد را نداشته و قرائت ر
ن را آت که تواند نمازش را به قصد انفراد تمام کند، و الزم نیسشود، در این صورت می

 اعاده نماید، و همچنین اگر یک سجده را برای متابعت زیاد کرده باشد.
دی فرا اگر مأموم بعد از حمد و سوره امام، به واسطه عذری نیتـ  1404مسأله 

شدن  تمام کند، الزم نیست حمد و سوره را بخواند، ولی اگر بدون عذر باشد یا پیش از
 واند.ا بخرـ الزم است همه حمد و سوره  بنا بر احتیاط حمد و سوره نیت فرادی نماید ـ

نیت  تواند دوبارهاگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید، نمیـ  1405مسأله 
د شود که نیت ف بنا بر احتیاط واجب ن است ـجماعت کند، و همچنی کند  رادیـ اگر مرد 

 یا نه، و بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند.
ارد نا بگذاگر شک کند که در بین نماز نیت فرادی کرده یا نه، باید بـ  1406مسأله 

 که نیت فرادی نکرده است.
 برسد، ست اقتدا کند و به رکوع اماماگر موقعی که امام در رکوع اـ  1407مسأله 

شود، اما اگرچه ذکر امام تمام شده باشد نمازش صحیح است، و یک رکعت حساب می
ند و مام کتتواند نمازش را فرادی اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد می

 تواند برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.می
ی که امام در رکوع است اقتدا کند، و به مقدار رکوع خم اگر موقعـ  1408مسأله 

شود و شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه، چنانچه شکش بعد از تمام شدن رکوع باشد 
تواند تواند نماز را فرادی تمام کند و میجماعتش صحیح است، و در غیر این صورت می
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 برای رسیدن به رکعت بعد نماز را قطع کند.
اندازه به اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند، و پیش از آنکهـ  1409مسأله 

ه اریا اینکه هم رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد، مخیر است نماز را فرادی تمام کند،
عم از اقصد  امام به قصد قربت مطلقه به سجده رود، و بعد در حال ایستادن تکبیر را به

 رسیدن ا برایمطلق تجدید کرده، و نماز را به جماعت بخواند، و یتکبیرة االحرام و ذکر 
 به رکعت بعد نماز را قطع کند.

ل نماز، یا بین حمد و سوره اقتدا کند و اتفاقًا پـ  1410مسأله  نکه به آیش از اگر او 
 رکوع رود، امام سر از رکوع بردارد، نماز او صحیح است.

د آخر نماز استاگر موقعی برسد که اماـ  1411مسأله  ، م مشغول خواندن تشه 
و  نشیند،رام بچنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت و گفتن تکبیرة االح

د را به قصد قربت مطلقه با امام بخواند، ولی سالم را ـمی حتیاط ر ابنا ب تواند تشه 
ت باره نیدو د بدون آنکهـ نگوید و صبر کند تا امام سالم نماز را بدهد، بعد بایست واجب

ل نماز خود   ند.ساب کحکند یا تکبیر بگوید، حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت او 
ست که امأموم نباید جلوتر از امام بایستد، بلکه احتیاط واجب آن ـ  1412مسأله 

 اشکال ندارد اگر مأموم متعدد باشند مساوی امام نایستند، ولی اگر مأموم یک مرد باشد،
 که مساوی امام بایستد.

یا بین آن  اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام،ـ  1413مسأله 
 رده وپزن و مأموم دیگری که مرد است، و زن به واسطه او به امام متصل شده است، 

 مانند آن باشد اشکال ندارد.
ی که م و کس، یا بین مأمواگر بعد از شروع به نماز، بین مأموم و امامـ  1414مسأله 

ل ت باطمأموم به واسطه او متصل به امام است، پرده یا چیز دیگری حائل شود، جماع
 شود، و الزم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید.می

احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن ـ  1415مسأله 
ه نباشد، و همچنین است اگر انسان به واسطه امام بیشتر از بزرگترین قدم معمولی فاصل
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مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد. و احتیاط مستحب آن است که جای 
ایستادن مأموم با جای ایستادن کسی که جلوی او ایستاده، بیش از اندازه جسد انسان در 

 .رود فاصله نداشته باشدحالی که به سجده می
به  موم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کردهاگر مأـ  1416مسأله 

 کسی که با ـ باید بنا بر احتیاط واجب امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد ـ
 قدم فاصله نداشته باشد.در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده، بیشتر از یک

ه أموم بم و کسی که ماگر در نماز، بین مأموم و امام، یا بین مأموـ  1417مسأله 
ا به رتواند نمازش قدم فاصله پیدا شود، میواسطه او به امام متصل است، بیشتر از یک

 قصد انفراد ادامه دهد.
  برایاگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود، و فوراً ـ  1418مسأله 

 اقتدا وراً فکه اگر هم شود، بلنماز دیگری به امام اقتدا نکنند، جماعت صف بعد باطل می
 بکنند، صحت جماعت صف بعد، محل اشکال است.

م اقتدا کند، الزم نیست حمد و سوره بخوانـ  1419مسأله   د، ولیاگر در رکعت دو 
د را با امام بخواند، و احتیاط واجب آن است که مو قع مستحب است قنوت و تشه 

د به صورت تجافی بنشیند )یعنی انگشتان د گذارد مین بزست و سینه پا را به خواندن تشه 
د با امام برخیز وره را مد و سد و حو زانوها را از زمین کمی بلند کند(، و باید بعد از تشه 

ند، م برساه اماببخواند، و اگر برای سوره وقت ندارد، حمد را تمام کند و در رکوع خود را 
 د، ولیوع روبا امام به رک تواند حمد را قطع کند وو اگر برای تمام حمد وقت ندارد می

 .احتیاط مستحب در این صورت آن است که نماز را به نیت فرادی تمام کند
م نماز چهار رکعتی است اقتـ  1420مسأله  ، دا کنداگر موقعی که امام در رکعت دو 

م امام است بعد از دو سجده بنشیند  م نمازش که رکعت سو  ه د را بتشه   وباید در رکعت دو 
 دارد،ناجب بخواند و برخیزد، و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت مقدار و

 باید یک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام برساند.
م یا چهارم باشد، و مأموم بداند که اگر اقتدا ـ  1421مسأله  اگر امام در رکعت سو 
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ـ باید صبر کند تا  واجب بنا بر احتیاط رسد، ـکند و حمد را بخواند، به رکوع امام نمی
 امام به رکوع رود، و بعد اقتدا نماید.

م یا چهارِم امام اقتدا کند، باـ  1422مسأله  و  ید حمداگر در حال قیام رکعت سو 
ا به خود ر رکوع سوره را بخواند، و اگر برای سوره وقت ندارد، باید حمد را تمام کند و در

وع مام رکبا ا تواند حمد را قطع کند وت ندارد، میامام برساند، و اگر برای تمام حمد وق
 تمام رود، ولی احتیاط مستحب در این صورت آن است که قصد فرادی کرده و نماز را

 کند.
م داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع اماکسی که میـ  1423مسأله 

طل ، جماعتش بارسد، چنانچه عمدًا سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسدنمی
 شود، و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.می

 اید بهکسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نمـ  1424مسأله 
د، یا وع کنرسد، در صورتی که زیاد طول نکشد بهتر آن است که سوره را شررکوع امام می

مام بعت اطوری که نگویند متابه اگر شروع کرده تمام نماید. ولی اگر زیاد طول بکشد
واهد اطل خکند باید شروع نکند، و چنانچه شروع کرده تمام ننماید، وگرنه جماعتش بمی

در  شد، ولی نمازش صحیح است اگر به وظیفه منفرد عمل کرده باشد به تفصیلی که
 ( گذشت.1403مسأله )

رسد و ع امام میکسی که یقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوـ  1425مسأله 
یح تش صحرود، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد جماعمتابعت امام از بین نمی

 است.
ت، اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت اسـ  1426مسأله 

را  اهولی باید آن ـ باید حمد و سوره را بخواند، و بنا بر احتیاط واجب تواند اقتدا کند ـمی
 به قصد قربت بخواند.

م است حمد و سوره ـ  1427مسأله  ل یا دو  اگر به خیال اینکه امام در رکعت او 
م، یا چهارم بوده، نمازش صحیح است؛  نخواند، و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سو 
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طوری که ولی اگر پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت ندارد به
 شد عمل نماید. ذکر( 1422ه )در مسأل

م یا چهارم است، حمد ـ  1428مسأله  سوره  واگر به خیال اینکه امام در رکعت سو 
م بوده ل یا دو  ح زش صحی، نمابخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت او 

 است. و اگر در بین حمد و سوره بفهمد، الزم نیست آنها را تمام کند.
اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت بر پا شود، ـ  1429مسأله 

از را ست نمرسد، مستحب اچنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می
ل باشد.  رها کند و مشغول نماز جماعت شود هرچند برای درک رکعت او 

است،  اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتیـ  1430مسأله 
ار مازگزجماعت بر پا شود، چنانچه برگزاری نماز جماعت برای همان نمازی باشد که ن

م نرفته و اطمینان ندارد که اگر ام را تم نماز مشغول خواندن آن است و به رکوع رکعت سو 
د ام کنرسد، مستحب است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمکند به جماعت می

 .ت برساندو خود را به جماع
د یا سالم او  ـ  1431مسأله  ، ل باشداگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشه 

 الزم نیست نیت فرادی کند.
ام مانده بهتر آن است که وقتی امکسی که یک رکعت از امام عقبـ  1432مسأله 

د رکعت آخر را می ها را زانو وخواند، انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد، تشه 
مانجا ر در هو صبر کند تا امام سالم نماز را بگوید و بعد برخیزد. و اگ داردنگهبلند 

 بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد.
 

 ط امام جماعتیشرا

امام جماعت باید بالغ، و عاقل، و شیعه دوازده امامی، و عادل، و ـ  1433مسأله 
واند. و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم زاده باشد، و نماز را به طور صحیح بخحالل

باید مرد باشد، و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگرچه خالی از وجه نیست، ولی خالی از 
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باشد. و عدالت این است که واجبات انجام دهد، و محرمات را ترک کند اشکال هم نمی
 شد.و نشانه آن حسن ظاهر است، اگر انسان اطالع از خالف آن نداشته با

اقی بدانسته، اگر شک کند که به عدالت خود امامی را که عادل میـ  1434مسأله 
 تواند به او اقتدا نماید.است یا نه، می

ا یتواند به کسی که نشسته خواند، نمیکسی که ایستاده نماز میـ  1435مسأله 
سی که کواند به تخواند، نمیخواند اقتدا کند. و کسی که نشسته نماز میخوابیده نماز می
 خواند اقتدا نماید.خوابیده نماز می

ز تواند به کسی که نشسته نماخواند، میکسی که نشسته نماز میـ  1436مسأله 
ل اشکا خواند مطلقًا محلخواند اقتدا کند، ولی اقتدای کسی که خوابیده نماز میمی

 .است، چه امام ایستاده باشد، چه نشسته، و چه خوابیده باشد
ا با اگر امام جماعت به واسطه عذری بالباس نجس، یا با تیمم، یـ  1437أله مس

 شود به او اقتدا کرد.ای نماز بخواند، میوضوی جبیره
 فوعمدو  ادرار تواند از بیرون آمدناگر امام مرضی دارد که نمیـ  1438مسأله 

زن  تواند به، میشود به او اقتدا کرد. و نیز زنی که مستحاضه نیستخودداری کند، می
 مستحاضه اقتدا نماید.

عت بهتر این است که کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، امام جماـ  1439مسأله 
رده به کـ به کسی که حد  شرعی بر او جاری شده و تو و بنا بر احتیاط واجب نشود. ـ

 است اقتدا نشود.
 

 احکام جماعت

ن دانست ید امام را معین نماید، ولیکند، باموقعی که مأموم نیت میـ  1440مسأله 
 صحیح کنم به امام جماعت حاضر نمازشاسم او الزم نیست، و اگر نیت کند اقتدا می

 است.
مأموم باید غیر از حمد و سوره چیزهای نماز را خودش بخواند، ولی ـ  1441مسأله 
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م یا چهارم امام باشد، باید حمد  م مأموم، رکعت سو  ل یا دو   و سوره را بخواند.اگر رکعت او 
م نماز صبح و مغرب و عشا صدـ  1442مسأله  ل و دو  ای اگر مأموم در رکعت او 

را  حمد و سوره امام را بشنود، اگرچه کلمات را تشخیص ندهد، باید حمد و سوره
هسته اید آبنخواند، و اگر صدای امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ولی 

 سهوًا بلند بخواند اشکال ندارد.بخواند، و چنانچه 
 تواند آناگر مأموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود، میـ  1443مسأله 

 شنود بخواند.مقداری را که نمی
ه ی را کاگر مأموم سهوًا حمد و سوره را بخواند، یا خیال کند صدایـ  1444مسأله 

وده، و بعد بفهمد صدای امام ب شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواندمی
 نمازش صحیح است.

د و شنود یا نه، یا صدایی بشنواگر شک کند که صدای امام را میـ  1445مسأله 
 تواند حمد و سوره را بخواند.نداند صدای امام است یا صدای شخص دیگر، می

م نماز ظهر و عصر ــ  1446مسأله  ل و دو  ـ نباید  طبنا بر احتیا مأموم در رکعت او 
 آن ذکر بگوید. جایبهحمد و سوره را بخواند، و مستحب است 

حتیاط امأموم نباید تکبیرة االحرام را پیش از امام بگوید، بلکه ـ  1447مسأله 
 مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید.

زم الو اگر مأموم سهوًا پیش از امام سالم دهد، نمازش صحیح است ـ  1448مسأله 
 رد.ال ندا، اشکنیست دوباره با امام سالم دهد، بلکه اگر عمدًا هم پیش از امام سالم دهد

مام ایش از اگر مأموم غیر از تکبیرة االحرام، چیزهای دیگر نماز را پـ  1449مسأله 
یاط گوید، احتبگوید اشکال ندارد، ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه وقت می

 ست که پیش از امام نگوید.مستحب آن ا

شود، کارهای دیگر آن مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده میـ  1450مسأله 
د، و اگر عمدًا پیش از امام یا جا آورهبمانند رکوع و سجود را با امام، یا کمی بعد از امام 

شود، مدتی بعد از امام به نحوی که متابعت صدق نکند انجام دهد، جماعتش باطل می
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( 1403ولی اگر به وظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )
 گذشت.

اشد، برکوع  اگر سهوًا پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام درـ  1451مسأله 
 یاد شدنزورت ـ به رکوع برگردد و با امام سر بردارد، و در این ص بنا بر احتیاط باید ـ

ـ  حتیاطر اببنا  کند، و اگر عمدًا برنگردد جماعتش ـه رکن است نماز را باطل نمیرکوع ک
 ( گذشت، ولی1403شود، ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )باطل می

 بنا بر ـمازش ناگر به رکوع برگردد و پیش از آنکه به رکوع امام برسد، امام سر بردارد، 
 ـ باطل است. احتیاط

ر بنا ب ـاگر اشتباهًا سر بردارد و ببیند امام در سجده است، باید ـ  1452مسأله 
د شدن زیا ـ به سجده برگردد. و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد، برای احتیاط

 شود.دو سجده که رکن است، نماز باطل نمی
 ه سجدهبکسی که اشتباهًا پیش از امام سر از سجده برداشته، هرگاه ـ  1453مسأله 

ر دو هر در برگردد و معلوم شود امام قباًل سر برداشته است، نمازش صحیح است. ولی اگ
 ـ باطل است. بنا بر احتیاط سجده این اتفاق بیفتد، نمازش ـ

 نکه بهیال ایاگر اشتباهًا سر از رکوع یا سجده بردارد و سهوًا یا به خـ  1454مسأله 
 ، جماعت و نمازش صحیح است.رسد، به رکوع یا سجده نرودامام نمی

به  اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است، چنانچهـ  1455مسأله 
ل امام است، به قصد اینکه با امام سجده کند، به سجد و  ه رودخیال اینکه سجده او 

م او حساب می م امام بوده، سجده دو  جده نکه سشود، و اگر به خیال ایبفهمد سجده دو 
م  ل امام بوده، باید به قصد دو   ا امامینکه باامام است، به سجده رود و بفهمد سجده او 

که  ن استسجده کند تمام کند، و دوباره با امام به سجده رود. و در هر صورت بهتر آ
 نماز را با جماعت تمام کند و دوباره بخواند.

ند پس از آوردن ذکر اگر سهوًا پیش از امام به رکوع برود چنانچه بتواـ  1456مسأله 
واجب رکوع برگردد و مقداری از رکوع امام را درک کند باید ذکر را بیاورد و سپس بنا بر 
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احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در رکوع دوم نیز بگوید. و 
اگر عمدًا برنگردد صحت جماعتش محل اشکال است ولی نمازش صحیح است به 

دن ذکر واجب جا آورهب( گذشت. و اگر نتواند در صورت 1403سأله )تفصیلی که در م
برگردد و امام را در رکوع درک کند باید ذکر را آورده سپس با امام به سجود برود و 

 جماعتش صحیح است.
 آوردن اگر سهوًا پیش از امام به سجده برود چنانچه بتواند پس ازـ  1457مسأله 

بر  پس بناسد، و ه با امام به سجده برود، باید ذکر را بیاورذکر واجب سجده برگردد و همرا
ای که بر احتیاط واجب برگردد و احتیاط مستحب آن است که ذکر را در سجده دوم ـ

 شکالاـ نیز بگوید. و اگر عمدًا برنگردد صحت جماعتش محل  متابعت از امام آورده
ند در گذشت. و اگر نتوا (1403است ولی نمازش صحیح است به تفصیلی که در مسأله )

ه ا آورددن ذکر واجب برگردد و امام را در سجده درک کند باید ذکر رجا آورهبصورت 
 سپس با امام ادامه دهد و جماعتش صحیح است.

ا در یاگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباهًا قنوت بخواند، ـ  1458مسأله 
د ندارد اشتباهًا مشغول خواندن د شود، مأموم نباید قن رکعتی که تشه  د رتوت و تشه  ا شه 

که باید تد، بلبایس تواند پیش از امام به رکوع رود، یا پیش از ایستادن امامبخواند، ولی نمی
د امام تمام شود و بقیه نماز را با او بخواند.  صبر کند تا قنوت و تشه 

 
 وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت

و  رد باشد، مستحب است طرف راست امام بایستد،اگر مأموم یک مـ  1459مسأله 
 بر بنا اگر یک زن باشد، باز هم مستحب است که در طرف راست امام بایستد، ولی ـ

ی مساو ه مکان سجده زنکـ باید زن، عقب تر بایستد حداقل  به مقداری  احتیاط الزم
زن  چند مرد و جای دو زانوی امام در حال سجده باشد، و اگر یک مرد و یک زن، یا یک

مام اباشند، مستحب است مرد طرف راست امام بایستد، و یک زن یا چند زن پشت سر 
ها نم و زبایستند، و اگر چند مرد و یک یا چند زن باشند، مستحب است مردها عقب اما

 پشت مردها بایستند.
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همه  اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، احتیاط واجب آن است کهـ  1460مسأله 
 ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد.

مستحب است امام در وسط صف بایستد، و اهل علم و کمال و ـ  1461مسأله 
ل بایستند.  تقوی در صف او 

م باشد، و بین کسانی که در مستحب است صفـ  1462مسأله  های جماعت منظ 
 کدیگر باشد.اند فاصله نباشد، و شانه آنان ردیف ییک صف ایستاده

الةُ »مستحب است بعد از گفتن ـ  1463مسأله   خیزند.مأمومین بر «َقْد قاَمِت الصَّ
تر مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران ضعیفـ  1464مسأله 

ه او که ب است رعایت کند، و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه کسانی
 باشند.اند، مایل اقتدا کرده

مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند ـ  1465مسأله 
ازه ز انداقدری بلند کند که دیگران بشنوند، ولی باید بیش خواند، صدای خود را بهمی

 صدا را بلند نکند.
ند، کخواهد اقتدا اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و میـ  1466مسأله 

س کوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد بایستد، اگرچه بفهمد مستحب است رک
 دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.

 
 ی که در نماز جماعت مکروه استیچیزها

های جماعت جا باشد، مکروه است انسان تنها اگر در صفـ  1467مسأله 
 بایستد.

 .ه امام بشنودمکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید کـ  1468مسأله 
خواند، مکروه مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت میـ  1469مسأله 

وه ت مکراست در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند، و کسی که مسافر نیس
 است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.
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 نماز آیات

ورد خواهد شد به واسطه سه م ذکرنماز آیات که دستور آن بعدًا ـ  1470مسأله 
 شود:واجب می
 کسوف )خورشید گرفتگی(.اّول: 

 خسوف )ماه گرفتگی(. دّوم:
یات آماز نو در این دو مورد هر چند مقدار گرفتگی کم باشد و کسی هم از آن نترسد 

 واجب است.
 ـ اگرچه کسی هم نترسد. بنا بر احتیاط واجب زلزله ـسّوم: 

 ر صورتیانی دبادهای سیاه و سرخ، و مانند اینها از آیات آسمو اما در رعد و برق، و 
 دن کوهافتا که بیشتر مردم بترسند، و همچنین در حوادث زمینی مانند فرو رفتن زمین، و

 ـ نماز آیات ترک نشود. بنا بر احتیاط مستحب که موجب ترس اکثر مردم شود ـ
ز یکی ا واجب است بیشتر ااگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنهـ  1471مسأله 

د خورشی  اگراتفاق بیفتد، انسان باید برای هر یک از آنها یک نماز آیات بخواند، مثالً 
 بگیرد، و زلزله هم بشود، باید دو نماز آیات بخواند.

رای کسی که قضای چند نماز آیات بر او واجب است چه همه آنها بـ  1472مسأله 
انده ا نخوراًل سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها یک چیز بر او واجب شده باشد، مث

ه، زلزل است، چه برای چند چیز باشد، مثاًل برای خورشید گرفتگی، و ماه گرفتگی، و
ین ست معخواند، الزم نینمازهایی بر او واجب شده باشد، موقعی که قضای آنها را می

 کند که برای کدام یک از آنها است.
فاق که نماز آیات برای آنها واجب است، در هر جایی اتچیزهایی ـ  1473مسأله 

 ی دیگرجاها بیفتد و احساس شود، فقط مردم همانجا باید نماز آیات بخوانند، و بر مردم
 واجب نیست.

وقت شروع در نماز آیات برای کسوف و خسوف، موقعی است که ـ  1474مسأله 
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به حالت طبیعی برنگشته ادامه دارد  کند، و تا زمانی کهخورشید یا ماه شروع به گرفتن می
قدری تأخیر نیندازند که شروع به باز شدن کند(، ولی تمام )اگرچه بهتر آن است که به

 توان تا بعد از باز شدن خورشید، یا ماه تأخیر انداخت.کردن نماز آیات را می
ه یا ماد قدری تأخیر بیندازد که خورشیاگر خواندن نماز آیات را به ـ  1475مسأله 

ز قضا ، نماشروع به باز شدن کند، نیت ادا مانعی ندارد، ولی بعد از باز شدن تمام آن
 شود.می

 ماز یااندازه خواندن یک رکعت ناگر مدت گرفتن خورشید یا ماه، بهـ  1476مسأله 
ر بیشت خواند ادا است، و همچنین است اگر مدت گرفتن آنهاکمتر باشد، نمازی که می

ت آن خر وقآاندازه خواندن یک رکعت یا کمتر به سان نماز را نخواند تا بهباشد ولی ان
 .ودشمانده باشد، که در این صورت نماز آیات، باز هم باید به نیت ادا خوانده 

یاط د احتافتد، و بخواهموقعی که رعد و برق و مانند اینها اتفاق میـ  1477مسأله 
 یر ایندر غ ویست نماز آیات را فورًا بخواند، کند اگر وقتشان وسعت داشته باشد الزم ن

د، وب نشور محسصورت مانند زلزله باید فورًا آن را بخواند به نحوی که در نظر مردم تأخی
 ند.و اگر تأخیر کرد احتیاط مستحب آن است که بعدًا بدون نیت ادا و قضا بخوا

تمام  د کهز شدن بفهماگر گرفتن خورشید یا ماه را نداند، و بعد از باـ  1478مسأله 
وده، رفته بگز آن آن گرفته بوده، باید قضای نماز آیات را بخواند، ولی اگر بفهمد مقداری ا

 قضا بر او واجب نیست.
هـ  1479مسأله  ز نسان اای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، چنانچه ااگر عد 

ت ود راسلوم شخواند و بعد معگفته آنان یقین یا اطمینان شخصی پیدا نکند و نماز آیات ن
لی اگر اند، وا بخواند، در صورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد، باید نماز آیات رگفته

ر دو ست اگامقداری از آن گرفته باشد، خواندن نماز آیات بر او واجب نیست. و همچنین 
د که م شود معلونفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بع

 اند.عادل بوده
اگر انسان به گفته کسانی که از روی قواعد علمی وقت گرفتن ـ  1480مسأله 
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دانند اطمینان پیدا کند که خورشید یا ماه گرفته، باید نماز آیات را خورشید و ماه را می
کشد میگیرد، و فالن مقدار طول بخواند. و نیز اگر بگویند فالن وقت خورشید یا ماه می

 .و انسان به گفته آنان اطمینان پیدا کند، باید به حرف آنان عمل نماید
تگی اگر بفهمد نماز آیاتی که برای خورشید گرفتگی، یا ماه گرفـ  1481مسأله 

 خوانده باطل بوده است، باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.
نانچه چات هم بر انسان واجب شود، اگر در وقت نماز یومیه نماز آیـ  1482مسأله 

ل بخواند اشکال ندارد، و اگر و ن دو ی از آقت یکبرای هر دو نماز وقت دارد، هرکدام را او 
ل آن را بخواند، و اگر وقت هر دو تنگ باشد، باید او   ه را ز یومیل نماتنگ باشد، باید او 

 بخواند.
نانچه چنماز آیات تنگ است، اگر در بین نماز یومیه بفهمد که وقت ـ  1483مسأله 

قت اگر و واند، وقت نماز یومیه هم تنگ باشد، باید آن را تمام کند بعد نماز آیات را بخو
ل نماز آیات، و بعد نماز یومیه  د.جا آورهبرا  نماز یومیه تنگ نباشد، آن را بشکند و او 

اید ست، باگر در بین نماز آیات بفهمد که وقت نماز یومیه تنگ اـ  1484مسأله 
ماز غول ننماز آیات را ناقص بگذارد و بدون انجام عملی که نماز را باطل می کند مش

، بقیه م بزندها به ریومیه شود، و بعد از آنکه نماز را تمام کرد پیش از انجام کاری که نماز 
 .نماز آیات را از همانجا که رها کرده بخواند

باشد و خورشید یا ماه گرفتگی اگر زن در حال حیض یا نفاس ـ  1485مسأله 
 شود، یا زلزله اتفاق بیفتد، نماز آیات بر او واجب نیست و قضا هم ندارد.

 
 دستور نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، و دستور ـ  1486مسأله 
اند و به آن این است که انسان بعد از نیت، تکبیر بگوید و یک حمد و یک سوره تمام بخو

رکوع رود و سر از رکوع بردارد، دوباره یک حمد و یک سوره بخواند، باز به رکوع رود تا 
م را هم  پنج مرتبه، و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید و برخیزد، و رکعت دو 
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ل  د بخواند و سالم دهد.جا آورهبمثل رکعت او   د و تشه 
ن است انسان بعد از نیت و تکبیر و خواند در نماز آیات ممکنـ  1487مسأله 

ر که کمتند بلهای یک سوره را پنج قسمت کند، و یک آیه یا بیشتر از آن را بخواحمد، آیه
ه بنا بر احتیاط تواند بخواند ولی باید ـاز یک آیه را نیز می ل  د، و ازباش ـ جمله تام  او 

د، و ر بردارسپس به رکوع رود و س اکتفا نکند، و« بسم الله»سوره شروع کند و به گفتن 
م از همان سوره را بخواند و به رکوع رو د، و بدون اینکه حمد بخواند، قسمت دو 

لطور تا پیش از رکوع پنجم سوره را تمام نماید؛ مثاًل در سوره فلق، اهمین ِه  و  ِبْسِم اللَّ
ِح  ِن الرَّ ْحم  ُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق یالرَّ

َ
ِمْن ود، بعد بایستد و بگوید: رو به رکوع  بگوید ِم * ُقْل أ

ِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َو  دوباره به رکوع رود، و بعد از رکوع بایستد و بگوید: َشرِّ َما َخَلَق 
اَثاِت  باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: َوَقَب  فَّ د به رکوع و برو اْلُعَقدِ  یفِ  َوِمْن َشرِّ النَّ

ن به رکوع پنجم رود و آبعد از  و َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  و بگوید:باز هم سر بردارد 
ل  م را هم مثل رکعت او  و بعد  د،جا آورهببعد از سر برداشتن، دو سجده کند، و رکعت دو 

د بخواند و نماز را سالم دهد. و نیز جایز است که به ک م تشه  ز پنج متر ااز سجده دو 
 رکوع کن هر وقت سوره را تمام کرد الزم است حمد را قبل ازقسمت تقسیم نماید، ل

 بعدی بخواند.
ر دد، و اگر در یک رکعت از نماز آیات پنج مرتبه حمد و سوره بخوانـ  1488مسأله 

 رکعت دیگر یک حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند مانعی ندارد.
است، در نماز  چیزهایی که در نمازهای یومیه واجب و مستحبـ  1489مسأله 

عت ا جمابباشد، ولی نماز آیات اذان و اقامه ندارد و اگر آیات هم واجب و مستحب می
ر غیر و د« الصالة»شود بهتر است رجاًء بجای اذان و اقامه سه مرتبه بگویند خوانده می

وارد نشده است. شایان ذکر است مشروعیت « الصالة»جماعت گفتن سه مرتبه 
 .ت در غیر گرفتن ماه و خورشید ثابت نیستجماعت در نماز آیا

 ز رکوعمستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید، و بعد اـ  1490مسأله 
 .«َدهُ َحمِ  َسمَع الله ِلَمْن »پنجم و دهم تکبیر مستحب نیست. بلکه مستحب است بگوید: 
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م و چهارم و ششم و هشتم وـ  1491مسأله  دهم  مستحب است پیش از رکوع دو 
 قنوت بخواند، و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است.

 ییبه جااگر در نماز آیات شک کند که چند رکعت خوانده و فکرش ـ  1492مسأله 
 نرسد، نماز باطل است.

ل است، یا در رکوع او  ـ  1493مسأله  ل اگر شک کند که در رکوع آخر رکعت او 
م و فکرش   ه چهارد، نماز باطل است. ولی اگر مثاًل شک کند کنرس به جاییرکعت دو 

ا وعی ررکوع کرده یا پنج رکوع، چنانچه شک او پیش از خم شدن برای سجده باشد، رک
ه شک باید ب د، ولی اگر برای سجده خم شدهجا آورهبده یا نه باید جا آورهبکه شک دارد 

 خود اعتنا نکند.
زیاد  آیات رکن است، که اگر عمدًا کم یاهای نماز هر یک از رکوعـ  1494مسأله 

ـ  یاطبنا بر احت شود نماز باطل است. و همچنین است اگر اشتباهًا کم شود، و یا ـ
 اشتباهًا زیاد شود.

 
 نماز عید فطر و قربان

د با واجب است و بای نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امامـ  1495مسأله 
باشد. و غائب است، مستحب می ا که امامجماعت خوانده شود، و در زمان م

 شود آن را با جماعت یا فرادی خواند.می
ا ظهر تآفتاب روز عید  ابتدای طلوعوقت نماز عید فطر و قربان از ـ  1496مسأله 

 است.
 نند، وآفتاب بخوا باال آمدنمستحب است نماز عید قربان را بعد از ـ  1497مسأله 

ا هم رآفتاب افطار کنند، و زکات فطره  باال آمدنز در عید فطر مستحب است بعد ا
 بدهند، بعد نماز عید را بخوانند.

نماز عید فطر وقربان دو رکعت است؛ به این صورت که بعد از ـ  1498مسأله 
ل نماز و خواندن حمد و سوره در هر رکعت، چند تکبیر گفته می شود تکبیرة االحرام در او 
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ها در هر رکعت شود. تعداد الزم این تکبیرها و قنوتده میو در بین تکبیرها قنوت خوان
بنابر احتیاط واجب، سه تکبیر و دو قنوت در بین آن هاست و بعد از تکبیر سوم بنابر 

شود. بنابراین تعداد تکبیرها در مجموع احتیاط واجب تکبیر دیگری قبل از رکوع گفته می
در رکعت اول پنج تکبیر و چهار قنوت  باشد؛ هرچند بهتر استهر رکعت چهار تکبیر می

م، چهار تکبیر و سه قنوت در بین آن ها گفته شود که در این در بین آنها و در رکعت دو 
ها، تکبیر دیگری قبل از رکوع بنابر احتیاط، الزم صورت هم عالوه بر این تکبیرها وقنوت

ه نماز یعنی رکوع و دو سجده و تشمی هد وسالم مثل سایر باشد. شایان ذکر است بقی 
 .شودنمازهای دو رکعتی انجام می

ی است در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخوانند کافـ  1499مسأله 
ُجوِد َوَاْهَل الْ  َمِة،اللهمَّ َاْهَل الکْبریاِء َوالَعَظ » :هرچند بهتر است این دعا خوانده شود

ْقَوی َواَواْلَجَبُروِت، َوَاْهَل الَعْفِو َوالرَّ  ِذی َح َاْسَأُلک بِ  ِفَرِة،لَمغْ ْحَمِة، َوَاْهَل التَّ قِّ هَذا الیْوِم، الَّ
ٍد صلی الله علیه و ًة َوَمِزیدًا، َاْن َرفًا َوکرامَ ْخرًا َوَش آله وسلم ذُ  َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمین ِعیدًا، َوِلُمَحمَّ

ی َعل ٍد، ُتصلِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ دًا  هِ ْلَت ِفیْدَخ اَ ِنی ِفی کلِّ َخیٍر ن ُتْدِخلَ و ای ُمَحمَّ ٍد، َو ُمَحمَّ آَل ُمَحمَّ
دًا َوآَل ُمَح  نو ا دٍ ُتْخِرَجِنی ِمْن کلِّ ُسوٍء َاْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّ َعلیِهْم، اللهمَّ ُتک َعَلیِه َو  َصَلوامَّ

ی َاْسَأُلک َخیَر ما َسَأَلک ِبِه ِعباُدک الّصاِلُحوَن، َوَاُعوُذ بِ  ا اسْ مِ ک ِانِّ  ِعَباُدک َتَعاَذ ِمْنهُ مَّ
 .«الُمْخَلُصونَ 

ماعت ، اگر نماز عید فطر و قربان به جدر زمان غایب بودن امامـ  1500مسأله 
 امام، م استخوانده شود، احتیاط الزم آن است که بعد از آن دو خطبه خوانده شود و الز

در  طره و، احکام زکات فبین دو خطبه اندکی بنشیند و بهتر است که در خطبه عید فطر
 .خطبه عید قربان، احکام قربانی را بگوید

ل آن نماز عید سوره مخصوصی ندارد، ولی بهتر است که در رکعت او  ـ  1501مسأله 
ل سوره  م سوره غاشیه را بخوانند، یا در رکعت او  در  علی وأسوره شمس و در رکعت دو 

م سوره شمس را بخوانند  .رکعت دو 
مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولی در مکه مستحب  ـ 1502مسأله 



 283  ............................................................................................  فطر و قربان دینماز ع/  حکام نمازا

 است در مسجد الحرام خوانده شود.
ش ، و پیمستحب است پیاده و پا برهنه و با وقار به نماز عید بروندـ  1503مسأله 

 از نماز غسل کنند، و عمامه سفید بر سر بگذارند.
 کنند، و در حال گفتن مستحب است در نماز عید بر زمین سجدهـ  1504مسأله 

 .منفرد شد چهها را بلند کنند، و حمد و سوره را بلند بخوانند، چه امام باتکبیرها دست
بعد  وبعد از نماز مغرب و عشاء شب عید فطر، و بعد از نماز صبح ـ  1505مسأله 

ه لَه ِاالَّ اللاِ ، ال کَبُر الله َاکَبُر، الله اَ »از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید: 
 .«َوالله َاکَبُر، الله َاکَبُر َولله الَحْمُد، الله َاکَبُر َعلی ما َهدانا

ل آـ  1506مسأله  از نها نممستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز، که او 
ه پیش مسأل ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است، تکبیرهایی را که در

ْمُد لله ْنعاِم، َوالَح ِة االَ ِهیمَ الله َاکَبُر َعلی ما َرَزَقنا ِمْن بَ »گوید، و بعد از آن بگوید: شد ب ذکر
ه ماز، کنانزده پولی اگر عید قربان را در منی باشد مستحب است بعد از  .«َعلی ما َاْبالنا

ل آنها نماز ظهر روز عید، و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی  نحجه است، ایاو 
 تکبیرها را بگوید.

ی ها از رفتن به نماز عید خودداراحتیاط مستحب آن است که زنـ  1507مسأله 
 های پیر نیست.کنند، ولی این احتیاط برای زن

ه و سور در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر، مأموم باید غیر از حمدـ  1508مسأله 
 چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند.

ز ا، بعد ر مأموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفتهاگـ  1509مسأله 
وید ودش بگخگفته ها را که با امام نآنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوت

ی د کافبگوی «سبحان الله و الحمد لله»بار و رکوع را درک کند، و اگر در هر قنوت یک
کافی  نبود ا را بگوید، و اگر به آن مقدار هم فرصتاست، و اگر فرصت نبود فقط تکبیره

 است متابعت کند و به رکوع برود.
تواند نیت اگر در نماز عید موقعی برسد که امام در رکوع است، میـ  1510مسأله 
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ل نماز را بگوید و به رکوع رود.  کند و تکبیر او 
ز ااست که بعد اگر در نماز عید یک سجده را فراموش کند، الزم ـ  1511مسأله 

زم اله سهو د، و همچنین اگر کاری که برای آن در نماز یومیه سجدجا آورهبنماز آن را 
 است پیش آید، الزم است دو سجده سهو بنماید.

 
 اجیر گرفتن برای نماز

ه در های دیگر او کشود برای نماز و عبادتبعد از مرگ انسان، میـ  1512مسأله 
جا هها را بآن ـ که یعنی به او مزد دهند ، دیگری را اجیر کنند ـجا نیاوردههزمان حیاتش ب

 .آورد، و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است
و  تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و عمرهانسان میـ  1513مسأله 
اند کار تواز طرف زندگان اجیر شود، و نیز می و امامان اکرم پیامبرزیارت قبر 

 مستحبی را انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.
یا  کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده، باید یا مجتهد باشدـ  1514مسأله 

 مل بهعنماز را بر طبق فتوای کسی که تقلید از او صحیح است انجام دهد، یا آنکه 
 را کاماًل بداند. احتیاط کند در صورتی که موارد احتیاط

و را ااجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید و الزم نیست اسم ـ  1515مسأله 
 ست.اام کافی خوانم که برای او اجیر شدهبداند، پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می

ه میت است ـ  1516مسأله   د، و اگرجا آورهباجیر باید عمل را به قصد آنچه در ذم 
 نجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نیست.عملی را ا

جام باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را انـ  1517مسأله 
 دهد.دهد و احتمال بدهند که عمل را صحیح انجام میمی

عمل  اند، اگر بفهمند کهکسی را که برای نمازهای میت اجیر کردهـ  1518مسأله 
 یاورده یا باطل انجام داده، باید دوباره اجیر بگیرند.نجا هبرا 

هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه، اگرچه بگوید ـ  1519مسأله 
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ـ باید دوباره اجیر  بنا بر احتیاط واجب ام ولی اطمینان به گفته او نباشد ـانجام داده
تواند بنا بر صحت آن می بگیرد. و اما اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه،

 بگذارد.
قًا خواند، مطلکسی را که عذری دارد مثاًل با تیمم یا نشسته نماز میـ  1520مسأله 

طور نهما شود برای نمازهای میت اجیر کرد، اگرچه نماز میت همـ نمی بنا بر احتیاط ـ
خواند ای نماز میقضا شده باشد. ولی اجیر گرفتن کسی که با وضو یا غسل جبیره

ر دلکن  اشکال ندارد. و همچنین اجیر گرفتن کسی که دست یا پای او قطع شده است، و
 عنه، محل اشکال است.کفایت کردن عمل او از منوب

سته یا آه تواند اجیر شود، و در بلندمرد برای زن، و زن برای مرد میـ  1521مسأله 
 .خواندن نماز، اجیر باید به تکلیف خود عمل نماید

ه در قضای نمازهای میت، ترتیب واجب نیست مگر در نمازهایی کـ  1522أله مس
ابقًا سانکه ادای آنها ترتیب دارد، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشا از یک روز چن

ند و کعمل  گذشت. ولی اگر او را اجیر کرده باشند که طبق فتوای مرجع میت، یا ولی او
 اید ترتیب را رعایت نماید.آن مرجع ترتیب را الزم بداند، ب

باید  اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهدـ  1523مسأله 
و ر با ا، و اگد، مگر اینکه یقین به بطالن عمل به آن نحو داشته باشدجا آورهبهمان طور 

از  ست کهاشرط نکنند باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن 
 اگر است به آن عمل کند؛ مثالً  ترنزدیکو میت هرکدام که به احتیاط وظیفه خودش 

به ه مرتسوظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است، 
 بگوید.

ت آن اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحباـ  1524مسأله 
 د.جا آورهبمستحبات نماز را که معمول است  بخواند، باید مقداری از

 ر آنچهباگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میت اجیر کند، بنا ـ  1525مسأله 
 .شد الزم نیست برای هرکدام آنها وقتی را معین نماید ذکر( 1522در مسأله )
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 اگر کسی اجیر شود که مثاًل در مدت یک سال نمازهای میت راـ  1526مسأله 
نیاورده، جا هبدانند خواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد، باید برای نمازهایی که میب

ـ نیز  اجبیاط وبنا بر احت نیاورده ـجا هبدهند که دیگری را اجیر نمایند، و اگر احتمال می
 اجیر بگیرند.
 نام کرداند، اگر پیش از تمکسی را که برای نمازهای میت اجیر کردهـ  1527مسأله 

ا را نمازه تمام نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که
ای باقیمانده را گرفته، یا آنکه اجارهتوانند اجرتخودش بخواند، می یند سخ نمارا ف المسم 

اش از رثهالمثل او را بدهند، و اگر شرط نکرده باشند که خودش بخواند باید وو اجرت
 .تاجیر بگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیسمال او 

اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد، و خودش هم نماز ـ  1528مسأله 
قضا داشته باشد، بعد از عمل به دستوری که در مسأله قبلی ذکر شد، اگر چیزی از مال 

ت کرده باشد  و ورثه اجازه بدهند، برای تمام نمازهای او او زیاد آمد، در صورتی که وصی 
 اجیر بگیرند، و اگر اجازه ندهند، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.



 
 
 

 احکام روزه

ح تا ن صبروزه آن است که انسان برای تذلل و کرنش در پیشگاه خداوند عالم از اذا
 شود خودداری نماید.می ذکرمغرب از هشت چیزی که بعدًا 

 
 نیت

ید  بگوالزم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذارند، یا مثالً ـ  1529سأله م
داوند گاه خقدر که بنا داشته باشد برای تذلل در پیشگیرم، بلکه همینفردا را روزه می

برای  ست، واکند انجام ندهد کافی عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می
م داری ه، و مقاین مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبحآنکه یقین کند تمام 

 کند خودداری نماید.بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می
نیت  تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آنانسان میـ  1530مسأله 

 کند.
ن ملتفت، هنگام اذاآخرین وقت نیت روزه ماه رمضان برای شخص ـ  1531مسأله 

اه با همر ـ باید هنگام صبح امساک او بنا بر احتیاط واجب صبح است به این معنی که ـ
گاه.  قصد روزه باشد هرچند در ضمیر ناخود آ

در هر  کند انجام نداده باشد،کسی که کارهایی که روزه را باطل میـ  1532مسأله 
ح و صحیاکمی تا مغرب باشد، روزه  وقت از روز نیت روزه مستحبی بکند، هرچند فاصله

 است.
کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان، و همچنین در روزه ـ  1533مسأله 

واجبی که زمانش معین است بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود 
بقیه روزه را و نیت کند، روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، باید احتیاطًا 
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 به قصد قربت مطلقه امساک کند، و روزه آن روز را نیز قضا نماید.
اًل ید، مثاگر بخواهد روزه قضا یا کفاره بگیرد باید آن را معین نماـ  1534مسأله 

ند که کنیت  گیرم، ولی در ماه رمضان الزم نیستنیت کند که روزه قضا یا روزه کفاره می
ه و روز بلکه اگر نداند ماه رمضان است، یا فراموش نمایدگیرم، روزه ماه رمضان می

د ن، قصشود. و در روزه نذر و مانند آدیگری را نیت کند، روزه ماه رمضان حساب می
 نذر الزم نیست.

ند، کرمضان ماه اگر بداند ماه رمضان است و عمدًا نیت روزه غیر ـ  1535مسأله 
همچنین روزه ماه رمضان حساب  شود، وای که قصد کرده است حساب نمیروزه
ته نداش شود، اگر آن قصد با قصد قربت منافات داشته باشد، بلکه اگر منافات همنمی

 شود.ـ روزه ماه رمضان حساب نمی بنا بر احتیاط باشد ـ
ل ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دو  ـ  1536مسأله  م سم یا اگر مثاًل به نیت روز او  و 

 ت.بوده، روزه او صحیح اس
ت ـ  1537مسأله  د و ند، سپس بدون اختیار بیهوش شوکاگر پیش از اذان صبح نی 

مام اگر ت ماید ونبر احتیاط الزم، باید روزه آن روز را تمام  در بین روز به هوش آید، بنا
مات آن اختیارجا آوربهرد، قضای آن را کن ا در مورد بیهوشی که مقد  )مثل  ی بودهد؛ ام 

دهد( احتیاط جراحی، خود را در اختیار دکتِر بیهوشی قرار می فردی که برای عمل
 .دجا آورهبواجب آن است که روزه را تمام نموده و قضای آن را هم 

ه اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روزه، بـ  1538مسأله 
جا هبم ا ههوش آید، احتیاط واجب آن است که روزه آن روز را تمام کند و قضای آن ر

 د.آور
، ار شوداگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدـ  1539مسأله 

 اش صحیح است.روزه
اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر ملتفت ـ  1540مسأله 

باشد. کند انجام داده باشد، روزه او باطل میشود، چنانچه کاری که روزه را باطل می
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کند انجام ندهد، و بعد از ماه رمضان هم آن ولی باید تا مغرب کاری که روزه را باطل می
روزه را قضا نماید. و اگر بعد از ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است و کاری که روزه را 

ـ نیت روزه کند رجاًء و بعد از ماه  بنا بر احتیاط واجب باطل می کند انجام نداده باشد ـ
ان هم آن را قضا کند. و اما اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل رمض

 .اش صحیح استکند انجام نداده باشد باید نیت روزه کند و روزهمی
 وگیرد، باگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود، باید روزه ـ  1541مسأله 

ستحبی وزه مواجب نیست، ولی اگر قصد ر اگر بعد از اذان بالغ شود، روزه آن روز بر او
 کرده باشد احتیاط مستحب این است که آن را تمام کند.

، ره دارددن روزه میتی اجیر شده، یا روزه کفاجا آورهبکسی که برای ـ  1542مسأله 
رد، اگر روزه مستحبی بگیرد اشکال ندارد، ولی کسی که روزه قضای ماه رمضان دا

 نانچهچو  ،هرچند آن روزه مستحبی را نذر کرده باشد ی بگیردتواند روزه مستحب  نمی
ی بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، ر وزه فراموش کند و روزه مستحب 

د از گر بعاتواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند، و خورد و میمستحبی او به هم می
یاید بادش یست. و اگر بعد از مغرب ـ باطل ا بنا بر احتیاط ظهر ملتفت شود، روزه او ـ

 اش صحیح است.روزه
ب اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجـ  1543مسأله 

یت نن صبح ا اذاباشد، مثاًل نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمدًا ت
 وش کندفرام او واجب است، یا اش باطل است، و اگر نداند که روزه آن روز برنکند، روزه

شد و ده باکند انجام نداو پیش از ظهر یادش بیاید، چنانچه کاری که روزه را باطل می
ه ماه ر روزدنیت کند روزه او صحیح است. و اگر بعد از ظهر یادش بیاید احتیاطی را که 

 شد مراعات نماید. ذکررمضان 
اره عمدًا تا اگر برای روزه واجب غیر معینی ـ  1544مسأله  زدیک نمثل روزه کف 

ا یرد، یزه نگظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که رو
اشد داده بنکند انجام تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می

 و پیش از ظهر نیت کند، روزه او صحیح است.
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ا آن تروز ماه رمضان، کافر، مسلمان شود، و از اذان صبح  اگر درـ  1545مسأله 
ید به ـ با بنا بر احتیاط واجب کند انجام نداده باشد ـوقت کاری که روزه را باطل می

هما فی»قصد   ا کند.تا آخر روز امساک کند، و اگر چنین نکرد آن روز را قض «الذم 
ن آهر مریض خوب شود و تا اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظـ  1546مسأله 

ید نیت ـ با بنا بر احتیاط واجب کند انجام نداده باشد ـوقت کاری که روزه را باطل می
 بر او ن روزروزه کند و آن روز را روزه بگیرد. و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آ

 واجب نیست، و باید آن را قضا کند.
ل روزی را که انسان شک دارد ـ  1547مسأله  ن، رمضاماه آخر شعبان است یا او 

ند، مضان کرماه تواند نیت روزه واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد، نمی
، روزه رمضان نیستماه رمضان است روزه رمضان، و اگر ماه ولی اگر نیت کند که اگر 

 قضا و روزه، ولی بهتر آن است که نیت باشداش صحیح میروزهقضا یا مانند آن باشد، 
ساب حرمضان ماه رمضان بوده، از ماه مانند آن بنماید، و چنانچه بعد معلوم شود 

 ست.کافی ا رمضان بوده نیزماه شود. و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود می
ل ـ  1548مسأله  به  رمضان،ماه اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا او 

ان اه رمضکه م ه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمدنیت روزه قضا یا روز
 است، باید نیت روزه ماه رمضان کند.

د شود کهماه اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ـ  1549مسأله  روزه  رمضان مرد 
د، زه نکنیت رونخود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند، اگر دو مرتبه 

ه آن ه روزند، احتیاط واجب آن است کشود، و اگر دو مرتبه نیت روزه کاش باطل میهروز
 د.جا آورهبروز را تمام کند، و بعدًا قضاء آن را 

ه در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزـ  1550مسأله 
اره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می د شوکند انجام دهد، یا کف  د جا آورهبد که مرد 

 پیش از نیاورد و در روزه واجب پیش از ظهر، و در روزه مستحبجا هبیا نه، چنانچه 
 غروب دوباره نیت روزه کند، روزه او صحیح است.
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 کندی که روزه را باطل مییچیزها

 کند:هشت چیز روزه را باطل میـ  1551مسأله 
 خوردن و آشامیدن.اّول: 
 جماع.دّوم: 

ع، ون جماوسیله دیگری بداستمناء. و استمناء آن است: که مرد با خود یا بهم: سّو 
( 345)سأله کاری کند که منی از او بیرون آید. و تحقق آن در زن به نحوی است که در م

 بیان شد.
ا بر بن پیامبرو جانشینان  اکرم پیامبرو  خداوند متعالدروغ بستن به چهارم: 

 احتیاط واجب.
 به حلق بنا بر احتیاط واجب.غلیظ اندن غبار رسپنجم: 
 باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.ششم: 
 اماله کردن با چیزهای روان.هفتم: 

 عمدًا قی کردن.هشتم: 
 شود:می ذکرو احکام اینها در مسائل آینده 

 
 ـ خوردن و آشامیدن 1

 ورد یازه دارد عمدًا چیزی بخدار با التفات به اینکه رواگر روزهـ  1552مسأله 
و  ل نانشود، چه خوردن و آشامیدن آن چیز معمول باشد مثبیاشامد، روزه او باطل می

گر اآب، چه معمول نباشد، مثل خاک و شیره درخت، و چه کم باشد، چه زیاد، حتی 
طل اوزه برد، ربمسواک را از دهان بیرون آورد و دوباره به دهان ببرد و رطوبت آن را فرو 

 ه حسابقدر اندک باشد که در آب دهان از بین رفته رطوبت مسواک آنکمگر آنشود، می
 شود.

اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده، باید ـ  1553مسأله 
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اش باطل است، و به دستوری لقمه را از دهان بیرون آورد، و چنانچه عمدًا فرو ببرد روزه
اره هم بر او واجب میخواهد شد  ذکرکه بعدًا   شود.کف 

اش باطل دار سهوًا چیزی بخورد یا بیاشامد، روزهاگر روزهـ  1554مسأله 
 شود.نمی

سرم  کند، هرچند آمپول تقویتی یاآمپول و سرم روزه را باطل نمیـ  1555مسأله 
 شود اگر دارو رانمکی باشد، و همچنین اسپری که برای تنگی نفس استعمال میقندی

وزه تن، رکند، و همچنین دارو در چشم و گوش ریخط وارد ریه کند روزه را باطل نمیفق
رسد نه حلق د و بکند، اگرچه مزه آن به گلو برسد. و اگر دارو را در بینی بریزرا باطل نمی

 .کندنیز روزه را باطل نمی
رد، بدار چیزی را که الی دندان مانده است عمدًا فرو باگر روزهـ  1556مسأله 

 شود.اش باطل میروزه
خواهد روزه بگیرد، الزم نیست پیش از اذان کسی که میـ  1557مسأله 

رود، یفرو م که الی دندان مانده در روز ییغذاهایش را خالل کند، ولی اگر بداند دندان
 باید خالل کند.

ر فرو بردن آب دهان، ـ  1558مسأله  ت تصو  در  آن و مانند ردن ترشیکهرچند به عل 
 کند.دهان جمع شده باشد، روزه را باطل نمی

 فرو بردن اخالط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده اشکالـ  1559مسأله 
شود؛ اش باطل نمیندارد، بلکه اگر داخل فضای دهان شود و آن را فرو ببرد، هم روزه

 ه آن را فرو نبرد.کهرچند احتیاط مستحب است 
و ا به اقدری تشنه شود که بترسد از تشنگی بمیرد، یدار بهاگر روزهـ  1560مسأله 

ای اندازهتواند بهتواند آن را تحمل کند، میضرری برسد، یا آنکه به سختی بیفتد که نمی
ن نند آکه ترس از این امور برطرف شود آب بیاشامد، بلکه در فرض ترس از مرگ و ما

اط حتیبنا بر ا ه رمضان باشد، باید ـشود. و اگر ماواجب است ولی روزه او باطل می
کند یطل مـ بیشتر از آن نیاشامد، و در بقیه روز از انجام کاری که روزه را با الزم

 خودداری نماید.
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که  جویدن غذا برای بچه یا پرنده، و چشیدن غذا و مانند اینهاـ  1561مسأله 
اگر  کند. ولیا باطل نمیرسد، اگرچه اتفاقًا به حلق برسد روزه رمعمواًل به حلق نمی

ل بداند که به حلق می اش باطل ه، روزو این کار را عمدًا انجام دهد رسدانسان از او 
اره هم بر او واجب است.می  شود، و باید قضای آن را بگیرد و کف 

ست هرچند یدر ماه رمضان ن یمجوز روزه خوار ییضعف به تنهاـ  1562مسأله 
( قابل تحمل نیستمعمواًل ب مشقت )سختی زیاد که ه موجکن ید باشد، مگر ایشد

دار ـ فقط به مق واجب بنا بر احتیاط ن صورت، خوردن یا آشامیدن ـیه در اکباشد 
ان، ک رمضد بعد از ماه مباریز است و بقیه روز را امساک نماید همچنین بایضرورت جا

 د ولی کفاره بر او واجب نیست.یآن روز را قضا نما
 

 ردننزدیکی کـ  2
گاه داخل کند، اگرچه فقط به مقدار ختنهروزه را باطل می نزدیکیـ  1563مسأله 

 شود و منی هم بیرون نیاید.
ه د، روزگاه داخل شود و منی هم بیرون نیایاگر کمتر از مقدار ختنهـ  1564مسأله 

شود  گاه داخلگاه ندارد، اگر کمتر از مقدار ختنهشود. ولی در شخصی که ختنهباطل نمی
 شود.اش باطل مینیز روزه

گاه اندازه ختنهنماید، و شک کند که به نزدیکیاگر عمدًا قصد ـ  1565مسأله 
شود، و در هر ( دانسته می154۹داخل شده یا نه؛ حکم این مسأله با مراجعه به مسأله )

 ت.سجب نیکند انجام نداده باشد، کفاره بر او واصورت اگر کاری که روزه را باطل می
 نزدیکی نماید، یا او را به نزدیکیاگر فراموش کند که روزه است و ـ  1566مسأله 

 نچه درشود، ولی چناطوری که از اختیار او خارج شود روزه او باطل نمیمجبور نمایند به
ود، و شخارج  نزدیکییادش بیاید، یا جبر او برداشته شود باید فورًا از حال  نزدیکیبین 

 روزه او باطل است.اگر خارج نشود 
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 ـ استمناء 3

 (1551معنای استمناء در مسأله ) دار استمناء کند ـاگر روزهـ  1567مسأله 
 شود.اش باطل میـ روزه گذشت

 اش باطل نیست.اختیار منی از انسان بیرون آید، روزهاگر بیـ  1568مسأله 
ر دیعنی  شود ـتلم میدار بداند که اگر در روز بخوابد محهرگاه روزهـ  1569مسأله 

ت زحم ـ جایز است بخوابد هرچند به سبب نخوابیدن به آیدخواب منی از او بیرون می
 شود.اش باطل نمینیفتد، و اگر محتلم شود روزه

اجب دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود، واگر روزهـ  1570مسأله 
 نیست از بیرون آمدن منی جلوگیری کند.

 هه واسطبکند، اگرچه بداند  ادرار تواندداری که محتلم شده، میروزهـ  1571مسأله 
 آید.کردن باقیمانده منی از مجری بیرون می ادرار

 داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و درروزهـ  1572مسأله 
حتیاط آید، انکند، بعد از غسل منی از او بیرون می ادرار صورتی که پیش از غسل

 کند. ادرار مستحب آن است که پیش از غسل
و  بازیمثاًل با زن خود کسی که عمدًا به قصد بیرون آمدن منی ـ  1573مسأله 

 واست،  باطل شوخی کند و منی از او بیرون نیاید، اگر دو مرتبه نیت روزه نکند روزه او
 ماید.بن د و قضا همـ روزه را تمام کن بنا بر احتیاط الزم اگر نیت روزه کند باید ـ

زی و دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثاًل با زن خود بااگر روزهـ  1574مسأله 
یرون بمنی  شود اگرچه اتفاقاً شوخی کند، چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی

ید، آیرون بآید، روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد، در صورتی که منی از او 
 اش باطل است.روزه
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 اطهار و ائمه اکرم پیامبرو  خداوند متعالـ دروغ بستن به  4

د خداون نها بهدار به گفتن یا به نوشتن یا به اشاره و مانند ایاگر روزهـ  1575مسأله 
اگرچه فورًا  عمدًا نسبتی را بدهد که دروغ است ـ اطهارو ائمه  اکرم پیامبرو  متعال

و همچنین  ـ باطل است، بنا بر احتیاط الزم ـ روزه او ـ وبه کندبگوید دروغ گفتم یا ت
و  انپیامبرو سایر  ـ دروغ بستن به حضرت زهرا بنا بر احتیاط مستحب است ـ

 جانشینان آنان.
داند راست ندارد و نمی آناگر بخواهد خبری را که دلیلی بر حجیت ـ  1576مسأله 

 مبرپیابه  ن راـ باید به نحو نقل بگوید، و آ اجببنا بر احتیاط و است یا دروغ نقل کند ـ
 مستقیمًا نسبت ندهد. اطهارو ائمه  اکرم

یا  لخداوند متعااگر چیزی را به اعتقاد اینکه راست است از قول ـ  1577مسأله 
 شود.اش باطل نمینقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده، روزه اکرم پیامبر

 اکرم رپیامبو  خداوند متعالاند دروغ است، به داگر چیزی را که میـ  1578مسأله 
ا رروزه  ن کاردانسته که اینسبت دهد و بعدًا بفهمد آنچه را که گفته راست بوده، اگر می

 د.جا آورهبهم  ـ روزه را تمام کند و قضای آن را بنا بر احتیاط الزم کند، باید ـباطل می
 مبرپیاو  خداوند متعالدًا به اگر دروغی را که دیگری ساخته عمـ  1579مسأله 

 شود، ولی اگراش باطل میـ روزه بنا بر احتیاط الزم نسبت دهد ـ اطهار و ائمه اکرم
 از قول کسی که آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد.

اند و رمودهچنین مطلبی ف اکرم پیامبردار بپرسند که آیا اگر از روزهـ  1580مسأله 
ًا لی عمدوید بواب باید بگوید نه عمدًا بگوید بلی، یا جایی که باید بگاو جایی که در ج

 شود.ـ باطل می بنا بر احتیاط الزم اش ـبگوید نه، روزه
وید بعد حرف راستی را بگ اکرم پیامبریا  وند متعالخدااگر از قول ـ  1581مسأله 

باشد یزه مآن که رو بگوید دروغ گفتم، یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای
که شود، مگر آناش باطل میـ روزه بنا بر احتیاط بگوید آنچه دیشب گفتم راست است ـ

 مقصودش بیان حال خبرش باشد.
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 به حلقغلیظ ـ رساندن غبار  5

ل بنا بر احتیاط واجب رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطـ  1582مسأله 
شد زی باوردن آن حالل است مثل آرد، یا غبار چیکند، چه غبار از چیزی باشد که خمی

 که خوردن آن حرام است مثل خاک.
 کند.رساندن غبار غیر غلیظ به حلق، روزه را باطل نمیـ  1583مسأله 
تواند یاگر غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه متوجه است و مـ  1584مسأله 

طل اش باـ روزه بنا بر احتیاط واجب مواظبت کند ولی مواظبت نکند و به حلق برسد ـ
ا از گرد و غباری که در اثر وزش باد یا طوفان و مانند آن پدیمی رهیز آید و پد میشود. ام 

 از آن معمواًل سختی بسیار زیاد دارد، الزم نیست پرهیز شود.
نند دار دود سیگار و تنباکو، و مااحتیاط واجب آن است که روزهـ  1585مسأله 

 ا هم به حلق نرساند.اینها ر
ود، اگر مواظبت نکند و غبار یا دود و مانند اینها داخل حلق شـ  1586مسأله 

ن ر گمااش صحیح است، و اگرسد، روزهچنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی
 رسد، بهتر آن است که آن روزه را قضا کند.کرده که به حلق نمیمی

 واختیار غبار د که روزه است و مواظبت نکند، یا بیاگر فراموش کنـ  1587مسأله 
 شود.اش باطل نمیمانند آن به حلق او برسد، روزه

دید شکند، ولی کراهت فرو بردن تمام سر در آب روزه را باطل نمیـ  1588مسأله 
 دارد.

 
 ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح ـ باقی 6

اه رمضان تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر اگر جنب عمدًا در مـ  1589مسأله 
اش تیمم است تیمم ننماید، باید روزه آن روز را تمام کند و روزی دیگر را نیز روزه وظیفه

بگیرد، و چون معلوم نیست آن روز قضا است یا عقوبت است، هم روزه آن روز از ماه 
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گیرد، آن روز روزه می یجابهانجام دهد، و هم روزی که  «الذمهما فی»رمضان را به قصد 
 و قصد قضا نکند.

ذان اخواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد، هرگاه تا کسی که میـ  1590مسأله 
د نباش تواند آن روز را روزه بگیرد، و اگر از روی عمدصبح عمدًا جنب بماند، نمی

 تواند، اگرچه احتیاط در ترک آن است.می
های واجب و از اقسام روزه مضان و قضای آن ـدر غیر روزه ماه رـ  1591مسأله 

را  تواند آن روزـ اگر جنب عمدًا تا اذان صبح بر حال جنابت باقی بماند، می مستحب
 روزه بگیرد.
کسی که در شب ماه رمضان جنب است، چنانچه عمدًا غسل نکند ـ  1592مسأله 

 است. اش صحیحتا وقت تنگ شود، باید تیمم کند و روزه بگیرد و روزه
 اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روزـ  1593مسأله 

ه د، روزبیای یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش
 نب بودهجداند سه روز هرچند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید، مثاًل اگر نمی

 وزه سه روز را قضا کند.یا چهار روز، باید ر
کدام از غسل و تیمم وقت کسی که در شب ماه رمضان برای هیچـ  1594مسأله 

اره بر او واجبندارد، اگر خود را جنب کند، روزه  شود.می اش باطل است و قضا و کف 
 ند، یااگر بداند وقت برای غسل ندارد و خود را جنب کند و تیمم کـ  1595مسأله 

اش هند روزدارد عمدًا غسل را تأخیر بیندازد تا وقت تنگ شود و تیمم کبا اینکه وقت 
 صحیح است، هرچند گناهکار است.

ا تداند که اگر بخوابد کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میـ  1596مسأله 
یش از پنچه ـ نباید غسل نکرده بخوابد، و چنا بنا بر احتیاط واجب شود ـصبح بیدار نمی

فاره ضا و کقد، و رًا بخوابد و تا صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام کنغسل اختیا
 شود.بر او واجب می

هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال ـ  1597مسأله 
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 تواند بخوابد.شود میبدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می
ه کدر شب ماه رمضان جنب است و یقین یا اطمینان دارد  کسی کهـ  1598مسأله 

 بیدار عد ازشود، چنانچه تصمیم داشته باشد که باگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می
 اش صحیح است.شدن غسل کند، و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه

ینان ندارد که اگر کسی که در شب ماه رمضان جنب است و اطمـ  1599مسأله 
ر شدن بیدا شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد ازبخوابد پیش از اذان صبح بیدار می

ر بـ قضا  یاطبنا بر احت باید غسل کند، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ـ
 شود.او واجب می
احتمال کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا ـ  1600مسأله 

 ار شدنز بیدشود، چنانچه نخواهد بعد ادهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار میمی
ضا و قند و غسل کند، در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، باید روزه آن روز را تمام ک

ه باشد ک اشتهـ اگر تردید د بنا بر احتیاط الزم کفاره بر او الزم است. و همچنین است ـ
 بیدار شدن غسل کند یا نه. بعد از

یا  اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین کند،ـ  1601مسأله 
اشته دشود و تصمیم هم احتمال دهد، که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می

د یود، باار نشباشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بید
م بیدار شود و برای مرتبه سو   تا اذان  وابد وم بخروزه آن روز را قضا کند، و اگر از خواب دو 

یز ـ کفاره ن یو بنا بر احتیاط استحباب صبح بیدار نشود، باید روزه آن روز را قضا کند ـ
 بدهد.

ل حساب ـ  1602مسأله  خوابی که در آن احتالم صورت گرفته است، خواب او 
نچه د، چنار نشوبراین اگر پس از بیدار شدن دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیداشود، بنامی

 شد، روزه آن روز را باید قضا کند. ذکردر مسأله قبل 
 دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورًا غسل کند.اگر روزهـ  1603مسأله 
د محتلم شده، هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببینـ  1604مسأله 
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 اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است.
ز اذان رمضان را بگیرد، اگر بعد ا ماه خواهد قضای روزهکسی که میـ  1605مسأله 

تواند آن یصبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، م
 یرد.روز را به قصد قضای ماه رمضان روزه بگ

اک پاگر زن در شب ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس ـ  1606مسأله 
باید  وز راراش تیمم است و تیمم ننماید، روزه آن شود و عمدًا غسل نکند، و اگر وظیفه

 یمم راتسل و غتمام کند و قضای آن را نیز بگیرد. و در روزه قضای ماه رمضان اگر عمدًا 
 تواند آن روز را روزه بگیرد.ـ نمی احتیاط واجببنا بر  ترک کند ـ

ًا زنی که در شب ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شده، اگر عمدـ  1607مسأله 
 غسل نکند تا وقت تنگ شود، باید تیمم نماید، و روزه آن روزش صحیح است.

شود  اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاکـ  1608مسأله 
دار بح بیبرای غسل وقت نداشته باشد، باید تیمم نماید، ولی الزم نیست تا اذان ص و

 اش تیمم باشد.بماند. و همچنین است حکم جنب در صورتی که وظیفه
س اگر زن نزدیک اذان صبح در ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاـ  1609مسأله 

 اش صحیح است.اشد، روزهکدام از غسل و تیمم وقت نداشته بپاک شود، و برای هیچ
ر بین داگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا ـ  1610مسأله 

 روز خون حیض یا نفاس ببیند، اگرچه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است.
ا یاگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند، و بعد از یک روز ـ  1611مسأله 

 هایی که گرفته صحیح است.وزهچند روز یادش بیاید، ر
شود  اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاکـ  1612مسأله 

چه چنان و در غسل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند، و در تنگی وقت تیمم هم نکند ـ
تظر ثاًل منند مـ روزه آن روز را باید تمام کند و قضا نماید، ولی چنانچه کوتاهی نک گذشت

 م کردنر تیمدباشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، و 
 کوتاهی نکند، روزه او صحیح است.
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های خود را اگر زنی در حال استحاضه کثیره است، هرچند غسلـ  1613مسأله 
زه او جا نیاورد، روهـ ب ( ذکر شد3۹4به تفصیلی که در احکام استحاضه در مسأله ) ـ

اش صحیح صحیح است. همچنان که در استحاضه متوسطه اگرچه غسل نکند، روزه
 .است

یت یعنی جایی از بدن خود را به بدن م کسی که مس  میت کرده ــ  1614مسأله 
مس   ت راتواند بدون غسل مس  میت روزه بگیرد، و اگر در حال روزه هم میـ می رسانده

 شود.نماید، روزه او باطل نمی
 

 (1)ـ اماله کردن 7
د، جه باشاماله کردن با چیز روان اگرچه از روی ناچاری و برای معالـ  1615مسأله 

 کند.روزه را باطل می
 

 (2)ـ قی کردن 8
ر ن ناچاآدار عمدًا قی کند اگرچه به واسطه مرض و مانند هرگاه روزهـ  1616مسأله 
 رد.اختیار قی کند، اشکال نداشود. ولی اگر سهوًا یا بیاش باطل میباشد، روزه

وز داند به واسطه خوردن آن، در راگر در شب چیزی بخورد که میـ  1617مسأله 
 اش صحیح است.کند، روزهاختیار قی میبی

ه خود بند، چنانچه خود کردن خودداری کدار بتواند از قی اگر روزهـ  1618مسأله 
ـ  مودهدن نفرد، خودش را وادار به قی کر ای که عرفًا نگویندبه گونه انجام شده است ـ

 باشد.اش صحیح میند و روزهکالزم نیست از آن جلوگیری 
دار برود، های غذا یا اشیای ریز دیگر، در گلوی روزهاگر خردهـ  1619مسأله 

چنانچه به مقداری پایین رفته باشد که به فرو دادن آن خوردن گفته نشود، الزم نیست آن 
اش صحیح است. و اما اگر به این مقدار فرو نرفته باشد باید آن را رد، و روزهرا بیرون آو

                                                 
 از طریق مقعد.داخل کردن آب یا هر مایع دیگر به داخل روده  (1)

 .استفراغ کردن( 2)
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بیرون آورد هرچند که این کار متوقف بر قی کردن باشد مگر در صورتی که قی کردن برای 
ل نیست او ضرر، یا مشقت زیادی ـ ـ داشته باشد و چنانچه آن را  که معمواًل قابل تحم 
شود، و اگر آن را با قی کردن خارج کند نیز ش باطل میاقی نکند و فرو برد، روزه

 شود.اش باطل میروزه
که  بیاید اگر سهوًا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به معده یادشـ  1620مسأله 

وردن ه آن خرفته باشد که اگر آن را داخل معده کند ب پایینقدری روزه است، چنانچه به
 ون آورد و روزه او صحیح است.نگویند، الزم نیست آن را بیر

یرون باگر یقین داشته باشد که به واسطه آروغ زدن، چیزی از گلو ـ  1621مسأله 
 لی اگروزند. آید، چنانچه طوری باشد که بر آن قی کردن صدق کند، نباید عمدًا آروغ بمی

 یقین نداشته باشد اشکال ندارد.
 بیرون دهانش بیاید، باید آن را اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یاـ  1622مسأله 

 اش صحیح است.اختیار فرو رود، روزهبریزد، و اگر بی
 

 کندی که روزه را باطل مییاحکام چیزها

کند یاگر انسان عمدًا و از روی اختیار کاری که روزه را باطل مـ  1623مسأله 
ولی جنب  ندارد.شود. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال انجام دهد، روزه او باطل می

د روزه او شد تا اذان صبح غسل نکن ذکر( 1600اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله )
کند اگر در یشد روزه را باطل م ذکرباطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه 

 ر حجتاین جهل کوتاهی نکرده باشد، و تردیدی هم نداشته باشد، یا آنکه اعتماد ب
دن و شود، مگر در خوراش باطل نمیته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزهشرعی داش
 .نزدیکیآشامیدن و 

 کند انجامدار سهوًا یکی از کارهایی که روزه را باطل میاگر روزهـ  1624مسأله 
م د، حکجا آورهباش باطل شده، عمدًا دوباره یکی از آنها را دهد و به اعتقاد اینکه روزه

 شود.ذشته درباره او جاری میمسأله گ
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شود، میدار بریزند، روزه او باطل ناگر چیزی به زور در گلوی روزهـ  1625مسأله 
مثاًل  کند، باطل نزدیکیولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را به خوردن یا آشامیدن یا 

گیری جلوی زنیم، و خودش برابه او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می
تیاط اح بنا بر شود. و در غیر آن سه چیز نیز ـاز ضرر چیزی بخورد، روزه او باطل می

 شود.ـ باطل می واجب
ریزند، یا داند چیزی در گلویش میدار نباید جایی برود که میروزهـ  1626مسأله 

ری کنند که خودش روزه خود را باطل کند، و اگر برود و از روی ناچامجبورش می
شود. و همچنین کند انجام دهد، روزه او باطل میودش کاری که روزه را باطل میخ

 ـ اگر چیزی را در گلویش بریزند. بنا بر احتیاط الزم است ـ
 

 دار مکروه استآنچه برای روزه

 دار مکروه است و از آن جمله است:چند چیز برای روزهـ  1627مسأله 
 .ق برسددر صورتی که مزه یا بوی آن به حل دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن،ـ  1
 شود.انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن، و حمام رفتن که باعث ضعف میـ  2
رسد لق میحرسد، و اگر بداند به دارو در بینی ریختن، اگر نداند که به حلق میـ  3

 جایز نیست.
ر.بو کردن گیاهـ  4  های معط 
 نشستن زن در آب.ـ  5
 عمال شیاف.استـ  6
 تر کردن لباسی که در بدن است.ـ  7
 کشیدن دندان، و هر کاری که به واسطه آن از دهان خون بیاید.ـ  8
 مسواک کردن با چوب تر.ـ  9

 .کردنجهت آب یا چیزی روان در دهان بیـ  10
ند کاری کو نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد، یا 

 خود را به حرکت آورد.که شهوت 
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 ی که قضا و کفاره واجب استیجا

یا  نزدیکیاگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا ـ  1628مسأله 
اشد و بتیار استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اخ

اط شود. و احتیاو واجب میاز روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر 
قضا،  شد باطل کند، اضافه بر ذکرمستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه 

 کفاره هم بدهد.
اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد، در حالی که ـ  1629مسأله 

ست اچنین کند، کفاره بر او واجب نیست. و همعقیده قطعی داشته که روزه را باطل نمی
 دانسته روزه بر او واجب است، مانند کودکان در اوایل بلوغ.کسی که نمی

 
 کفاره روزه

 زادآبنده  در کفاره افطار روزه هر یک روز از ماه رمضان، یا باید یکـ  1630مسأله 
یر را شصت فق دو ماه روزه بگیرد، یا خواهد شد ذکرکند، یا به دستوری که در مسأله بعد 

یا جو یا نان  یعنی گندم گرم است، طعام ـ «750»رکدام یک ُمد که تقریبًا سیر کند یا به ه
ق دهتکان ـ بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، باید به قدر ام و مانند اینها د، صد 

 اره راد، کفو اگر ممکن نیست، استغفار نماید. و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتوان
 بدهد.

یک  خواهد دو ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، بایدکه میکسی ـ  1631مسأله 
ر بد بنا ا بایردرپی بگیرد، و همچنین بقیه ماه بعد ماه تمام و یک روز از ماه بعد را پی

تواند ود میشدرپی بیاورد. بله اگر مانعی پیش آید که عرفًا عذر شمرده احتیاط واجب پی
 اره ادامه دهد.آن روز را نگیرد و با ارتفاع عذر دوب

خواهد دو ماه پی در پی، روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، کسی که میـ  1632مسأله 
یک ماه و یک روز، روزی باشد که مانند عید  میانداند در نباید موقعی شروع کند که می
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 قربان، روزه آن حرام است، یا مانند روزه ماه رمضان، روزه آن واجب است.
ک روز یدرپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر باید پی کسی کهـ  1633مسأله 

 ها را از سر بگیرد.روزه نگیرد، باید روزه
یض، حدرپی روزه بگیرد عذری مثل اگر در بین روزهایی که باید پیـ  1634مسأله 

ن رف شدیا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از برط
دن شرطرف ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بالفاصله بعد از بیست روزهعذر، واجب ن

 .آوردجا میهعذر ب
حرام  اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصالً ـ  1635مسأله 

ی ه براباشد مثل شراب و زنا، یا به جهتی حرام شده باشد مثل خوردن غذای حاللی ک
افی خود در حال حیض، یک کفاره ک همسرکردن با  نزدیکیانسان ضرر کلی دارد، و 

د، و د کنیعنی یک بنده آزا ـ آن است که کفاره جمع بدهد ـ احتیاط مستحب است. ولی ـ
ا نان ا جو یندم یدو ماه روزه بگیرد، و شصت فقیر را سیر کند، یا به هرکدام آنها یک ُمد گ

ست، امکن ممکن نباشد، هرکدام آنها که ـ و چنانچه هر سه برایش م و مانند اینها بدهد
 انجام دهد.

 رمدار عمدًا دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکاگر روزهـ  1636مسأله 
 .هرچند احتیاط مستحب آن است که کفاره بدهد ،نسبت دهد کفاره ندارد

 ینزدیک اگر در یک روز ماه رمضان چند مرتبه بخورد یا بیاشامد، یاـ  1637مسأله 
 یا استمناء کند، برای همه آنها یک کفاره کافی است.

ا باطل رو استمناء کار دیگری که روزه  نزدیکیدار غیر از اگر روزهـ  1638مسأله 
 ست.اکافی  نماید، برای هر دو یک کفاره نزدیکیکند انجام دهد، و بعد با حالل خود می

 کند انجام دهد،را باطل میدار کاری که حالل است و روزه اگر روزهـ  1639مسأله 
ام دهد کند انجـ و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می مثاًل آب بیاشامد ـ
 ـ یک کفاره کافی است. مثاًل غذای حرامی بخورد ـ

دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمدًا آن را اگر روزهـ  1640مسأله 
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و کفاره اش باطل است، و باید قضای آن را بگیرد ـ روزه واجببنا بر احتیاط  فرو ببرد ـ
هم بدهد. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثاًل موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از 
صورت غذا بودن خارج است به دهان او بیاید و عمدًا آن را فرو برد، بهتر است کفاره 

 جمع بدهد.
 وز عمداً معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن راگر نذر کند که روز ـ  1641مسأله 

 آمد. روزه خود را باطل کند، باید کفاره بدهد، و کفاره آن در احکام نذر خواهد
برای  گوید مغرب شده ولی اطمیناندار به گفته کسی که میاگر روزهـ  1642مسأله 

غرب مند که او حاصل نشده است، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، یا شک ک
جت حل او شود، و اگر معتقد بوده که قوبوده است یا نه، قضا و کفاره بر او واجب می

 است، فقط قضا الزم است.
فرت کسی که عمدًا روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مساـ  1643مسأله 

گر ا، بلکه شودیکند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره از او ساقط نم
 نیز کفاره بر او واجب است. پیش آیدظهر مسافرتی برای او  قبل از

 ا نفاساگر عمدًا روزه خود را باطل کند، و بعد عذری مانند حیض یـ  1644مسأله 
ر ًا اگیا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفاره را بدهد، مخصوص

 را به وجود بیاورد.ای مانند دارو حیض یا مرضی وسیلهبه
ل ماه رمضان است و عمدًا روزه خوـ  1645مسأله  د را اگر یقین کند که روز او 

 باطل کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.
ل شوال، و  ماهاگر انسان شک کند که آخر ـ  1646مسأله  مدًا عرمضان است یا او 

ل شوال بوده، کفاره بر او واجب  .نیست روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود او 
 کند، ینزدیکدار است دار در ماه رمضان با زن خود که روزهاگر روزهـ  1647مسأله 

 زن را هروز چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خودش و بنا بر احتیاط، کفاره
 شود.راضی بوده، بر هرکدام یک کفاره واجب می نزدیکیباید بدهد و اگر زن به 

نماید،  نزدیکیدار خود را مجبور کند که با او اگر زنی شوهر روزهـ  1648مسأله 
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 واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.
و در  کند نزدیکیدار در ماه رمضان، زن خود را مجبور به اگر روزهـ  1649مسأله 

ب آن شود، و احتیاط مستحزن راضی شود، بر هرکدام یک کفاره واجب می نزدیکیبین 
 است که مرد دو کفاره بدهد.

اب دار خود که خودار در ماه مبارک رمضان با زن روزهاگر روزهـ  1650مسأله 
ره هم شود و روزه زن صحیح است و کفانماید، یک کفاره بر او واجب می نزدیکیاست 

 بر او واجب نیست.
 از رغیبه اگر مرد زن خود را، یا زن شوهر خود را مجبور کند که ـ  1651مسأله 

اجب فاره وکد، بر هیچ یک از آنها جا آورهبکند کار دیگری که روزه را باطل می نزدیکی
 نیست.

تواند زن گیرد، نمیکسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمیـ  1652مسأله 
واجب  رد نیزمکند، ولی اگر او را مجبور نماید، کفاره بر  نزدیکیرا مجبور به  دارروزه

 نیست.
ای که دن کفاره کوتاهی کند به گونهجا آورهبانسان نباید در ـ  1653مسأله 

 د.انگاری در ادای واجب شمرده شود، ولی الزم نیست فورًا آن را انجام دهسهل
نیاورد، جا هباجب شود و چند سال آن را اگر کفاره بر انسان وـ  1654مسأله 

 شود.چیزی بر آن اضافه نمی
گر به کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اـ  1655مسأله 

د مُ ام دو نفر هرکدرا کم کند، مثاًل به سی تواند عدد تمام شصت نفر دسترسی دارد نمی
شند غیر بارچه صند برای هر فرد از عیال فقیر اگتواطعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می

د قبول ر باشنر صغییک ُمد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا والیت بر آنها اگ
تواند به ند مییدا کنماید، و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثاًل فقط سی نفر را پ

ی نفر سد به ـ هرگاه تمکن پیدا کر احتیاط واجببنا بر  هرکدام دو ُمد طعام بدهد ولی ـ
 فقیر دیگر نیز یک ُمد بدهد.
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دًا رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عم ماه کسی که قضای روزهـ  1656مسأله 
 دهد، وعام بطکند انجام دهد، باید به ده فقیر هرکدام یک ُمد کاری که روزه را باطل می

 .تواند، سه روز روزه بگیرداگر نمی
 

 ی که فقط قضای روزه واجب استیجاها

ـ فقط  غیر از مواردی که قباًل به آنها اشاره شد در چند مورد ــ  1657مسأله 
 قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره واجب نیست:

شد  کرذ( 1601آنکه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله )اّول: 
م ب  یدار نشود.تا اذان صبح از خواب دو 

، یا ریا کند نیاورد ولی نیت روزه نکند، یاجا هبکند عملی که روزه را باطل میدّوم: 
جام کند انقصد کند که روزه نباشد، و همچنین اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می

 ( بیان شد.154۹دهد به تفصیلی که در مسأله )
وز یا رکند و با حال جنابت یک آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش سّوم: 

 چند روز روزه بگیرد.
ه را ه روزآنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری کچهارم: 

 کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.باطل می
کند اطل میآنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را بپنجم: 

 جام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است.ان
ند کآنکه کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال ششم: 
 کند انجام دهد،کند، و خودش هم تحقیق نکند و کاری که روزه را باطل میشوخی می

 بعد معلوم شود صبح بوده است.
اه ه اشتببرایش حجت است، یا او آنکه به گفته کس دیگری که گفته او شرعًا بهفتم: 

 ت.معتقد باشد که خبر او حجت است، افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده اس
آنکه یقین یا اطمینان کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب هشتم: 
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 مانند آن به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعدو نبوده است، ولی اگر در هوای ابری 
 معلوم شود مغرب نبوده، وجوب قضا در این صورت بنا بر احتیاط است.

 اختیار فروآنکه از جهت تشنگی مضمضه کند، یعنی آب در دهان بگرداند و بینهم: 
ی تشنگ رود، ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای غیر جهت

اختیار ند وضو مضمضه کند و بیمثل مواردی که مضمضه در آنجاها مستحب است، مان
 فرو رود، قضا ندارد.

 تقیه، کراه وآنکه کسی از جهت اکراه یا اضطرار یا تقیه افطار کند، اگر مورد ادهم: 
 اجب.وباشد، و همچنین در غیر آنها بنا بر احتیاط  نزدیکیخوردن یا آشامیدن یا 

ب آد، یا اختیار فرو رواگر غیر آب چیز دیگری را در دهان ببرد و بیـ  1658مسأله 
 اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.داخل بینی کند و بی

دار مکروه است، و اگر بعد از مضمضه مضمضه زیاد برای روزهـ  1659مسأله 
 ریزد.ببخواهد آب دهان را فرو برد، بهتر آن است که سه مرتبه آب دهان را بیرون 

 راموشیفاختیار یا از روی واسطه مضمضه، بی اگر انسان بداند که بهـ  1660مسأله 
ی آب شود، نباید مضمضه کند، و اگر در این صورت مضمضه کرد ولآب وارد گلویش می

 ـ قضا الزم است. بنا بر احتیاط واجب فرو نرفت ـ
شاهده ماگر در ماه رمضان، بعد از تحقیق )نگاه کردن به افق برای ـ  1661مسأله 

ام کند انجعلوم نشود که صبح شده و کاری که روزه را باطل میفجر صادق(، برای او م
 .دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا الزم نیست

، ولی تواند افطار کنداگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمیـ  1662مسأله 
 باطل تواند کاری که روزه رااگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقیق هم می

 انجام دهد. کندمی
 

 احکام روزه قضا

نه های وقتی را که دیوااگر دیوانه عاقل شود، واجب نیست روزهـ  1663مسأله 
 بوده قضا نماید.
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 های وقتی را که کافراگر کافر مسلمان شود، واجب نیست روزهـ  1664مسأله 
ه تی را کوقهای بوده قضا نماید، ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد، روزه

 کافر بوده باید قضا نماید.
ید، ای که از انسان به واسطه مستی فوت شده، باید قضا نماروزهـ  1665مسأله 

 اگرچه چیزی را که به واسطه آن مست شده، برای معالجه خورده باشد.
ت اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقـ  1666مسأله 

ضا فته قدهد روزه نگر، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال میعذر او برطرف شده
فر سن از داند پنجم رمضانماید، مثاًل کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی

اه مد از برگشته یا ششم، و یا اینکه مثاًل در آخرهای ماه رمضان مسافرت کرده و بع
 م، درمضان مسافرت کرده یا بیست و ششداند که بیست و پنجم ررمضان برگشته و نمی

ن آستحب تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مهر دو صورت می
 است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.

ا که راگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هرکدام ـ  1667مسأله 
ل بگیرد مانعی ندارد، ول ج روز اًل پنباشد، مث تنگ آخرین ماه رمضانقضای ی اگر وقت او 

ن د، بهتر آرمضان مانده باشماه رمضان آخر قضا داشته باشد، و پنج روز هم به ماه از 
ل قضای   رمضان آخر را بگیرد. ماهاست که او 

عین اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در نیت مـ  1668مسأله 
ب گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساای را که مینکند روزه

 شود که کفاره تأخیر از او ساقط شود.نمی
باطل  تواند پیش از ظهر، روزه خود رارمضان می ماهدر قضای روزه ـ  1669مسأله 

 نماید؛ ولی اگر وقِت قضا تنگ باشد، بهتر آن است که باطل ننماید.
ز ظهر ای روزه میتی را گرفته باشد، بهتر آن است که بعد ااگر قضـ  1670مسأله 

 روزه را باطل نکند.
رمضان را نگیرد و  ماهاگر به واسطه مرض یا حیض یا نفاس، روزه ـ  1671مسأله 
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ها قضا هایی را که نگرفته قضا کند بمیرد، آن روزهپیش از گذشت زمانی که بتواند آن روزه
 ندارند.

 ماه رمضان را نگیرد و مرض او تا ماهواسطه مرضی، روزه  اگر بهـ  1672مسأله 
 باید وهایی را که نگرفته بر او واجب نیست، رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه

 ه فقیرانند اینها بگرم تقریبًا( طعام یعنی گندم یا جو یا نان و م 750برای هر روز یک ُمد )
و تا اعذر  ورای مسافرت روزه نگرفته باشد بدهد، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثاًل ب

ب آن اط واجهایی را که نگرفته باید قضا کند، و احتیرمضان بعد باقی بماند، روزهماه 
 است که برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد.

مضان ر ماهرمضان را نگیرد و بعد از ماه اگر به واسطه مرضی روزه ـ  1673مسأله 
عد قضای ب سالرمضان ماه ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا  مرض او برطرف شود،

ای هر ـ بر جبط واو بنا بر احتیا هایی را که نگرفته قضا نماید، ـروزه را بگیرد، باید روزه
عذر  ز مرضاروز یک ُمد طعام نیز به فقیر بدهد. و همچنین است اگر در ماه رمضان غیر 

ه ال بعد برمضان س ماهرمضان آن عذر برطرف شود و تا ماه دیگری داشته باشد و بعد از 
 واسطه مرض نتواند روزه بگیرد.

 ماه اگر در ماه رمضان به واسطه عذری روزه نگیرد، و بعد ازـ  1674مسأله 
ا رروزه  ، بایدرمضان آینده عمدًا قضای روزه را نگیرد ماه رمضان عذر او برطرف شود و تا

 د طعام هم به فقیر بدهد.قضا کند و برای هر روز یک مُ 
قت اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در تنگی وـ  1675مسأله 

قیر ام به فد طعـ برای هر روز یک مُ  و بنا بر احتیاط عذر پیدا کند، باید قضا را بگیرد ـ
های بدهد، و همچنین است اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشته باشد که روزه

 را قضا کند، ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند.خود 
د اگر مرض انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه خوب شد بایـ  1676مسأله 

قیر فام به های پیش یک ُمد طعرا بگیرد، و برای هر روز از سال رمضان آخرین ماهقضای 
 بدهد.
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تواند یک ُمد طعام به فقیر بدهد، میکسی که باید برای هر روز ـ  1677مسأله 
 کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.

قضا را  رمضان را چند سال تأخیر بیندازد، باید ماه اگر قضای روزهـ  1678مسأله 
ل برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد ما از ، و ابگیرد و از جهت تأخیر در سال او 

 واجب نیست. جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی بر او
 د وجا آورهبرمضان را عمدًا نگیرد، باید قضای آن را  ماه اگر روزهـ  1679مسأله 

ند، و زاد کآبرای هر روز دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده 
ر ـ برای ه الزم بنا بر احتیاط نیاورد ـجا هبرمضان آینده قضای آن روزه را  ماه چنانچه تا

 وز یک ُمد طعام نیز کفاره بدهد.ر
ر ماه اگر روزه ـ  1680مسأله  یا  نزدیکیرمضان را عمدًا نگیرد و در روز مکر 

را  روزه شود؛ و همچنین اگر چند مرتبه کار دیگری کهاستمناء کند، کفاره تکرار نمی
 .کند انجام دهد، مثاًل چند مرتبه غذا بخورد یک کفاره کافی استباطل می

ضای قـ باید  بنا بر احتیاط الزم تر ـبعد از مرگ پدر، پسر بزرگـ  1681مسأله 
د، و جا آورهبشد  ذکر( 1370روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در نماز در مسأله )

ت اگر ورثه گرم( طعام را به فقیری بدهد هرچند از مال می 750هر روز ) جایبهتواند می
 راضی باشند.
د روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانن ماهپدر غیر از روزه اگر ـ  1682مسأله 

 ست.تر الزم نینذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگ
 

 احکام روزه مسافر

واند، مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو رکعت بخـ  1683مسأله 
 سافرت،مخواند مثل کسی که شغلش نمازش را تمام مینباید روزه بگیرد. و مسافری که 

 یا سفر او سفر معصیت است، باید در سفر روزه بگیرد.
مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه ـ  1684مسأله 
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مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان مگر اینکه برای حج یا 
 رتی باشد.عمره یا به جهت ضرو

اشد، رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب بماه اگر غیر روزه ـ  1685مسأله 
م از روزهای اعت اشد، کاف بچنانچه به اجاره یا مانند آن واجب شده باشد، یا روز سو 

کند  د قصدتواند در آن روز مسافرت کند، و اگر در سفر باشد چنانچه ممکن است باینمی
ده شواجب  ه نذرببماند و آن روز را روزه بگیرد؛ ولی اگر روزه آن روز  که ده روز در جایی

چند باشد ظاهر آن است که سفر در آن روز جایز است و قصد اقامت واجب نیست، هر
ولی  ماید.نبهتر آن است که تا ناچار نشود مسافرت نکند و اگر در سفر است قصد اقامت 

سفر  گر دراـ مسافرت نرود و  بر احتیاط واجببنا  اگر به قسم یا عهد واجب شده باشد ـ
 بود قصد اقامت کند.

تواند میاگر نذر کند روزه مستحبی بگیرد و روز آن را معین نکند، نـ  1686مسأله 
ید رد، بازه بگید، ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روجا آورهبآن را در سفر 
زه شد، رویا نبا نذر کند روز معینی را چه مسافر باشدد. و نیز اگر جا آورهبآن را در سفر 

 بگیرد، باید آن روز را اگرچه مسافر باشد روزه بگیرد.
رهخواستن حاجت سه روز در مدینه تواند برای مسافر میـ  1687مسأله  وزه ر منو 

و  نجشنبهپروزهای چهارشنبه و  ،این است که آن سه روز احتیاط الزممستحبی بگیرد، و 
 باشد. جمعه

یرد و داند روزه مسافر باطل است، اگر در سفر روزه بگکسی که نمیـ  1688مسأله 
اش زهشود و اگر تا مغرب نفهمد، رواش باطل میدر بین روز مسأله را بفهمد، روزه

 صحیح است.
فر اگر فراموش کند که مسافر است، یا فراموش کند که روزه مساـ  1689مسأله 

 ست.ـ باطل ا الزم بنا بر احتیاط فر روزه بگیرد، روزه او ـباشد و در سباطل می
ـ  الزم بنا بر احتیاط دار بعد از ظهر مسافرت نماید، باید ـاگر روزهـ  1690مسأله 

روزه خود را تمام کند، و در این صورت قضای آن الزم نیست، و اگر پیش از ظهر 
وز را روزه بگیرد، خصوصًا اگر از شب تواند آن رـ نمی الزمبنا بر احتیاط  مسافرت کند، ـ
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ص چیزی را که  نیت سفر داشته باشد. ولی در هر صورت نباید پیش از رسیدن به حد  ترخ 
 شود.کند انجام دهد، وگرنه کفاره بر او واجب میروزه را باطل می

ه و چه آنکه قبل از فجر در سفر بود شخص مسافر در ماه رمضان ــ  1691مسأله 
سد که جایی برـ اگر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به زه بوده و سفر نمایدچه آنکه رو

بنا بر  اده ـکند انجام ندخواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل میمی
زه آن اده، روام دـ باید آن روز روزه را بگیرد و در این صورت قضا ندارد. و اگر انج احتیاط

 .ب نیست و باید آن را قضا کندروز بر او واج
برسد که  به جاییاگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد، یا ـ  1692مسأله 

را  د آناش باطل است، و بایـ روزه بنا بر احتیاط خواهد ده روز در آنجا بماند ـمی
 کند. قضا

 ز ماهمسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد، مکروه است در روـ  1693مسأله 
 .نماید، و در خوردن و آشامیدن کاماًل خود را سیر کند نزدیکیرمضان 

 
 کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

ج و پیرمرد و پیرزنی که به سبب پیری روزه گرفتن برای آنان حرـ  1694مسأله 
 باید العاده دارد الزم نیست روزه بگیرند و قضای آن هم واجب نیست ولیسختی فوق

روزه  ، و اگردهندـ به فقیر ب گندم یا جو، یا نان و مانند اینها یک ُمد طعام ـبرای هر روز 
 گرفتن برای آنان اصاًل ممکن نباشد فدیه هم الزم نیست بدهند.

د بتوان کسی که به واسطه پیری روزه نگرفته، اگر بعد از ماه رمضانـ  1695مسأله 
 د.جا آورهبی را که نگرفته است هایروزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه

تواند تشنگی را شود و نمیاگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه میـ  1696مسأله 
ت دارد، روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دو   ی ید برام باتحمل کند یا برای او مشق 

ت قضا نیسب هر روز یک ُمد طعام به فقیر بدهد، و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واج
 نماید.
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ر او نزدیک است و روزه برای خودش یا حملش ضر یدنزایزنی که ـ  1697مسأله 
 در هر ودهد. دارد، روزه بر او واجب نیست، و باید برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر ب

 هایی را که نگرفته باید قضا نماید.دو صورت روزه
دایه  چه مادر بچه، یا کم است ـ دهد و شیر اوزنی که بچه شیر میـ  1698مسأله 

دهد ضرر ای که شیر میاجرت شیر دهد، اگر روزه برای خودش یا بچهاو باشد، یا بی
در هر  وهد؛ ـ روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک ُمد طعام به فقیر بد دارد

 ـ این حکم اجببنا بر احتیاط و هایی را که نگرفته باید قضا نماید، ولی ـدو صورت روزه
ه گر رااختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچه منحصر به همین راه باشد، و اما ا

یا از شیر  مثاًل چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، دیگری برای شیر دادن بچه باشد ـ
 ـ ثبوت این حکم محل اشکال است. دادن با شیشه و پستانک کمک بگیرد

 
 راه ثابت شدن اّول ماه

ل ماه به چهار چیز ثابت میـ  1699أله مس  شود:او 
ح مشم غیر چو دیدن، باید با چشم معمولی یعنی  آنکه خود انسان ماه را ببینداّول:  سل 

ن آشدن  باشد؛ بنابراین چنانچه هالل ماه با چشم معمولی قابل مشاهده نباشد، دیده
 افی نیست. کوپ کتلس توسط

هدّوم:  ایم. و یدهه را دشود، بگویند ماقین یا اطمینان پیدا میای که از گفته آنان یعد 
 الییعقشأ همچنین است هر چیزی که به واسطه آن یقین پیدا شود، یا اطمینان از یک من

 پیدا شود.
ایم، ولی اگر صفت ماه را بر خالف دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیدهسّوم: 

ل ماه ثابت نمی . و همچنین است اگر انسان یقین یا اطمینان به شودیکدیگر بگویند، او 
ـ باشد،  یا در حکم معارض اشتباه آنها داشته باشد، یا شهادت آنان مبتال به معارض ـ

مثاًل اگر گروه زیادی از مردم شهر استهالل نمایند ولی بیش از دو نفر عادل کسی دیگر 
دو نفر عادل از میان آنان ادعای رؤیت ماه را نکند، یا آنکه گروهی استهالل کنند و 
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ادعای رؤیت کنند، و دیگران رؤیت نکنند، حال آنکه دو نفر عادل دیگر در میان آنها 
ل باشند و آسمان صاف  باشد که در دانستن جای هالل، و در تیزبینی مانند آن دو عادل او 

ل ماه به شهباشد و مانع احتمالی از دیدن آن دو نباشد، در این ادت دو چنین موارد او 
 شود.عادل ثابت نمی

ل ماه رمضانچهارم:  ل ماه شعبان بگذرد که به واسطه آن او   ثابت سی روز از او 
ل ماه شوامی ل ماه رمضان بگذرد که به واسطه آن، او  ت ل ثابشود، و سی روز از او 
 شود.می

ل ماه به حکم حاکم شرع ثابت نمیـ  1700مسأله  ا یاو،  شود، مگر اینکه از حکماو 
 ثابت شدن ماه نزد او، اطمینان به دیده شدن ماه حاصل شود.

ل ماه با ـ  1701مسأله  مین ثابت نمی یپیشگویاو  ان از شود، مگر اینکه انسمنج 
 گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا کند.

شود که شب پیش، بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن، دلیل نمیـ  1702مسأله 
ل ماه بوده م شود که شب داست. و همچنین اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی شب او  و 

 باشد.
عد باگر ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه ـ  1703مسأله 

ل ماه بوده، باید روزه آن روز را قضا نماید.  ثابت شود که شب پیش او 
ل ماه ثابت شود، در شهرهاـ  1704مسأله  و ق با ای دیگر که در افاگر در شهری او 

حد می ل ماه ثابت میمت  حاد افق در اینجباشند نیز او  گر است که اا آن شود، و مقصود از ات 
م اگر مانعی مانند ابر یا گرد و غب ل ماه دیده شود در شهر دو  یده اشد، دار نبدر شهر او 

م اگر غرب شهر امی ل اسشود، و این در موردی اطمینان آور است که شهر دو  خط  ت درو 
ضی، عرض نزدیک به آن باشد و اگر در شرق آن است به اضافه به نزدیکی در خط عر

 .تفاوت زیادی در خط طول نداشته باشند
ل شواماه داند آخر روزی را که انسان نمیـ  1705مسأله  ل، باید رمضان است یا او 

ل شوال است، ب  ند.اید افطار کروزه بگیرد، ولی اگر در اثناء روز بفهمد که او 
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ید، مل نماعاگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان ـ  1706مسأله 
عی باید س تر عمل نماید، وتواند به گمان ضعیفتر پیدا کند، نمیولی اگر بتواند گمان قوی

ه ه بز قرعاترین احتمال داشته باشد، و اگر هیچ راهی نبود و کوشش تمام در تحصیل قوی
کن ان ممعنوان آخرین راه استفاده کند اگر موجب قوت احتمال شود، و اگر عمل به گم

ه آن ما باید دهد ماه رمضان است روزه بگیرد، ولینباشد، باید یک ماهی را که احتمال می
از  ه، بعدگرفت را در نظر داشته باشد، پس چنانچه بعد بر او معلوم شود این ماهی که روزه

د ده بایان بوه، چیزی بر او نیست، ولی اگر معلوم شود که قبل از ماه رمضماه رمضان بود
 .های ماه رمضان را قضا نمایدروزه

 
 های حرام و مکروهروزه

داند میروزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزی را که انسان نـ  1707مسأله 
ل ل  ماه آخر شعبان است یا او  ، حرام ن روزه بگیردرمضا ماهرمضان، اگر به نیت او 

 باشد.می
د اگر روزه مستحبی زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشـ  1708مسأله 

یر غای که واجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر حرام است، و همچنین روزه
یت کفا ـ روزه باطل است و از نذر بنا بر احتیاط واجب معین، که در این صورت هم ـ

وزه رـ اگر شوهر، او را از گرفتن  بنا بر احتیاط واجب همچنین است ـ کند، ونمی
تیاط و اح مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید، اگرچه با حق او منافات نداشته باشد

 .مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد
و  شود روزه مستحبی فرزند، در صورتی که موجب اذیت پدر و مادرـ  1709مسأله 

 .این اذیت، از روی شفقت و دلسوزی باشد، حرام است
ر بین داگر فرزند بدون اجازه پدر یا مادر روزه مستحبی بگیرد، و ـ  1710مسأله 

 شود و آنان روز، پدر یا مادر او را نهی کند، چنانچه مخالفت نمودن فرزند، موجب اذیت
 .ایداین اذیت از روی شفقت و دلسوزی باشد باید افطار نم
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کتر دتوجهی ندارد، اگرچه داند روزه برای او ضرر قابلکسی که میـ  1711مسأله 
رر ضرایش ببگوید ضرر دارد، باید روزه بگیرد، و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه 

 توجهی دارد، اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد، واجب نیست روزه بگیرد.قابل
 طمینان داشته باشد که روزه برایش ضرراگر انسان یقین یا اـ  1712مسأله 

چه ، چنانا شودتوجهی دارد، یا آن را احتمال بدهد، و از آن احتمال ترس برای او پیدقابل
ب ر موجاحتمال او در نظر عقال بجا باشد، واجب نیست روزه بگیرد، بلکه اگر آن ضر

و  گیردب روزه هالکت یا نقص عضو شود روزه حرام است، و در غیر این صورت اگر رجاًء 
 اش صحیح است.توجهی نداشته، روزهبعد معلوم شود ضرر قابل

وزه راش این است که روزه برای او ضرر ندارد، اگر کسی که عقیدهـ  1713مسأله 
ط تیابنا بر اح توجهی داشته ـبگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر قابل

 د.جا آورهبـ باید قضای آن را  واجب
ه های حرام دیگری هم هست کشد، روزه ذکرهایی که غیر از روزهـ  1714أله مس
ل در کتاب  شده است. ذکرهای مفص 

ا روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است یـ  1715مسأله 
 عید قربان مکروه است.

 
 های مستحبروزه

شد،  ذکررام و مکروه که روزه تمام روزهای سال، غیر از روزهای حـ  1716مسأله 
 ت:مستحب است. و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که از آن جمله اس

لی که بعد از ـ  1 ل و پنجشنبه آخر هر ماه، و چهارشنبه او  ماه  وز دهمرپنجشنبه او 
اند اًل نتونیاورد، مستحب است قضا نماید، و چنانچه اصجا هباست، و اگر کسی آنها را 

دار به فقیر نخود نقره سکه 12٫6بگیرد، مستحب است برای هر روز یک ُمد طعام یا  روزه
 دهد.
 سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.ـ  2
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 تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از این دو ماه اگرچه یک روز باشد.ـ  3
 روز عید نوروز.ـ  4
 روز چهارم تا نهم شوال.ـ  5
 قعده.ت و نهم ذیروز بیست و پنجم و بیسـ  6
ل تا روز نهم ذیـ  7 ند ه نتواحجه )روز عرفه(، ولی اگر به واسطه ضعف روزروز او 

 دعاهای روز عرفه را بخواند، روزه آن روز مکروه است.
 حجه(.ذی 18روز عید سعید غدیر )ـ  8
 حجه(.ذی 24روز مباهله )ـ  9

م.ـ  10 م و هفتم محر  ل و سو   روز او 
 األول(.ربیع 17) اکرم پیامبرمسعود روز میالد ـ  11
 األولی.روز پانزدهم جمادیـ  12
 رجب (27 .)روز مبعث حضرت رسول اکرمـ  13

ادر ر برو اگر کسی روزه مستحبی بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند، بلکه اگ
وز رمؤمنش او را به غذا دعوت کند مستحب است دعوت او را قبول کند، و در بین 

 چه بعد از ظهر باشد افطار نماید.اگر
 

 روزه را ی کهیمواردی که مستحب است انسان از کارها

 خودداری نماید کندمی باطل

 ـ از داگرچه روزه نیستن برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان ــ  1717مسأله 
 کند خودداری نمایند:کاری که روزه را باطل می

ش از ، و پیکند انجام داده باشدروزه را باطل می کاری که ،مسافری که در سفراّول: 
 خواهد ده روز در آنجا بماند برسد.که می به جاییظهر به وطنش یا 

اند آنجا بم خواهد ده روز درکه می به جاییمسافری که بعد از ظهر به وطنش یا دّوم: 
 برسد.
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 ر خوبکه بعد از ظهر خوب شود، و همچنین است اگر پیش از ظه بیماریسّوم: 
 ه باشدنداد کند انجام داده باشد. و اما چنانچه انجامشود و کاری که روزه را باطل می

 ـ باید روزه بگیرد. بنا بر احتیاط واجب ـ
 زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاک شود.چهارم: 
ده کند انجام داکافری که مسلمان شود و قباًل کاری را که روزه را باطل میپنجم: 

 باشد.
 دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردنمستحب است روزهـ  1718مسأله 

تواند با حضور قلب بخواند، ولی اگر کسی منتظر اوست یا میل زیادی به غذا دارد که نمی
ل افطار کند، ولی تا ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن  نماز بخواند، بهتر است او 

 د.جا آورهب



 
 
 

 اعتکافاحکام 
م باشد که به واسطه نذر، عهد، قساعتکاف از عبادات مستحب میـ  1719مسأله 

 قربت، آن است که فرد در مسجد به قصد یشود، و اعتکاف شرعمانند اینها واجب میو 
ف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت به قصد انجام اعمال  بادی عتوق 

 مانند نماز یا دعا باشد.
نی نیست و در هر زمانی در طول سال کـ  1720 مسأله ه برای اعتکاف وقت معی 

روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح است و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان 
 است و افضل دهه آخر ماه رمضان است.

وز رحداقل زماِن اعتکاف، سه روز به ضمیمه دو شِب وسِط آن سه  ـ 1721مسأله 
ی ندارد، و داخل نمباشد، و در کمتر امی ب ودن شز آن صحیح نیست ولی در زیاده حد 

ل یا چهارم در نیت اعتکاف مانعی ندارد، بنابراین اعتکاف بیشتر از سه ت ایز اسجروز  او 
 و اگر فرد پنج روز کامل معتکف شد، روز ششم را باید معتکف بماند.

ل است و اـ  1722مسأله  بر  نتهای آن بناآغاز زمان اعتکاف، اذان صبح روز او 
ق شدن اعتکاف، سه روز م است و در محق  قی تلفی احتیاط واجب، تا اذان مغرب روز سو 

ل معتکف شود هرچنکافی نیست یعنی فرد نمی  ان روزد نقصتواند بعد از اذان صبح روِز او 
ل را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه معتکف از اذان ظهر روز او   هر ظاذان  ل تااو 

 روز چهارم در مسجد بماند.
 

 اموری که در اعتکاف معتبر است

 در اعتکاف اموری معتبر است:ـ  1723مسأله 
 معتکف مسلمان باشد. اّول:
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 معتکف عاقل باشد. دّوم:

 اعتکاف با قصد قربت انجام شود. سّوم:

ای که در وضو گذشت، اعتکاف کننده، باید قصد قربت به گونهـ  1724مسأله 
ن آبر در ص معتد و اعتکاف را از آغاز تا پایان آن به قصد قربت با رعایت اخالداشته باش

 د.جا آوربه

ت اعتکاف حداقل سه روز باشد. چهارم:  مد 

ت  ـ 1725مسأله  وز اعتکاف سه روز است، و اعتکاف در کمتر از سه رحداقل مد 
( 1721له )صحیح نیست و اما برای آن حداکثری نیست همچنان که توضیح آن در مسأ

 گذشت.
 معتکف در ایام اعتکاف روزه باشد. پنجم:

ام اعتکاف، روزه باشد، بنابراینـ  1726مسأله  ه کسی ک اعتکاف کننده باید در ای 
ض و ن حائزتواند روزه بگیرد مانند مسافری که قصد اقامه ده روز ندارد و مریض و نمی

 یست که روزه مخصوص بهنفساء اعتکافش صحیح نیست، و در ایام اعتکاف الزم ن
ی روزه استیجاری، مستحبی اعتکاف باشد بلکه هر روزه  وای باشد صحیح است حت 

 قضاء هم کافی است.
ت زمانی که معتکف روزه است یعنی از اذان صبح تا مغـ  1727مسأله  رِب در مد 

راین گردد، بنابکند، موجب بطالن اعتکاف نیز میهر روز، هر کاری که روزه را باطل می
 معتکف باید در هنگام روزه از ارتکاب عمدی مبطالت روزه خودداری نماید.

 اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع باشد. ششم:
بیـ  1728مسأله  یا مسجد کوفه یا  اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد الن 

د باشمسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح می
مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این 

باشد، و مراد از مسجد جامع مسجدی ـ اعتکاف صحیح نمی بنا بر احتیاط الزم هنگام ـ
ی نداشته باشد و محل  اجتماع  ه یا منطقه خاص یا گروه خاص  است که اختصاص به محل 
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های مختلف شهر باشد، و مشروعیت اعتکاف در هیچ هوآمد مردم مناطق و محلو رفت
مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب بودنش اشکال 
ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثاًل حسینیه است یا فقط نمازخانه است 

 صحیح نیست و مشروعیت ندارد.

 اعتکاف در یک مسجد انجام شود. هفتم:

اف است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتک الزم اعتکافـ  1729مسأله 
به  هم باشند مگربهتوان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متصلرا نمی

صل باشند که عرفًا یک مسجد حساب شوند.گونه  ای به هم مت 
 باشد. اعتکاف با اذن کسی که اذن او شرعًا معتبر است هشتم:

این باشد. بنابر اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعًا معتبر استـ  1730مسأله 
ِف زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از م ارج نزل خزمانی که توق 

ِف زن در مسجد، حرام نبا ی شد ولشده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توق 
ت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهراعتکاف منافی با حق  ش شوهر باشد، صح 

دین باشد، محل  اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت وال
گر است و اباشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان الزم 

 د.موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیر
مات اعتکاف را ترک نماید. نهم:  معتکف محر 

مات اعتکاف کمیاعتکاف  کسی که در حاِل ـ  1731مسأله  ه در باشد، باید از محر 
از  جتناباکند، ولی وجوب آید اجتناب نماید و ارتکاب آنها اعتکاف را باطل میذیل می

ن نیست، در غیر   ست:ابر احتیاط  ، بنانزدیکیاز آنها در اعتکافی که واجِب معی 
 بوی خوش.ـ  1

 با همسر. نزدیکیـ  2
 استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت )بنا بر احتیاط واجب(.ـ  3

 ممارات و مجادله کردن.ـ  4
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 خرید و فروش.ـ  5
ت ب برای معتکف بوییدن عطریات مطلقًا ــ  1732مسأله  برد و چه از بوییدنش لذ 

ت نبرد ذت لآن  ییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدنـ جایز نیست، و بو چه لذ 
تکف برد اشکال ندارد. همچنین معبرد جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذت نمیمی
ر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شاممی  وپو، تواند از مواد شوینده معط 

زنند یمکفین عطر خمیردندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمواًل غیر معت
زم و ال استشمام بوی عطر آنان جایز نیست، ولی احساس بوی عطر ظاهرًا مانعی ندارد

 نیست بینی خود را بگیرد.

ل با همسر در حال اعتکاف جایز نیست هرچند موجب انزا نزدیکیـ  1733مسأله 
 کند.و خروج منی نشود، و ارتکاب عمدی آن اعتکاف را باطل می

رت معتکف بنا بر احتیاط واجب، باید از استمناء )هرچند به صوـ  1734مسأله 
با  حالل( و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند، و نگاه کردن
که  شهوت به همسر در ایام اعتکاف مبطل اعتکاف نیست ولی احتیاط مستحب آن است

 در ایام اعتکاف از آن اجتناب شود.
ه کتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی در حال اعـ  1735مسأله 

صد به ق به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر
ا ه تنهاظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد ن

 ست.نیت معتکف ا حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین مالک، قصد و

داد  در حال اعتکاف خرید و فروش و بنا بر احتیاط واجب، هر نوعـ  1736مسأله 
ده شو ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است هرچند معامله انجام 

 صحیح است.

هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج ـ  1737مسأله 
به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت اعتکاف ناچار 

انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان 
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 نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.

الع از ـ  1738مسأله  مات اعتکاف را عمدًا و با وجود اط  کم حاگر معتکف محر 
 شود.رعی انجام دهد، اعتکافش باطل میش

مات اعتکاف را سهوًا و از روی فرامـ  1739مسأله  وشی اگر معتکف یکی از محر 
 انجام دهد، مطلقًا مبطل اعتکاف نیست.

مات اعتکاف را به خاطر ندانستن مسأـ  1740مسأله  له اگر معتکف یکی از محر 
ر بوده، اع صر هل قاشود و اگر جاتکافش باطل میانجام داده، در صورتی که جاهل مقص 

 بوده، اعتکافش صحیح است و حکم سهو را دارد.

ائل اگر شخص معتکف به وسیله ارتکاب یکی از ُمفسداتی که در مسـ  1741مسأله 
بر  پیش بیان شد، اعتکافش را باطل کند، پس اگر اعتکاف واجِب معین باشد، بنا

د مثل و اگر اعتکاف واجِب غیر معین باشاحتیاط واجب باید اعتکاف را قضاء کند، 
نی باشد نذر کند، واجب است که اعت ا کاف رآنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معی 

 کاف رام اعتدوباره از سر گیرد، و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دو  
وم، وز دمام رباطل کند، بنا بر احتیاط وجوبی اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از ات

 .اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد
 دی کهمعتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در موار دهم:

 خروج شرعًا جایز است.

ز در مواردی که جایز است معتکف از مسجد بیرون رود، بیشتر اـ  1742مسأله 
 .آن امر الزم است، نباید خارج از مسجد بماندزمانی که برای انجام 

 
 خروج از محل اعتکاف

ای از آن نیست، خروج از محل  اعتکاف برای ضروراتی که چارهـ  1743مسأله 
مثل توالت کردن، جایز است و خروج از مسجد برای غسل جنابت جایز بلکه واجب 

ای ت. و زن مستحاضهاست، همچنین خروج بانوان برای انجام غسل استحاضه جایز اس
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های واجب خود را انجام ندهد، مضر  به که غسل بر او واجب است در صورتی که غسل
ت اعتکافش نیست.  صح 

ت خروج از محل  اعتکاف برای وضوی نماز واجِب اداء، جایز اسـ  1744مسأله 
ر هرچند وقت نماز داخل نشده باشد و خارج شدن برای وضوی نماز واجِب قضاء د

 که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محل  اشکال است. صورتی

 چنانچه شرایط برای وضو گرفتن در خود مسجد فراهم باشد فردـ  1745مسأله 
 تواند به خارج از مسجد برای وضو گرفتن برود.معتکف نمی
ز اگر بر اعتکاف کننده غسل واجب شود، در صورتی که آن غسل اـ  1746مسأله 

 بت کهم آن در مسجد، مانع داشته و جایز نباشد مثل غسل جناهایی است که انجاغسل
گردد، باید مستلزم ماندن در مسجد با جنابت است یا موجب نجس شدن مسجد می

انعی شود و در صورتی که غسل کردن در مسجد موگرنه اعتکاف او باطل می خارج شود
ت و امکان غسل نیز باشد، بنا  ایز جب، جبر احتیاط وانداشته باشد مانند غسل مس  می 

 نیست از مسجد خارج شود.

های مستحبی مثل غسل جمعه خروج از محل  اعتکاف برای غسلـ  1747مسأله 
و به  و همچنین برای وضوی مستحبی، محل  اشکال است. «ُام  داوود»یا غسل اعمال 

ی خارج شدن از مسجد برای امور راجحه )دارای رجحان( در غیر آنچه  ت رورضطور کل 
 ازه وآید، محل  اشکال و احتیاط است، ولی معتکف برای تشییع جنعرفی به حساب می

ت و برای عیادت مریض و نماز جمعه ت مانند غسل و نماز و دفن می  تواند می تجهیز می 
 خارج شود.از محل  اعتکاف 

 خروج فرد معتکف برای شرکت در نماز جماعتی که خارج از محل  ـ  1748مسأله 
مه ه مکر  شود، بنا بر احتیاط واجب، جایز نیست مگر فردی که در مکبرگزار می اعتکاف

ر دود و تواند برای نماز جماعت یا فرادی از مسجد خارج شمعتکف شده باشد که وی می
 خواهد نماز بخواند.هر جای مکه که می

خروج معتکف از مسجد برای آوردن وسایل مورد احتیاجش در ـ  1749مسأله 
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 تواند فرد غیر معتکفی را برای آوردن آن وسایل مأمور نماید، جایز نیست.که میفرضی 

ه معتکف برای شرکت در امتحانات دبیرستان یا دانشگاه یا حوزـ  1750مسأله 
تچنانچه ضرورت عرفی باشد می  تواند از محل اعتکاف خارج شود ولی نباید مد 

ساعت  کاف از بین برود، مثاًل تا دوکه صورت اعت ایگردد، به گونهخروجش طوالنی 
 اشکال ندارد.

ت ـ  1751مسأله  اگر معتکف به خاطر کار ضروری از مسجد خارج شود ولی مد 
ل ای که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطگردد، به گونهخروجش طوالنی 

 است، هرچند خروجش از روی اکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد.

ز الع ااگر معتکف از محل  اعتکاف عمدًا و اختیارًا و با وجود اط  ـ  1752أله مس
ل حکم شرعی در غیر موارد ضروری و مجاز برای خروج، خارج گردد، اعتکافش باط

 شود.می

ه اگر معتکف از محل  اعتکاف به خاطر ندانستن مسأله و جهل بـ  1753مسأله 
ل رای خروج، خارج گردد، اعتکافش باطحکم شرعی در غیر موارد ضروری و مجاز ب

 شود.می

 اگر معتکف از روی فراموشی از مسجد خارج شود، اعتکاف باطلـ  1754مسأله 
ل شود و اگر معتکف از روی اکراه و اجبار از مسجد خارج شود، اعتکافش باطمی

ت خروجش طوالنی گردد، به گونهنمی بین برود  ای که صورت اعتکاف ازشود مگر مد 
 شود.فرض، اعتکافش باطل میدر این  که

اگر بر معتکف خروج از محل  اعتکاف، واجب باشد مثل اداء ـ  1755مسأله 
ن دای از ا بدهی و دینی که بر عهده او واجب است و سررسید آن فرا رسیده است و تمک 

ف مم آن کند یا اداء واجب دیگری که انجاآن را دارد و طلبکار هم آن را مطالبه می ر بتوق 
ش عتکافاخروج است ولی او خالف وظیفه رفتار نموده و خارج نشود، گناهکار است اما 

 شود.باطل نمی

معتکف نباید بیش از مقدار حاجت و ضرورت و نیاز بیرون مسجد ـ  1756مسأله 
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بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید زیر سایه بنشیند ولی اگر انجام آن 
یر سایه انجام نمی شود، اشکال ندارد و بنا بر احتیاط کار، جز ب ا نشستن معتکف ز

 .واجب، بعد از انجام آن کار و رفع نیاز مطلقًا ننشیند مگر آنکه ضرورتی پیش آید
تیاط تواند در بیرون مسجد زیر سایه راه برود هرچند احمعتکف میـ  1757مسأله 

 مستحب ترک آن است.

مسیر در هنگام خروج از محل  اعتکاف یا  ترینیکنزد مراعاتـ  1758مسأله 
ورتر سیر دبرگشت به محل  اعتکاف، بنا بر احتیاط واجب، الزم است مگر آنکه انتخاب م

ِف کمتر در خارج مسجد باشد که باید آن را انتخاب کند.  مستلزم توق 
 

 مسائل متفرقه اعتکاف

 واجِب  کاف در غیر اعتکاِف تواند از آغاز هنگام نیِت اعتانسان میـ  1759مسأله 
 ا قراربتواند معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی می

ی هم دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را رها کند و اشکال
م، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی ی در روز سو  ند بتوا ندارد حت 

ت چنین شرطی، محل  اشکال است. شایان ذکر است ق رار اعتکاف را قطع نماید، صح 
از  ا قبلیدادن شرط مذکور )شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن( بعد از شروع اعتکاف 

 شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.
ز هم صحیح در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتـ  1760مسأله  کاِف بچه ممی 

 است.

، کننده بر فرش غصبی بنشیند و از غصبی بودن فرش اعتکاف اگرـ  1761مسأله 
گاه باشد، معصیت کرده است ولی اعتکافش باطل نمی  شود و اگر کسی به مکانیآ

یرد یت بگسبقت گرفته و جا گرفته باشد و اعتکاف کننده، آن مکان را از او بدون رضا
 کار است ولی اعتکافش صحیح است.هرچند گناه

اگر در موقع نیت اعتکاِف واجب، شرط رجوع )شرط رها نمودن ـ  1762مسأله 
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( گذشت، چنانچه یکی 175۹اعتکاف در اثنای آن( کرده باشد که تفصیل آن در مسأله )
مات را انجام دهد، قضاء اعتکاف و از سر گرفتن آن، هیچ  کدام الزم نیست.از محر 

م اعتکاف،ات اگر زنی که معتکف شده است بعد ازـ  1763مسأله   مام روز دو 
 حتیاطاحائض شود واجب است فورًا از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنا بر 

باشد، مگر آنکه در ابتدای اعتکاف شرط رجوع )شرط رها نمودن واجب الزم می
 ( گذشت.175۹اعتکاف در اثنای آن( کرده باشد که تفصیل آن در مسأله )

ه بقضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست ولی نباید قضاء آن را ـ  1764مسأله 
ی تأخیر اندازد که سهل ست اانگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب حد 

 که فورًا قضاء کند.

 ری شدناگر در اثناء اعتکافی که به سبب نذر یا قسم یا عهد یا سپـ  1765مسأله 
ل اعتکاف، واجب شده است، معتکف بمیرد بر ولی  او )پسر بزرگدو روز ا ء تر( قضاو 

ی را قضاء  اعتکاف، واجب نیست هرچند احتیاط مستحب آن است که اعتکاف متوف 
ت نموده است که از ثلث مالش  ه چنانچه معتکف در این مورد وصی  ا ردی رفکند. البت 

ت عمل شود. اجیر کنند تا برای او اعتکاف انجام دهد، باید  مطابق با وصی 

ر دعمدًا باطل کند، چه  نزدیکیاگر معتکف اعتکاف واجب را با ـ  1766مسأله 
اره واجب می اره ندارد هرروز باشد یا شب، کف  مات، کف  حتیاط چند اشود و در سایر محر 

اره بدهد.  مستحب است که کف 

اره ماه مبارک رمضان اسو  اره بطالن اعتکاف، همانند کف  ت ر است که فرد مخیکف 
عات ی مراشصت روز را روزه بگیرد یا شصت فقیر را طعام بدهد، هرچند احتیاط استحباب

به است یعنی شصت روز روزه بگیرد و اگر نتوانست شصت فقیر را  اره مرت   هد.عام دطکف 

عدول از اعتکاف به اعتکاف دیگر جایز نیست، چه هر دو واجب ـ  1767مسأله 
یکی را به نذر و دیگری را به قسم بر خود واجب کرده باشد، یا هر دو باشند مثل آنکه 

مستحب باشند، یا یکی واجب و دیگری مستحب باشد، یا یکی برای خود و دیگری به 
 .نیابت یا اجاره برای غیر باشد، یا هر دو به نیابت از غیر باشد



 
 
 

 احکام خمس

 شود:در هفت چیز خمس واجب میـ  1768مسأله 

 منفعت کسب.: اّول

 معدن.دّوم: 
 گنج.سّوم: 

 مال حالل مخلوط به حرام.چهارم: 
 آید.ـ به دست می یعنی فرو رفتن در دریا جواهری که به واسطه غواصی ـپنجم: 
 غنیمت جنگ.ششم: 
ی از مسلمان بخرد.هفتم:   بنا بر مشهور زمینی که کافر ذم 

 خواهد شد. ذکرو احکام اینها مفصل 
 موارد خمس

 منفعت کسبـ  1
ست های دیگر مالی به دهرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبـ  1769مسأله 

ه از نچد، چناهیه کنده و از اجرت آن مالی تجا آورهبآورد، اگرچه مثاًل نماز و روزه میتی را 
به  ـ آن را یعنی یک پنجم زیاد بیاید، باید خمس ـ شعیاالتمخارج سال خود او و 

 شود بدهد.می ذکرًا دستوری که بعد
ئل بجز مواردی که در مسا اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ــ  1770مسأله 

ید، بیا ـ مثاًل چیزی به او ببخشند، چنانچه از مخارج سالش زیاد شودبعد استثنا می
 خمس آن را باید بدهد.

خلع گیرد، و مالی را که مرد، عوض طالق ای را که زن میمهریهـ  1771مسأله 
شود، خواه دیه عضو باشد یا دیه نفس )دیه گیرد، و همچنین دیه شرعی که دریافت میمی
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قتل(، خمس ندارد. و همچنین است ارثی که بر اساس قواعد معتبر در باب ارث به 
به او  (1)رسد. ولی اگر مسلمانی که شیعه است مالی به غیر این راه مانند تعصیبانسان می

شود و خمس آن را باید بدهد، و همچنین اگر ل از فواید محسوب میبه ارث برسد، آن ما
ـ آن  احتیاط واجب ارثی به او برسد که توقع آن را نداشته و از غیر پدر و پسر باشد، ـ

 .است که خمس آن ارث را اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد
رث به ا مال از او اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که اینـ  1772مسأله 

س ال خمرسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در خود آن م
باید  نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است،

ه به رسید خمس را از مال او بدهد، ولی در هر دو صورت اگر کسی که مال از او به ارث
ز او را داده، و وصیت هم نکرده که خمس ایده نداشته، یا آنکه خمس نمیدادن خمس عق

 ماترک بدهند الزم نیست وارث خمس واجب بر او را بپردازد.
اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد ـ  1773مسأله 

 بیاید، باید خمس آن را بدهد.
ی دهد، باید خمس تمام مالا میکسی که دیگری تمام مخارج او رـ  1774مسأله 

 آورد را بدهد.که به دست می
نچه د، چنااگر ملکی را بر افراد معینی مثاًل بر اوالد خود وقف نمایـ  1775مسأله 

نان آسال  در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج
، ببرند ک نفعر طور دیگری هم از آن ملزیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، و همچنین اگ

 د.آید بدهنمی مثاًل اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد
اگر مالی را که فقیر بابت صدقه واجب، مانند کفارات ورد مظالم یا ـ  1776مسأله 

اند منفعتی ببرد، مثاًل همستحبی گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داد
بنا بر  ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ـاند میوهاز درختی که به او داده

ـ باید خمس آن را بدهد. ولی اگر مالی را از بابت خمس یا زکات از روی  احتیاط واجب
                                                 

ت، که در باب ارث بیان شده،  نزد ی استله رایجأمس (1)  .نزد شیعه صحیح نیست وأهل سن 
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ر از استحقاق به او داده باشند الزم نیست خمس خود آن را بدهد، ولی منافع آن اگ
 مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد.

ه اگر با عین پوِل خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشندـ  1777مسأله 
امله شد معخرم، چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری بابگوید این جنس را به این پول می

ق نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعل
 گیرد، و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.می

ه نداد اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمسـ  1778مسأله 
ان صاحب ای که کرده صحیح است، و خمس پولی را که به فروشنده داده بهبدهد، معامله

 باشد.خمس مدیون می
را که خمس آن داده نشده بخرد،  اگر مسلمان اثناعشری مالیـ  1779مسأله 

 خمس آن به عهده فروشنده است، و بر خریدار چیزی نیست.
شد، اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به مسلمان اثناعشری ببخـ  1780مسأله 

 خمس آن به عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
یده ندارد، یا خمس اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقـ  1781مسأله 

 دهد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.نمی
ت تاجر و کاسب و صنعتگر و کارمند و مانند اینها، پس از گذشـ  1782مسأله 

که  یک سال از شروع کسب و کار، سال خمسی شان فرا می رسد و باید خمس آنچه را
مد د درآمچنین است منبری و امثال او هرچنآید بدهند، و هشان زیاد میاز مخارج سال

د، و اف دهاو در مواقع خاصی از سال باشد اگر مقدار قابل توجهی از مخارج سال را کف
م ا مردکسی که شغلی ندارد که از آن مخارج زندگی را تحصیل کند، و از کمک دولت ی

که  وقعیال از مآورد، بعد از آنکه یک سکند، یا اتفاقًا سودی به دست میاستفاده می
ی هر س براپفایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد، 

 .تواند سال جداگانه حساب کندمنفعت می
تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس انسان میـ  1783مسأله 
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زد، ولی اگر بداند تا آخر آن را بدهد، و جایزاست دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندا
ـ باید فورًا خمس آن را بدهد. و اگر  بنا بر احتیاط واجب کند ـسال به آن نیاز پیدا نمی

 برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
ا موقع تآورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج  دسته باگر منفعتی ـ  1784مسأله 

 نند، و خمس باقیمانده را فورًا بدهند.مرگش را از آن منفعت کسر ک
وشد و اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده باال رود و آن را نفرـ  1785مسأله 

 یست.نآید، خمس مقداری که باال رفته بر او واجب  پاییندر بین همان سال قیمتش 
ینکه اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده باال رود و به امید اـ  1786مسأله 

خمس  آید، پایینقیمت آن باالتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش 
 ـ بر او واجب است. بنا بر احتیاط مقداری که باال رفته ـ

اشد و رده بکالتجارة، مالی را به خریدن یا مانند آن تهیه اگر غیر مالـ  1787مسأله 
که  ری راگر آن را بفروشد، خمس مقداخمسش را داده باشد، چنانچه قیمتش باال رود، ا

ی  درختمثالً  بر قیمتش اضافه شده، و از مخارج سال زیاد آمده باید بدهد. و همچنین اگر
مس اید خدارند چاق شود، بمیوه بدهد، یا گوسفندی که برای استفاده از گوشت نگه می

 .آن زیادی را بدهد
مس خس آن را داده است، یا اگـر باغی احداث کند با پولی که خمـ  1788مسأله 

یوه و مخمس  به آن تعلق نگرفته است، برای آنکه بعد از باال رفتن قیمتش بفروشد، باید
ل های خشکی که قاباند و شاخهروید، یا آن را کاشتههایی که میها و نهالنمو درخت

ه آن یوه مکبریدن و استفاده است و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد 
 ها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، خمس زیادی قیمت واجب نیست، ودرخت

 مابقی خمس دارد.
ل خمس اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر ساـ  1789مسأله 

مخارج  برند، اگر ازهای آن که معمواًل هر سال میزیادی آنها را بدهد؛ و همچنین شاخه
 اد بیاید، باید خمس آن را بدهد.سال او زی
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کر و شکسی که چند رشته تجارت دارد مثاًل با سرمایه خود مقداری ـ  1790مسأله 
 دخل، وها در شئون تجارت مانند خرج مقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته

از  و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، باید خمس آنچه را که در آخر سال
کند،  ر ضررآید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگج او زیاد میمخار

ف مختل تواند ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نماید. ولی اگر دو رشتهمی
ج کند، یا یک رشته است، و حساب دخل و خرکسب دارد، مثاًل تجارت و زراعت می

شته رشود ضرر یک ـ نمی بنا بر احتیاط وجوبی ت ـآنها از هم جدا است، در این دو صور
 را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.

کند، مانند آوردن فایده می دسته بهایی را که انسان برای خرجـ  1791مسأله 
الی، و همچنین نقصی که بر آالت و وسایل او وارد می لی و حم  تواند از شود، میدال 

 ن مقدار، خمس الزم نیست.منفعت، کسر نماید و نسبت به آ
آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و ـ  1792مسأله 

ر رساند، دمی اثاثیه و خرید منزل، و عروسی پسر، و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها
 صورتی که از شأن او زیاد نباشد، خمس ندارد.

اره میمالی را که انسان به مصرف نذر ـ  1793مسأله  رج رساند، جزء مخاو کف 
ز شأن که ا دهد در صورتیبخشد، یا جایزه میسالیانه است. و نیز مالی را که به کسی می

 شود.او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حـساب می
های اگر متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سالـ  1794مسأله 

ینکه اجهت  نکردن جهیزیه منافی شأنش باشد هرچند از متعدد تدریجًا تهیه کند، و تهیه
ز د که اه بخرنتواند در وقتش تهیه کند، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری جهیزی

او  تعارفشأنش زیاد نباشد، و عرفًا تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه م
ن آنافع مش زیاد باشد، یا از شمرده شود، خمس آن را الزم نیست بدهد، و اگر از شأن

 سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.
کند، از مخارج های دیگر میمالی را که خرج سفر حج و زیارتـ  1795مسأله 
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شود که در آن سال خرج کرده، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول سالی حساب می
 .کند باید خمس آن را بدهددرآمد سال قبل خرج میبکشد، آنچه در سال بعد، از 

ل ای برده، اگر ماکسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فایدهـ  1796مسأله 
تواند مخارج سال خود را فقط از دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می

 اش حساب کند.فایده
ده، اگر در آخر ای که برای مصرف سالش از منافعش خریآذوقهـ  1797مسأله 

ورتی ص، در سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد
 ند.که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب ک

 و قبل ای برای منزل بخرداگر از منافع، پیش از دادن خمس، اثاثیهـ  1798مسأله 
رطرف آن استفاده کند، در صورتی که احتیاجش پس از سال منفعت باز سال خمسی از 

شد،  شد، الزم نیست خمس آن را بدهد، و همچنین اگر در میان سال احتیاجش برطرف
شود، مانند های بعد کنار گذاشته میولی آن چیز از چیزهایی باشد که معمواًل برای سال

ال سبین  گونه چیزها اگر درغیر این های زمستانی و تابستانی، خمس ندارد، و درلباس
ی برطرف شد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را ، بدهد احتیاجش از آن، به طور کل 

 ز خمسو زیورآالت زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد، نی
 .ندارد

 ا ازتواند، مخارج آن سال راگر در یک سال منفعتی نبرد، نمیـ  1799مسأله 
 برد، کسر نماید.منفعتی که در سال بعد می

ل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیشـ  1800مسأله  ام از تم اگر در او 
 فع کسرز مناتواند مقداری را که از سرمایه برداشته اشدن سال منفعتی به دستش آید، می

 کند.
تواند یمد آن از بین برود، اگر مقداری از سرمایه در تجارت و ماننـ  1801مسأله 

 مقداری را که از سرمایه کم شده، از منافع همان سال کسر نماید.
اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از اموال او از بین برود، اگر در همان ـ  1802مسأله 
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تواند در بین سال از منافعش آن را تهیه نماید و سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می
 .خمس ندارد
اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، ـ  1803مسأله 

 یلودهد نهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید و خمس آن را تواند از منافع سالنمی
ابت بی که تا زمان بخرد یاستفاده شخص یا خانه براین یمانند ماش یالهیاگر با قرض وس

، از هی خودتواند به مقدار بدکند میآن شیئ استفاده مید آن شیئ بدهکار است و از یخر
 های قبلهای بعد کسر کند مشروط بر اینکه آن مقدار از بدهی را در سالدرآمد سال

دن مام شکسر نکرده باشد. و اگر در اثناء سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از ت
در  مچنینفعت کسر نماید. و هتواند مقدار قرض خود را از آن منسال منفعتی ببرد، می

ل می س دار خم، و به آن مقندکبعد ادا  یدرامد سالها تواند قرض خود را ازصورت او 
 گیرد.تعلق نمی

دارد، ناگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ـ  1804مسأله 
ید دا نماقرض کند، در صورتی که از منافع سالش بدون پرداخت خمس، آن قرض را ا

 ، و یاکرده باید پس از رسیدن سال، خمس آن عین را بپردازد مگر اینکه مالی را که قرض
 .چیزی را که با قرض خریده در میان سال از بین برود

تواند خمس چیزهایی که خمس بر آنها واجب شده است انسان میـ  1805مسأله 
اده شده است، پول خمس داز همان چیزها بدهد، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب 

ل شده بدهد، و اما اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد، مح
 اشکال است، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.

ق گرفت و سال بر آن گذشت، تا ـ  1806مسأله  کسی که خمس به مال او تعل 
 تواند در آن مال تصرف کند.خمس آن را نداده است نمی

ه بگیرد، یعکسی که خمس بدهکار است نمیـ  1807ه مسأل نی تواند آن را به ذم 
ن د و آخود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنانچه تصرف کن

 مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع دستگردان کند و ـ  1808مسأله 
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تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از دستگردان، منافعی ه بگیرد، میخمس را به ذم  
آید مال خود اوست، و باید به تدریج بدهی خود را بپردازد به نحوی می به دستکه از آن 

 که مسامحه نباشد.
کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و ـ  1809مسأله 

د، بگذار بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکتشریک او ندهد، و در سال 
ل ـ ـ در مال مشترک اشکالی  با فرض اینکه شیعه اثناعشری است تصرف شخص او 

 ندارد.
 د اگر درآید هرچند از هدایا باش به دستاگر برای بچه صغیر منافعی ـ  1810مسأله 

ب ر واجگیرد، و بر ولی صغیاثناء سال در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلق می
خود  است که خمس آن را بدهد، و چنانچه نداد، بر صغیر پس از بلوغ واجب است که

کند که ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می، خمس آن را بدهد
وی  ز مالامعتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولی  او حق  پرداخت خمس مال او را 

 .دندار
آورد و شک نماید خمس آن را  به دستکسی که مالی از دیگری ـ  1811مسأله 

ا رمس آن خد که تواند در آن مال تصرف نماید، بلکه اگر یقین هم داشته باشداده یا نه، می
صرف تتواند در آن نداده اگر او خمس بده نباشد، و گیرنده مسلمان اثناعشری باشد، می

 نماید.
وازم لکسی از منافع کسب خود در اثناء سال چیزی بخرد که از  اگرـ  1812مسأله 

هد، اش حساب نشود، واجب است بعد از تمامی سال، خمس آن را بدو مخارج سالیانه
ن آا که رو چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن چیز باال رفت، الزم است خمس مقداری 

 چیز فعاًل ارزش دارد بدهد.
زی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته اگر کسی چیـ  1813مسأله 

قیمت آن را بپردازد و قیمت آن باال رود، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش باال 
رود و بفروشد، مثاًل زمینی را برای زراعت خریده است، باید خمس قیمتی را که پرداخته 
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نده داده و به او گفته این ملک را با است بدهد، و اگر مثاًل پول خمس نداده را به فروش
 خرم، باید خمس مقداری را که آن ملک فعاًل ارزش دارد بدهد.این پول می

ل تکلیف، یا برای مدتی مثاًل چند سالی خمس ـ  1814مسأله  داده، نکسی که از او 
ل ال از اگر از منافع کسب در بین سال چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سا و 

ن را آاسبی او، و اگر کاسب نباشد یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس ک
 ن خودبدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأ

ا رآنها  ن سالخریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده با فایده هما
اگر  دهد، واستفاده کرده است، الزم نیست خمس آنها را بخریده، و در همان سال از آن 

 عنی اگریند، ـ باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه ک بنا بر احتیاط واجب نداند ـ
 آن را خمس بدهد. %50احتمال بدهد که خمس در آن واجب باشد  %50مثاًل 

 
 ـ معدن 2

سنگ، فیروزه، نفت، زغالمعدن مثل طال، نقره، سرب، مس، آهن، ـ  1815مسأله 
باشد، ولی اگر می های دیگر از انفال است، یعنی مال امامعقیق، زاج، نمک و معدن

ای را بر تواند آنکسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعًا مانعی نباشد می
 خود تملک کند، و چنانچه به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.

مثقال معمولی طالی مسکوک است، یعنی اگر  «15»نصاب معدن ـ  1816مسأله 
 «15»به  قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه بیرون آوردن،

 سازی، از آنمثقال معمولی طالی مسکوک برسد، مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص
 شود، و خمس باقی را بدهد.کسر می

ال مثق «15»زی که از معدن بیرون آورده، چنانچه قیمت آن به چیـ  1817مسأله 
های ، یا با منفعتتنهاییطالی مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی الزم است که به 

 دیگر او از مخارج سالش زیاد بیاید.
ـ حکم معدن جاری است، پس  بنا بر احتیاط الزم بر گچ و آهک ــ  1818مسأله 
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 .ید خمس آنها را بدون اخراج مؤونه سال بدهداگر به حد نصاب برسند، با
، آورد، باید خمس آن را بدهدمی به دستکسی که از معدن چیزی ـ  1819مسأله 

ی ر جایدچه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا 
 باشد که مالک ندارد.

ثقال م «15»یرون آورده به اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بـ  1820مسأله 
 رسد یا نه، احتیاط الزم آن است که چنانچه ممکن است به وزنطالی مسکوک می

 نیست. واجب کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند، و اگر ممکن نبود خمس بر او
ن به آاگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج کنند، چنانچه قیمت ـ  1821مسأله 

 باشد، ال طالی مسکوک برسد، ولی سهم هرکدام از آنها کمتر از این مقدارمثق« 15»
 .خمس ندارد
دن اگر معدنی را که در زیر زمین دیگری است بدون اجازه با کنـ  1822مسأله 

 کمل صاحبآید، مال می به دستاند که آنچه از آن زمین او بیرون آورد، مشهور فرموده
د، ه کننال نیست، و احتیاط آن است که با هم مصالحاست، ولی این مطلب خالی از اشک

 هد.دیصله و چنانچه به مصالحه راضی نشوند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را ف
 

 ـ گنج 3
ه شده و از دسترس افراد خارج شدگنج مالی است منقول که مخفیـ  1823مسأله 

 د.ل نباشا معموو بودن آن در آنجاست، و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد، 
و ااگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود ـ  1824مسأله 

ید لی باوتواند آن را برای خود بردارد، با احیاء مالک شده است گنجی پیدا کند، می
 خمس آن را بدهد.

طالی مثقال  «15»مثقال نقره مسکوک و یا  «105»نصاب گنج ـ  1825مسأله 
یمت آورد، مساوی با قمی به دستمسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج 

 یکی از این دو باشد، خمس در آن واجب است.



 339  ......................................................................................................................  احکام خمس

تصرف  اگر در زمینی که از دیگری خریده، یا با اجاره و مانند آنـ  1826مسأله 
ط د مربوباش اگر کرده است گنجی پیدا کند که شرعًا متعلق به مسلمان، یا ذمی نباشد، یا

 ای اوهای بسیار قدیم باشد، که این قدمت موجب عدم احراز وجود وارثی بربه زمان
تمال گر احتواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را بدهد. و ابشود می

ای یا ج دهد که مال مالک قبلی است، در صورتی که بر زمین و همچنین بر گنج عقالیی
د ند بایدعا کت زمین دست داشته است، باید به او اطالع دهد، پس اگر آن را اآن به تبعی

 ن دستآتحویل دهد، و اگر ادعا نکند، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده و بر 
اند و بر هن بودداشته اطالع دهد، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمی

ان ه مسلمعلق بتکدام آن را ادعا نکنند و نداند که و اگر هیچ اند، خبر دهد،آن دست داشته
 دهد.را ب تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید خمس آنیا ذمی غیر قدیم دارد، می

ها اگر در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنـ  1827مسأله 
. ولی اگر باید خمس آن را بدهـدمثقال طال باشد، « 15»مثقال نقره یا « 105»روی هم 
م هروی  های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زیاد نباشد قیمت همه آنهادر زمان

 شود.باید محاسبه شود، و اگر فاصله زیاد باشد هرکدام جداگانه محاسبه می
ه یا مثقال نقر« 105»اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به ـ  1828مسأله 

س یست خمنقال طال برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، الزم مث« 15»
 آن را بدهند.
 اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچهـ  1829مسأله 

کمش شه در احتمال دهد که مال فروشنده یا صاحب قبلی آن باشد و آنها بر حیوان و آنچ
 شناسدند به آنها اطالع دهد، پس اگر مالکی برای آن اند، بایپیدا شده دست داشته

ـ  اجبط وبنا بر احتیا چنانچه به مقدار نصاب گنج باشد باید خمس آن را بدهد، بلکه ـ
و  ماهی اگر کمتر باشد نیز باید خمس آن را بدهد و مابقی ملک اوست؛ و این حکم در

کفل اده شود و کسی متمانند آن هم جاری است در صورتی که در محل خاصی پرورش د
ه کسی ادن بای گرفته شده باشد، اطالع دغذای او باشد. و اما اگر از دریا یا رودخانه

 الزم نیست.
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 ـ مال حالل مخلوط به حرام 4

اند طوری مخلوط شود که انسان نتواگر مال حالل با مال حرام بهـ  1830مسأله 
شد، و کدام معلوم نباو مقدار آن هیچآنها را از یکدیگر تشخیص دهد، و صاحب مال حرام 

و  شود ـینداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر، با دادن خمس آن حالل م
 باشد بدهد.ـ باید به کسی که مستحق خمس و رد مظالم می بنا بر احتیاط واجب

چه  اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را ــ  1831مسأله 
 به نیت ر راـ بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدا متر چه بیشتر از خمس باشدک

 صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
داند اگر مال حالل با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نـ  1832مسأله 

که  ری راکدیگر را راضی نمایند، باید مقداولی صاحبش را بشناسد، چنانچه نتوانند ی
 وحالل  یقین دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط شدن دو مال ـ

 احتمال ا کهـ مقدار بیشتری ر بنا بر احتیاط ـ با یکدیگر خودش مقصر باشد باید ـ حرام
 دهد مال اوست نیز به او بدهد.می

 ل مخلوط به حرام را بدهد، و بعد بفهمد کهاگر خمس مال حالـ  1833مسأله 
ز اوده، بداند از خمس بیشتر مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می

 طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
بش اگر خمس مال حالل مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحـ  1834مسأله 

شود اضی نه صاحبش پیدا شد، چنانچه رشناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آنکرا نمی
 ـ باید به مقدار مالش به او بدهد. بنا بر احتیاط الزم ـ

اگر مال حاللی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و ـ  1835مسأله  
انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید 

پس چنانچه یکی گفت که مال من است و دیگران گفتند مال ما  به آنها اطالع دهد،
ل بدهد، و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند که  نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص او 
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آن مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع 
اطالعی کردند و حاضر به مصالحه هم ظهار بیبه حاکم شرع مراجعه نمایند، و اگر همه ا

شود، و احتیاط آن است که نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می
 حاکم شرع یا وکیل او متصدی قرعه باشد.

 
یا ه ـ جواهری که ب 5  آیدمی به دستواسطه فرو رفتن در در

اصی ــ  1836مسأله  ا ی، جانـ لؤلؤ و مر در دریا یعنی فرو رفتن اگر به واسطه غو 
نخود  «18»باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن به  یدنیرویجواهر دیگری بیرون آورد، 

ر د یا ده باشطال برسد باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورد
ه گر فاصلا، و چند دفعه، البته به شرطی که فاصله میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد

اصی کند، چنانچه هرکدام  ت ه قیمببین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غو 
از  نخود طال نرسد واجب نیست خمس آن را بدهد. و همچنین اگر قسمت هر یک« 18»

ا رنخود طال نرسد، واجب نیست خمس آن « 18»کننده در غوص به قیمت افراد شرکت
 بدهد.

بنا  ـورد، وسیله اسبابی جواهر بیرون آن فرو رفتن در دریا بهاگر بدوـ  1837مسأله 
 واهرجـ خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا  بر احتیاط

 ، یا باتنهاییآورده به  به دستبگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را 
 اشد.های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیادتر بمنفعت

ا خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریـ  1838مسأله 
ج ز مخارهای دیگر کسب او ا، یا با منفعتتنهاییگیرد، در صورتی واجب است که به می

 سالش زیادتر باشد.
و ریا فراگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دـ  1839مسأله 
دهد، را ب ًا جواهری به دستش آید و قصد تملک آن را نماید، باید خمس آنرود و اتفاق

 بلکه احتیاط واجب آن است که در هر حال خمس آن را بدهد.
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ن شکم آ اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد، و درـ  1840مسأله 
ت، ر اسکمش جواهجواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعًا در ش

حتیاط ااشد، باگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقًا جواهر بلعیده 
 الزم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

واهری های بزرگ، مانند دجله و فرات، فرو رود و جاگر در رودخانهـ  1841مسأله 
 ا بدهد.بیرون آورد، باید خمس آن ر

« 18»اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ـ  1842مسأله 
یا نار درکا از ینخود طال یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد؛ بلکه چنانچه از روی آب، 

 آورد، باز هم همین حکم را دارد. به دست
اصی، یا بیرون آوردن معدن اـ  1843مسأله  ست، اگر خمس کسی که کسبش غو 

س مذکور، از مخارج سالش زیاد بیاید، الزم نیس اره ت دوبآنها را بدهد و اموال مخم 
 .خمس آن را بدهد

 واسطه ای معدنی را بیرون آورد، یا گنجی پیدا کند، یا بهاگر بچهـ  1844مسأله 
ید د بادهانچه ناو خمس آن را بدهد، و چن ولی  فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید 

ه داشت خود او بعد از بلوغ خمسش را بدهد، و همچنین اگر مال حالل مخلوط به حرام
 مل نماید.عشد  ذکر به حرام مخلوطحالل مال او باید به احکامی که درباره  ولی  باشد، 

 
 ـ غنیمت 6

ار جنگ کنند، و اموالی  اگر مسلمانان به امر امامـ  1845مسأله  ا در ربا کف 
خصوص مشود که باید آن اشیایی که آورند، به آن اموال غنیمت گفته می جنگ به دست

ر بخمس  به امام است از غنیمت کنار بگذارند، و خمس بقیه آن را بدهند، و در ثبوت
مال  هایی که از انفال نیستغنیمت فرقی میان منقول و غیرمنقول نیست، ولی زمین

 .باشدن عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اذن امام
با کفار جنگ کنند و از آنها  اگر مسلمانان بدون اجازه امامـ  1846مسأله 
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است، و جنگجویان در آن  اند مال امامغنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته
 حقی ندارند.
ی یعن المال باشد ـآنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترمـ  1847مسأله 

ی،   ـ احکام غنیمت بر آن جاری نیست. یا معاهد باشدمسلمان، یا کافر ذم 
دزدی و مانند آن از کافر حربی، چنانچه خیانت و نقض امان ـ  1848مسأله 

بنا بر  شود باید ـها از آنان گرفته میمحسوب شود حرام است. و آنچه که از این راه
 .ـ برگردانده شود احتیاط

ته و د مال ناصبی را برای خود گرفتوانمشهور آن است که مؤمن میـ  1849مسأله 
 خمسش را بپردازد، ولی این حکم خالی از اشکال نیست.

 
 ـ زمینی که کافر ذّمی از مسلمان بخرد 7

ی زمینی را از مسلمان بخرد، بنا بر مشهور باـ  1850مسأله   ید خمساگر کافر ذم 
ـ در  شای معروفبه معن آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی وجوب خمس ـ

 این مورد محل اشکال است.
 

 مصرف خمس

خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و ـ  1851مسأله 
یگر نصف د ند، وباید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بده

ی ه مصرفبط بدهند، یا الشرایاست، که در این زمان باید به مجتهد جامع آن سهم امام
لع ملم و دهد برسانند. و احتیاط الزم آن است که آن مجتهد، مرجع اعکه او اجازه می ط 

 .بر جهات عامه باشد
یدی سدهند، باید فقیر باشد، ولی به سید یتیمی که به او خمس میـ  1852مسأله 

 د.شود خمس داکه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می
به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد ـ  1853مسأله 
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 ـ نباید خمس بدهند. بنا بر احتیاط واجب ـ
شود خمس داد، ولی به سیدی که به سیدی که عادل نیست میـ  1854مسأله 

 دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
شود خمس کند، نمیت میبه سیدی که خمس را صرف در معصیـ  1855مسأله 

او  داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به
ست اخمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن 

کند خمس خواند و یا آشکارا معصیت میخورد یا نماز نمیکه به سیدی که شراب می
 ندهند.

فر شود به او خمس داد مگر آنکه دو ناگر کسی بگوید سیدم، نمیـ  1856مسأله 
 .ید استکه س عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند

به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان ـ  1857مسأله 
 داد.شود خمس یقین یا اطمینان به خالف نداشته باشد، می

ود ـ نباید خمس خ بنا بر احتیاط واجب کسی که زنش سیده است ــ  1858مسأله 
ن زن آرا به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر 

د که ن بدهزواجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن 
اش بهن است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه مصرف آنان برساند. و همچنی

 صرف نماید.
 ای که زن انسان نیست بر انسان واجباگر مخارج سید یا سیدهـ  1859مسأله 

ا از راو  تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبهـ نمی بنا بر احتیاط واجب باشد ـ
ت دیگری غیر از نفقا خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف

 واجبه برساند مانعی ندارد.
تواند به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمیـ  1860مسأله 

 شود خمس داد.دهد، میمخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی
احتیاط واجب آن است که به مستحق، بیشتر از مخارج سالش یک ـ  1861مسأله 
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اگر به تدریج به او هزینه سالش را بدهند تا به اندازه مصرف سالش  باره خمس ندهند، و
 برسد دادن مقدار بیشتر از آن قطعًا جایز نیست.

تواند خمس را به شهر هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد میـ  1862مسأله 
ر برد دتواند به شهر دیگر بدیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می

ند انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچکه سهل صورتی
مس خا از تواند مخارج بردن آن ردر نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی

 بردارد.
ه او اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذم  ـ  1863مسأله 

 ف شود،اهی تلاز آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتشود، و اگر به امر یکی فارغ می
 ضامن نیست.
 جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده وـ  1864مسأله 

لقًا ( گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مط1805بابت خمس بدهد، و در مسأله )
 محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.

دی که مستحق سهم سادات است طلبکار باشد و کسی که از سی  ـ  1865 مسأله
از  ایدـ یا ب بنا بر احتیاط واجب خواهد طلب خود را بابت سهم سادات حساب کند ـمی

ابت تحق بحاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه سهم سادات را به مستحق بدهد و بعدًا مس
بض قب او ستحق وکالت گرفته و خود از جانتواند از مبدهی خود به او برگرداند، و می

ر باشد اگر از فقیر طلبکا نسبت به سهم امامنموده، و بابت طلبش دریافت کند، و 
 لب خودطحساب کند هرچند آن فقیر، نتواند  مبارک سهماین  تواند طلب خود را ازنمی

 مامهم استحق ـ مس بدون در نظر گرفتن بدهکار بودن او اگر بدهکار ـ ولیرا ادا کند، 
اد و او هم درا به او  ـ سهم امام ( آمده1851با رعایت آنچه در مسأله ) توان ـباشد می

 طلب خود را ادا کند.مبلغ تواند با آن می
تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را مالک نمیـ  1866مسأله 

 به او برگرداند.



 
 
 

 از منکرمر به معروف و نهی احکام ا
در  تعالترین واجبات دینی است، و خداوند مامر به معروف و نهی از منکر از بزرگ

ة  کُ ْن ِمنْ کُ َوْلتَ  فرماید:قرآن کریم می مَّ
ُ
ْنَهْوَن یَ َو  اْلَمْعُروِف ُروَن بِ ْأمُ یَ ِر َو یْ اْلَخ  یْدُعوَن ِإلَ یَ ْم أ

ئِ کَ َعِن اْلُمنْ  ول 
ُ
ت ا»از شما  باید؛  ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َک ِر َوأ گروهی باشند که به « سالمیُام 

د که سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستن
 رستگارند.

هوا معروف ونَ ال َتزال أّمتی بخیر ما أمروا بال»روایت شده که فرمود:  از رسول اکرم
م ّلط بعضه، وسک ُنزعت عنهم البرکاتَعن المنکر وَتعاَونوا علی البّر، َفإذا لْم یفعلوا ذل

ت من مادا»؛ «علی َبْعٍض، ولم یکْن َلُهْم ناصر فی األرض وال فی السماء  امر به می کهُام 
 وخیر  معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در

آنها  عض ازشد، و بخوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد 
ط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاو به ظلم بر بعض دیگر ـ خواهند ری نـ مسل 

 .«داشت
روف ال تترکوا األمر بالمع»همچنین روایت شده است:  از حضرت أمیر المؤمنین

 و عروفمامر به »؛ «والنهی عن المنکر فیوّلی علیکم شرارکم، ثّم تدعون فال یستجاب لکم
ی دعاها رد، ونهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند ک

 «.شما هم مستجاب نخواهد شد
شود که انجام امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب میـ  1867مسأله 

دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و 
ی از منکر واجب کفایی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران نه

شود، ولی بر همه الزم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند ساقط می
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تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی بی
 .است

ه علیه أمرنا رسول الله صلی الل»چنین آمده است که:  یر المؤمنینو از حضرت ام
اد که با دبه ما دستور  رسول اکرم»؛ «آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهّرة و

 .«کشیده مواجه شویمگناهکاران با صورتی درهم
ـ و  نه واجب شایان ذکر است در صورتی که انجام دادن معروف، مستحب است ـ

تحب ز مسـ امر به معروف و نهی از منکر، نی نه حرام نجام دادن منکر، مکروه است ـا
 .است

 یت وو در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات باید حیث
ت و و اذیشخصیت شخصی که مورد امر و نهی قرار می گیرد، در نظر گرفته شود، که به ا

ین و دیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از اهانت نگردد، همچنین نباید خ
 .های دینی شودبرنامه

 در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجودـ  1868مسأله 
 داشته باشد:

وف و شناخت معروف و منکر هرچند به طور اجمالی. بنابراین بر کسی که معرـ  1
منکر  هی ازدهد، امر به معروف و نر تشخیص نمیشناسد، و آنها را از یکدیگمنکر را نمی

تن شناخ واجب نیست، بله گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و
مه، واجب می  شود.معروف و منکر از باب مقد 

 فته اوگداند که سخن و احتمال تأثیر در شخص خالفکار. بنابراین اگر کسی میـ  2
وف و ه معربفقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر  اثر ندارد، مشهور بین

د تی خونهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراح
داند چند برا از کارهای ناشایسته خالفکار به هر طوری که ممکن است اظهار نماید، هر

 که در او اثر نخواهد داشت.
ای ناشایسته و خالف از شخص خالفکار. بنابراین شخص قصد ادامه کارهـ  3
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خالفکار چنانچه نخواهد کارهای خالف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به 
 معروف و نهی از منکر واجب نیست.

نکه معذور نبودن شخص خالفکار در کارهای زشت و خالف خود، با اعتقاد ایـ  4
ب ده واجرک کرتبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که کار زشتی که انجام داده حرام ن

 نبوده است.
س هرگز به وقوع آن راضی نی مثل  ست ـبله اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقد 

ده ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهن کشتن فردی که جانش محترم است
ف هم نباشد. ی مکل   معذور باشد، و حت 

ه نی یا آبرویی و یا مالی ـضرر جاـ  5 ه نده بـ شخص امر کن به مقدار قابل توج 
ت و دشواری غیرمعروف و نهی  ل وجودتحم قابل کننده از منکر را تهدید نکند، و مشق 

رع قدری نزد شانداشته باشد، مگر اینکه کار معروف )کار خوب( و منکر )کار َبد( به
س مهم باشد که باید در راه آن، ضرره ل نمود.ا و دشواریمقد   ها را تحم 

ه نشود، ولی سان کبر  و اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوج 
ه گردد، ا و  معروف مر بهدیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوج 

یت ضرر و آن کار مقایسه منهی از منکر واجب نمی گردد که یشود، که در این صورت اهم 
 .شودگاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمی

 امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است:ـ  1869مسأله 
ار، گناهک اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخصـ  1

 یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
ر با زبان ـ  2  و گفتار به صورت موعظه و ارشاد.تذک 
 اقدامات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.ـ  3

ل آن را  م شروع نماید، و او  ل یا دو  ه اذیت کب بکند نتخااو الزم است ابتداًء از مرتبه او 
ر دشوا وآن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت 

 های بعدی را انتخاب کند.دست بزند، و درجه
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م و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ ل و دو  رسد به یموبت نـ مؤثر واقع نشد  مرتبه او 
م ـ ـ از  یاقدامات عمل مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سو 

یت آن ذو ا حاکم شرع اجازه بگیرد. و الزم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی
ه بباید تر و شدید اقدام نماید، ولی نکمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سخت

 .حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد
ف نسبت به خـ  1870مسأله   انوادهوجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکل 

اجبات به و اده و نزدیکان خود نسبتو نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانو
هی و سبک شمردن احساس نمادینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و... بی  ید، وتوج 

مات ـ یند، باکی ببمباالتی و بیبیـ  از قبیل غیبت، و دروغ و... نسبت به ارتکاب محر 
یت بیشتری، با مراعات مراتب سهبا باید  لو ج ،نکرز مگانه امر به معروف و نهی ااهم 

 انجام کارهای خوب دعوت نماید. هکارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را ب
ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با مالیمت و نرمی آنها را راهنمایی 

 وقت با خشونت با آنها روبرو نشود.بکند و هیچ



 
 
 

 احکام زکات
 زکات در ده چیز واجب است:ـ  1871مسأله 

 گندم.ل: اّو 
 جو.دّوم: 

 خرما.سّوم: 
 کشمش.چهارم: 
 طال.پنجم: 
 نقره.ششم: 
 شتر.هفتم: 

 گاو.هشتم: 
 گوسفند.نهم: 
 التجاره بنا بر احتیاط الزم.مالدهم: 

ید شود، بامی ذکرو اگر کسی مالک یکی از این ده چیز باشد، با شرایطی که بعدًا 
 اند برساند.دستور دادههایی که مقداری که معین شده، به یکی از مصرف

 
 شرایط واجب شدن زکات

دار شود، که مال به مقزکات در ده چیز گذشته در صورتی واجب میـ  1872مسأله 
 د.اد باششود برسد، و آن مال شخصی انسان باشد، و مالک آن آزمی ذکرنصاب که بعدًا 

شد، ه باو نقر اگر انسان یازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر و طالـ  1873مسأله 
ل ماه دوازدهم زکات بر او واجب می ل سال بعد را بااگرچه او  مام د از تید بعشود، ولی او 

 شدن ماه دوازدهم حساب کند.
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 وجوب زکات در طال و نقره و مال تجارت مشروط به آن است کهـ  1874مسأله 
ن مچنیش و همالک در تمام سال عاقل و بالغ باشد، ولی در گندم و جو و خرما و کشم

 باشد.در شتر و گاو و گوسفند مشروط به بلوغ و عقل مالک نمی
ق میـ  1875مسأله   و گفتهجگیرد که به آنها گندم و زکات به گندم و جو وقتی تعل 

رما شود که به آن، انگور بگویند، و زکات به خشود، و زکات کشمش وقتی واجب می
ق می  شکیدنوید، ولی وقت مالحظه نصاب وقت خگیرد که عربها به آن تمر گوقتی تعل 

ها اه آنآنها است، و وقت وجوب پرداخت زکات در گندم و جو موقع خرمن و جدا کردن ک
با  است، و در خرما و کشمش موقع چیدن آنهاست، که اگر از این وقت بدون عذر و

 .بودن مستحق تأخیر بیفتد و تلف شود مالک ضامن است
یش پکه در مسأله  ت در گندم و جو و کشمش و خرما ـدر ثبوت زکاـ  1876مسأله 

ا ود یخـ معتبر نیست که مالک بتواند در آن تصرف کند، پس اگر مال در دست  شد ذکر
او  ات بروکیلش نباشد، مثاًل کسی آنها را غصب کرده باشد هرگاه به دست او رسید زک

 واجب است

ال سو نقره در مقداری از اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طال ـ  1877مسأله 
 شود. و همچنین است اگر موقع واجبمست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی

 شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست یا بیهوش باشد.
 در ثبوت زکات در غیر گندم و جو و خرما و کشمش شرط است کهـ  1878مسأله 

طوری ال بهینًا، پس اگر در قسمتی از سمالک متمکن از تصرف در مال باشد شرعًا و تکو
د، ف باشکه زمان معتنابهی باشد کسی آن را غصب کرده باشد، یا شرعًا ممنوع از تصر

 .زکات ندارد
قرض  اگر طال و نقره، یا چیز دیگری را که زکات در آن واجب استـ  1879مسأله 

ی چیز ه قرض دادهکند و یک سال نزد او بماند، باید زکات آن را بدهد، و بر کسی ک
 شود.یواجب نیست، ولی اگر قرض دهنده زکات آن را بپردازد از قرض گیرنده ساقط م
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 زکات گندم و جو و خرما و کشمش

شود که به زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب میـ  1880مسأله 
( 847)ای تقریبًا ( صاع است که به گفته عده300مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها )

 شود.کیلوگرم می
کات اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که زـ  1881مسأله 

د د، بایت بدهآنها واجب شده، خود و عیالش بخورند، یا مثاًل به فقیر به غیر عنوان زکا
 زکات مقداری را که مصرف کرده بدهد.

مالک  ما و انگور واجب شد،اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرـ  1882مسأله 
د، ت بمیرن زکاآن بمیرد، باید مقدار زکات را از مال او بدهند، ولی اگر پیش از واجب شد

 .اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهدهر یک از ورثه که سهم او به
آوری زکات است، موقع کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمعـ  1883مسأله 

ر کنند، و در وقت خشک شدن خرما و انگوو جو را از کاه جدا می خرمن که گندم
بین  ده ازتواند زکات را مطالبه کند، و اگر مالک ندهد و چیزی که زکات آن واجب شمی

 برود، باید عوض آن را بدهد.
جو،  اگر بعد از مالک شدن درخت خرما، و انگور یا زراعت گندم وـ  1884مسأله 

 باید زکات آن را بدهد. زکات آنها واجب شود،
 اگر بعد از آنکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد،ـ  1885مسأله 

ریدار بر خ زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده باید زکات آنها را بدهد، و چنانچه داد
 چیزی واجب نیست.

نده فروشه کاگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند ـ  1886مسأله 
ند که ر بدازکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست، و اگ
زده ولرا گ زکات آن را نداده، باید خریدار زکات آن را بدهد، ولی چنانچه فروشنده او

 د.لبه کنو مطااتواند پس از دادن زکات به او مراجعه نماید و مقدار زکات را از باشد، می
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ار اگر وزن گندم و جو و خرما و کشمش موقعی که تر است به مقدـ  1887 مسأله
 .نصاب برسد، و در وقت خشک شدن کمتر از این مقدار شود، زکات آن واجب نیست

اگر گندم و جو و خرما را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، ـ  1888مسأله 
 بدهد.اندازه نصاب باشد، باید زکات آنها را چنانچه خشک آنها به

 خرما بر سه قسم است:ـ  1889مسأله 
 شد. ذکرکنند، و حکم زکات آن که خشکش می ییخرماـ  1
 که در حال رطب بودن قابل مصرف است. یخرمایـ  2
 خورند.که نارس )خالل( آن را می یخرمایـ  3

م چنانچه مقداری باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیا ط در قسم دو 
م ظاهر این است که زکات  مستحب آن است ر آن بکه زکات آن را بدهند. اما قسم سو 

 واجب نباشد.
ال سگندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده اگر چند ـ  1890مسأله 

 هم نزد او بماند زکات ندارد.
 ود، یاشاگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران یا نهر مشروب ـ  1891مسأله 

لو با د دهم است، و اگرهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند، زکات آن یکتمثل زراع
 .یا به وسیله پمپ و مانند آن آبیاری شود، زکات آن یک بیستم است

 ، و هماگر گندم و جو و خرما و انگور، هم از آب باران مشروب شودـ  1892مسأله 
و لو ن با دآبیاری که عرفًا بگویند آاز آب دلو و مانند آن استفاده کند، چنانچه طوری باشد 

ده، شاران بمانند آن شده، زکات آن یک بیستم است، و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و 
ده، شگویند به هر دو آبیاری دهم است؛ و اگر طوری است که عرفًا می زکات آن یک

 زکات آن سه چهلم است.
ه که آبیاری طوری است کچنانچه در صدق عرفی شک کند و نداند ـ  1893مسأله 
ست، اران ابا ب گویند آبیاری آن مثالً گویند با هر دو آبیاری شده، یا اینکه میدر عرف می

 اگر سه چهلم بدهد کافی است.
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یا  گویند با هر دو آبیاری شده،اگر شک کند و نداند که عرف میـ  1894مسأله 
افی کیستم بر این صورت دادن یک گویند با دلو و مانند آن آبیاری شده است، داینکه می

اران باست، و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف بگویند با آب 
 آبیاری شده است.

ود، و اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شـ  1895مسأله 
دن شزیاد  لو بهو آب دبه آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولی با آب دلو هم آبیاری شود، 

ه د و بدهم است، و اگر با دلو و مانند آن آبیاری شومحصول کمک نکند، زکات آن یک
ن یاد شدزا به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولی با آب نهر و باران هم مشروب شود و آنه

 محصول کمک نکنند، زکات آن یک بیستم است.
هلوی ی که پنند آن آبیاری کنند، و در زمیناگر زراعتی را با دلو و ماـ  1896مسأله 

زکات  آن است زراعتی از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبیاری نشود،
ر ببنا  ـزراعتی که با دلو آبیاری شده یک بیستم، و زکات زراعتی که پهلوی آن است 

 باشد.دهم میـ یک احتیاط
و خرما و انگور کرده است،  مخارجی را که برای گندم و جوـ  1897مسأله 

از  ا پیشتواند از حاصل کسر نموده و مالحظه نصاب نماید، پس چنانچه یکی از آنهنمی
 مالحظه مخارج به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.

یده بذری را که به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خرـ  1898مسأله 
سبت نر کند سپس مالحظه نصاب بنماید، بلکه نصاب را تواند از حاصل کسباشد، نمی

 .به مجموع حاصل باید مالحظه نماید
 گیرد، زکات آن واجب نیست، مثالً آنچه که دولت از عین مال میـ  1899مسأله 

الیات مکیلوگرم را به عنوان « 100»کیلوگرم باشد و دولت  «2000»اگر حاصل زراعت 
 شود.و واجب میکیل« 1۹00»بگیرد، فقط زکات در 

 بنا بر مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات یا بعد از آن نموده ــ  1900مسأله 
 تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد.ـ نمی احتیاط واجب
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تواند آنچه را نماید، نمیمصارفی که بعد از تعلق زکات خرج میـ  1901مسأله 
اکم ـ از ح بنا بر احتیاط از حاصل کسر کند هرچند ـ نسبت به مقدار زکات خرج نموده

 شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.
نگور واجب نیست صبر نماید تا جو و گندم به حد  خرمن برسد، و اـ  1902مسأله 

اجب و خرما به وقت خشک شده برسد و آنگاه زکات را بدهد، بلکه همین که زکات و
 .زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات قیمت آن را بدهدشد جایز است مقدار 

 انگور تواند عین زراعت یا خرما وبعد از آنکه زکات تعلق گرفت میـ  1903مسأله 
 ماید ونسلیم ترا پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها مشاعًا 

 باشند.پس از آن در مصارف شریک می
 ه حاکمر صورتی که مالک عین مال را از زراعت یا خرما و انگور بدـ  1904مسأله 

رد بلکه گاه دااعه نیا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود، الزم نیست آنها را مجانًا به طور اش
جرت ینش اتواند برای اینکه تا وقت درو یا خشک شدن برسد، برای ماندن آنها در زممی

 مطالبه نماید.
انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با یکدیگر اگر ـ  1905مسأله 

ا خرما ی وآید، گندم یا جو نمی به دستاختالف دارد و زراعت و میوه آنها در یک وقت 
ل انگور داشته باشد و همه آنها محصول یک سال حساب شود، چنانچه چیزی که او  

 را هر بقیه رسد بدهد و زکاتاندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که میرسد بهمی
ل میمی به دستوقت  د، صبر اندازه نصاب نباشرسد بهآید ادا نماید، و اگر آنچه او 

و  است، کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجبمی
 اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.

نانچه نگور در یک سال دو مرتبه میوه بدهد، چاگر درخت خرما یا اـ  1906مسأله 
 ـ زکات آن واجب است. بنا بر احتیاط روی هم به مقدار نصاب باشد ـ

اگر مقداری خرمای خشک نشده، یا انگور دارد که خشک آن ـ  1907مسأله 
قدری به مصرف زکات برساند شود، چنانچه به قصد زکات از تازه آن بهاندازه نصاب میبه
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 اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد.خشک شود بهکه اگر 
تواند اگر زکات خرمای خشک یا کشمش بر او واجب باشد، نمیـ  1908مسأله 

 ماید ونذاری گزکات آن را خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت 
از  شمش، یا خرمای خشک دیگربخواهد معادل قیمت آن، انگور یا خرمای تازه یا ک

و بر ا بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است، و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور
ه تواند زکات آن را خرمای خشک یا کشمش بدهد، بلکه چنانچه بواجب باشد، نمی

 .ستاعتبار قیمت، خرما و یا انگور دیگری بدهد اگرچه تازه باشد، محل اشکال ا
گر اکسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب شده،  ـ 1909مسأله 

یند، دا نمارا ا بمیرد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند بعد قرض او
 ولی اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون است.

 ، اگرر هم داردکسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگوـ  1910مسأله 
هرکدام  دهند،بمیرد و پیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر ب

اجب وینها ااندازه نصاب برسد باید زکات بدهد، و اگر پیش از آنکه زکات که سهمشان به
یست ناندازه بدهی او باشد، واجب شود قرض او را ندهند، چنانچه مال میت فقط به

قدری هاو ب ا بدهند، و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهیزکات ر
م به هر را است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگو

که  ز ورثهدام ادهند زکات ندارد، و در بقیه مال هرکطلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می
 بدهد.را شود باید زکات آن  اندازه نصابسهمش به

ب اگر گندم و جو، و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده خوـ  1911مسأله 
 و بد دارد، احتیاط واجب آن است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد.

 
 نصاب طال

 طال دو نصاب دارد:ـ  1912مسأله 
د است، پس وقتی نخو« 18»بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن نصاب اّول: 
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که طال به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را 
ـ از بابت  شودکه ُنه نخود می هم که ذکر شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را ـ

 زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
ه شود، یعنی اگر سست که سه مثقال معمولی میچهار مثقال شرعی انصاب دّوم: 

قال را مث« 18»مثقال معمولی به پانزده مثقال معمولی سابق اضافه شود، باید زکات تمام 
« 15»ت از قرار یک چهلم بدهد، و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکا

گر سه اعنی یباال رود،  مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه
افه که اض قداریمثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، م

 .شده زکات ندارد
 

 نصاب نقره

 نقره دو نصاب دارد:ـ  1913مسأله 
 ومثقال برسد « 105»مثقال معمولی است، که اگر نقره به « 105»نصاب اّول: 

ل و مثقا« 2»شد داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن را که  رذکشرایط دیگر را هم که 
 ت.جب نیسنخود است از بابت زکات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن وا« 15»

شود،  مثقال اضافه« 105»مثقال به « 21»مثقال است، یعنی اگر « 21»نصاب دّوم: 
مثقال « 21»دهد، و اگر کمتر از شد ب ذکرطوری که مثقال را به« 126»باید زکات تمام 

رد، و مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زکات ندا« 105»اضافه شود، فقط باید زکات 
مام آنها را مثقال اضافه شود باید زکات ت« 21»همچنین است هر چه باال رود، یعنی اگر 

زکات  ستامثقال « 21»بدهد، و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از 
ـ باید  اجببنا بر احتیاط و ندارد. و اگر شک داشته باشد که به حد  نصاب رسیده است ـ

 فحص کند.
ده را دا اندازه نصاب است، اگرچه زکات آنکسی که طال یا نقره او بهـ  1914مسأله 

ل کم نشده، هر سال باید زکات آن را بدهد.  باشد، تا وقتی از نصاب او 
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اشند شود که آن را سکه زده بال و نقره در صورتی واجب میزکات طـ  1915مسأله 
ن آله با معام و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد ولی

دارد کات نزرواج داشته باشد، باید زکات آن را بدهند، ولی اگر از رواج افتاده باشد 
ل در نوان پوان کنونی که طال و نقره به عاین، در زم بر هرچند سکه آن باقی باشد. بنا

یر غهای فلزی که از های کاغذی یا پولشوند، اسکناس و پولکار گرفته نمیه معامالت ب
زکات  نوان،عشوند، حکم طال و نقره را ندارند و به این طال و نقره مثل نیکل ساخته می

 .در آنها واجب نیست
 برند، در صورتیکار میه ها برای زینت بنداری که زطال و نقره سکهـ  1916مسأله 

رفته گکار ه الت بکه رواج معامله با آن باقی باشد، یعنی طال و نقره به عنوان پول در معام
فته ـ زکات آن واجب است، ولی اگر در معامالت به کار گر بنا بر احتیاط شوند ـ

 .شوند، زکات واجب نیستنمی
لکدام آنها بهارد، اگر هیچکسی که طال و نقره دـ  1917مسأله   اندازه نصاب او 
و واجب مثقال طال داشته باشد، زکات بر ا« 14»مثقال نقره و « 104»نباشد، مثاًل 

 نیست.
شود شد زکات طال و نقره در صورتی واجب می ذکرچنانکه سابقًا ـ  1918مسأله 

ز ه او انقر واه، طال که انسان یازده ماه مالک مقدار نصاب باشد، و اگر در بین یازده م
ل کمتر شود، زکات بر او واجب نیست.  نصاب او 

 گر عوضای را که دارد با چیز دیاگر در بین یازده ماه طال و نقرهـ  1919مسأله 
ها را کات آنادن زدنماید یا آنها را آب کند، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از 

 ال عوض، یا طرا به طال، یا نقره و نقره را به نقرهبه طال و نقره عوض کند، یعنی طال 
 نماید، احتیاط واجب آن است که زکات را بدهد.

ا رآنها  اگر در ماه دوازدهم پول طال و نقره را آب کند، باید زکاتـ  1920مسأله 
یش از پا که رکردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی بدهد، و چنانچه به واسطه آب

 ن بر او واجب بوده بدهد.کردآب
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به آن  ، اگردارد ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگرپول طال و نقرهـ  1921مسأله 
رچند هپول طال و نقره بگویند، در صورتی که به حد  نصاب برسد زکاتش واجب است، 

اجب خالصش به حد  نصاب نرسد، ولی اگر به آن پول طال و نقره نگویند، زکاتش و
 هرچند خالصش به حد  نصاب برسد. نیست،

ا آن ای که دارد به مقدار معمول فلز دیگر باگر پول طال و نقرهـ  1922مسأله 
گر لز دیفای که بیشتر از معمول مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از پول طال و نقره

یمت ق اندازهقدری باشد که قیمت آن بهدارد، یا از پول غیر طال و نقره بدهد، ولی به
 زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.

 
 زکات شتر و گاو و گوسفند

 شد یک شرط ذکرهایی که زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطـ  1923مسأله 
تمام  س اگرپدیگر هم دارد و آن این است، که حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، 

 لک کسمبخورد، یا در زراعتی که ملک او، یا  سال یا مقداری از آن علِف چیده شده
د بخور دیگر است بچرد، زکات ندارد، ولی اگر در تمام سال مقدار کمی از علف مالک

باشد، و در طوری که عرفًا صدق کند در طول سال چرنده است، زکات آن واجب میبه
 اشد،بکار وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند، شرط نیست که در تمام سال حیوان بی

ه کق کند رفًا صدعزنی یا مانند آن از آنها استفاده شود اگر آبیاری یا شخمدر بلکه چنانچه 
کات زـ باید  اجبوبنا بر احتیاط  بیکارند باید زکات آنها را داد، بلکه اگر صدق نکند نیز ـ

 آنها را داد.
 که کسی اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی راـ  1924مسأله 

 زکات نکاشته بخرد، یا اجاره کند، وجوب زکات در آن مشکل است، اگرچه احوط دادن
 است، ولی اگر برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.
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 نصاب شتر

 شتر دوازده نصاب دارد:ـ  1925مسأله 
 رسدر نپنج شتر، و زکات آن یک گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدااّول: 

 زکات ندارد.
 ده شتر، و زکات آن دو گوسفند است.دّوم: 

 پانزده شتر، و زکات آن سه گوسفند است.سّوم: 
 بیست شتر، و زکات آن چهار گوسفند است.چهارم: 
 بیست و پنج شتر، و زکات آن پنج گوسفند است.پنجم: 

م شده ششم:  بیست و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال دو 
 د.باش

م شده باشدهفتم:   .سی و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال سو 
چهل و شش شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده هشتم: 

 باشد.
 .شصت و یک شتر، و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشدنهم: 
م شده باهفتاد و شش شتر، و زکات آن دو شتری است که ددهم:   شند.اخل سال سو 

 اشد.نود و یک شتر، و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده بیازدهم: 
صد و بیست و یک شتر و باالتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، دوازدهم: 

م شده باشد، و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد  یک شتری بدهد که داخل سال سو 
ال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب کند و در بعضی موارد هم که داخل س

مخیر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت باید 
ماند، از ُنه شتر بیشتر طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می

ی صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شتر دارد، باید برا« 140»نباشد، مثاًل اگر 
م شده، بدهد، و شتری که در زکات  شده، و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سو 
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شود باید ماده باشد، ولی اگر در نصاب ششم شتر ماده دوساله نداشته باشد شتر داده می
 ت.نر سه ساله کافی است، و اگر آن هم نداشته باشد در خرید هرکدام مخیر اس

 زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره شترهایی کهـ  1926مسأله 
م که ده است نرسیده ل که پنج است بگذرد، تا به نصاب دو  ، فقط باشد دارد از نصاب او 

 های بعد.باید زکات پنج شتر آن را بدهد، و همچنین است حال در نصاب
 

 نصاب گاو
 گاو دو نصاب دارد:ـ  1927مسأله 

 ذکر سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را کهصاب اّول: ن
م شده از بابت زکات بدشد داشته باشد، باید یک گوساله  هد، وای که داخل سال دو 

 ـ آن است که گوساله نر باشد. واجب احتیاط ـ
مچهل است، و زکات آن یک گوساله مادهنصاب دّوم:   ای است که داخل سال سو 

د، و دارشده باشد، و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثاًل کسی که سی و ُنه گا
ه شصت تا ب فقط باید زکات سی گاو را بدهد، و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد

رابر دو ب نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد، و بعد از آنکه به شصت رسید چون
ل را دارد، بای م شده بدهد، و همچد دو گوسالهنصاب او  ر چه نین های که داخل سال دو 

ه را ب باال رود باید یا بر اساس عدد سی، یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن
اگر  شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا ذکردستوری که 

و  ساب سیحید به هفتاد گاو دارد، باماند از ُنه تا بیشتر نباشد، مثاًل اگر چیزی باقی می
 ی حساب کند، ده گاو زکات ندادهس چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد

 ماند، و در بعضی موارد مانند صد و بیست مخیر است.می

 
 نصاب گوسفند

 گوسفند پنج نصاب دارد:ـ  1928مسأله 
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ات چهل نرسد زک چهل است، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند بهاّول: 
 ندارد.

 صد و بیست و یک است، و زکات آن دو گوسفند است.دّوم: 
 دویست و یک است، و زکات آن سه گوسفند است.سّوم: 

 سیصد و یک است، و زکات آن چهار گوسفند است.چهارم: 
ند چهارصد و باالتر از آن است، که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفپنجم: 

، یا ی بدهدزکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگربدهد، و الزم نیست 
 مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است.

زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای ـ  1929مسأله 
م که صد و بیست ل که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دو   و یک کسی از نصاب او 

 ودارد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد، و زیادی آن زکات ناست نرسیده باشد، 
 های بعد.همچنین است حکم در نصاب

ت، زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد واجب اسـ  1930مسأله 
 چه همه آنها نر باشند، یا ماده، یا بعضی نر باشند، و بعضی ماده.

شوند، و شتر عربی یک جنس حساب می در زکات گاو و گاومیشـ  1931مسأله 
و غیر عربی یک جنس است، و همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق 

 ندارند.
قاًل اـ باید  بنا بر احتیاط واجب اگر برای زکات، گوسفند بدهد ــ  1932مسأله 

م شد م شده باشد، و اگر بز بدهد احتیاطًا باید داخل سال سو   د.ه باشداخل سال دو 
دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندی را که بابت زکات میـ  1933مسأله 

ن یمت آقگوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد، ولی بهتر است گوسفندی را که 
 از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد، و همچنین است در گاو و شتر.

ان که سهمش به نصاب اگر چند نفر با هم شریک باشند، هرکدام آنـ  1934مسأله 
ل است زکات  ل رسیده، باید زکات بدهد، و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب او  او 
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 واجب نیست.
م روی ه اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد وـ  1935مسأله 

 اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.به
ید شتری که دارد مریض و معیوب باشند، با اگر گاو و گوسفند وـ  1936مسأله 

 زکات آنها را بدهد.
یر اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا پـ  1937مسأله 

اشند، بعیب و جوان تواند زکات را از خود آنها بدهد، ولی اگر همه سالم و بیباشند، می
عضی لم و بها ساهد، بلکه اگر بعضی از آنتواند زکات آنها را مریض یا معیوب یا پیر بدنمی

 اشند،عیب، و مقداری پیر و مقداری جوان بای معیوب و دسته دیگر بیمریض، و دسته
 .عیب و جوان بدهداحتیاط واجب آن است که برای زکات آنها سالم و بی

رد که دا اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری راـ  1938مسأله 
وض عچیز دیگری عوض کند، یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس  با

ست، جب نینماید، مثاًل چهل گوسفند بدهد، و چهل گوسفند دیگر بگیرد، زکات بر او وا
ر دو ی که هصورت اگر این کار به قصد فرار از زکات نباشد، و اما اگر به این قصد باشد، در

آن  الزم شند، مثاًل هر دو گوسفند شیرده باشند، احتیاطچیز یک نوع منفعت داشته با
 است که زکات آن را بدهد.

 نها راآکسی که باید زکات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زکات ـ  1939مسأله 
را  ساله باید زکاتاز مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده، همه

ل کمتر شوند، زکات بر او وا بدهد، و اگر از خود آنها بدهد ست، جب نیو از نصاب او 
که  وقتی مثاًل کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا

ها ود آنساله باید یک گوسفند بدهد، و اگر از خگوسفندهای او از چهل کم نشده، همه
 بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
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 کات مال تجارتز 

گاه نشود، و برای تجارت و منفعت بردن مالی که انسان به عقد معاوضه مالک می
هلم ک چو آن ی ـ با چند شرط زکات آن را بدهد ـ بنا بر احتیاط واجب دارد باید ـمی

 : ـ است
 مالک بالغ و عاقل باشد.ـ  1
کوک قال نقره مس( مث105( مثقال طالی مسکوک یا )15اندازه )مال حداقل بهـ  2

 قیمت داشته باشد.
 .یک سال از وقتی که قصد منفعت بردن کرده است بر آن مال گذشته باشدـ  3
قصد  قصد منفعت بردن در تمام سال باقی باشد، پس اگر در میان سال از آنـ  4

 منصرف شود، و مثاًل قصد صرف آن را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
 مام سال در آن تصرف کند.مالک بتواند در تـ  5
پس اگر در  در تمام سال به مقدار سرمایه یا بیشتر از آن، خریدار داشته باشد،ـ  6

 د.ا بدهرقسمتی از سال به مقدار سرمایه، خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات آن 
 

 مصرف زکات

 شود:زکات در هشت مورد صرف میـ  1940مسأله 

ه ککه مخارج سال خود و عیالش را ندارد، و کسی فقیر، و او کسی است اّول: 
 ت.ر نیستواند مخارج سال خود را بگذارند فقیای دارد که میصنعت یا ملک یا سرمایه

 گذراند.تر میمسکین، و او کسی است که از فقیر سختدّوم: 
یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و  کسی که از طرف امامسّوم: 

ا و ا فقری، و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا نایب امام نگهداری نماید
 مستحقین برساند.

شوند یا در جنگ کافرانی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسالم مایل میچهارم: 
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کنند. و همچنین مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از یا غیر آن به مسلمانان کمک می
اند ضعیف است، و چنانچه زکات به آنان داده شود موجب آورده آنچه پیامبر اکرم

ندارند، و اگر  گردد، یا مسلمانانی که ایمان به والیت امیر مؤمنانتقویت ایمانشان می
 آورند.کنند و به آن ایمان میبه آنان زکات داده شود به والیت رغبت پیدا می

شده  صیلی که در محل خود ذکرها و آزاد کردن آنان، به تفخریداری بندهپنجم: 
 است.

 تواند قرض خود را بدهد.بدهکاری که نمیششم: 
 رسد مثل ساختنفی سبیل الله، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مسلمین میهفتم: 

فالت شود، و پاکسازی شهر و آسای که علوم دینیه در آن خوانده میمسجد، و مدرسه
 ا.ها، و توسعه آنها و مانند اینهراه

 السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده.ابنهشتم: 
 تواند زکات راشود، ولی مالک نمیاینها مواردی است که زکات در آنها صرف می

م و چهارم مصرف نماید، و در مو بدون اذن امام یز نرد هفتم یا نایبش، در دو مورد سو 
ه ئل آیندر مسادد، و احکام این موارد ـ باید از حاکم شرع اذن بگیر احتیاط الزم بنا بر ـ

 .ذکر خواهد شد
ل احتیاط واجب آن است که فقیر، یا مسکین بیشتر از مخارج ساـ  1941مسأله 

سری کاندازه خود و عیالش را از زکات نگیرد، و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به
 مخارج یک سالش زکات بگیرد.

ند و ا داشته، اگر مقداری از آن را مصرف ککسی که مخارج سالش رـ  1942مسأله 
تواند یاندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمبعد شک کند که آنچه باقی مانده به

 زکات بگیرد.
ر صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کمتـ  1943مسأله  

ا یلک، ار کار، یا متواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد، و الزم نیست ابزاست، می
 سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.
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ای دارد که فقیری که خرج سال خود و عیالش را ندارد، اگر خانهـ  1944مسأله 
ندگی اند زملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتو

ه، ث خان، و همچنین است اثاتواند زکات بگیردکند اگرچه برای حفظ آبرویش باشد، می
ا ه اینهکقیری فو ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، و 

 ید.تواند از زکات خریداری نمارا ندارد، اگر به اینها احتیاج داشته باشد می
اید را تهیه نم شعیالاند کسب کند و مخارج خود و توفقیری که میـ  1945مسأله 

ع ب مانکند جایز نیست زکات بگیرد، و طلبه فقیری که کساز روی تنبلی اقدام نمی و
ینکه تواند از سهم فقرا زکات بگیرد، مگر اادامه تحصیل اوست در هیچ صورتی نمی

نفعت متحصیل بر او واجب عینی باشد، و از سهم سبیل الله در صورتی که تحصیل او 
ری که فقی ـ جایز است، و بنا بر احتیاط الزم ع ـعمومی داشته باشد با اجازه حاکم شر

ن تواند با گرفتـ نمی بنا بر احتیاط واجب یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ـ
 تواند زکات بگیرد.زکات، زندگی کند، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می

ه ز گفتاسان گوید فقیرم، اگرچه انبه کسی که قباًل فقیر بوده، و میـ  1946مسأله 
نه،  وده یاقیر بشود زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قباًل فاو اطمینان پیدا نکند، می

 ت داد.زکا ـ تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشود، به او بنا بر احتیاط توان ـنمی
او  گوید فقیرم و قباًل فقیر نبوده، چنانچه از گفتهکسی که میـ  1947مسأله 

 شود به او زکات داد.ن پیدا نشود، نمیاطمینا
تواند کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، میـ  1948مسأله 

 طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
تواند اندازه قرضش نباشد، انسان میاگر فقیر بمیرد و مال او بهـ  1949مسأله 

اشد و باندازه قرضش حساب کند، بلکه اگر مال او به طلبی را که از او دارد بابت زکات
تواند یز مینورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، 

 طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
دهد، الزم نیست به او چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر میـ  1950مسأله 
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ات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات بگوید که زک
 به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.

همد اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفـ  1951مسأله 
افی دهد کبداند فقیر نیست زکات فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می

ستحق به م ت. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد بایستی از او بگیرد ونیس
است،  دانسته زکاتبدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می

است،  دانسته زکاتتواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر نمیانسان می
تی هد، حبگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بد تواند چیزی از اونمی

 ب.ط واجاگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجت شرعی مستند بوده، بنا بر احتیا
تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه کسی که بدهکار است و نمیـ  1952مسأله 

د لی بایزکات بگیرد، وتواند برای دادن قرض خود مخارج سال خود را داشته باشد، می
 مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.

کات زتواند بدهی خود را بدهد، اگر به کسی که بدهکار است و نمیـ  1953مسأله 
د بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار فقیر باش

 ساب کند.تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقرا حمی
قیر تواند بدهی خود را بدهد، اگرچه فکسی که بدهکار است و نمیـ  1954مسأله 

 تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.نباشد، انسان می
اده، اش از کار افتمسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیهـ  1955مسأله 

به  ود راد با قرض کردن، یا فروختن چیزی خچنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتوان
 اند درر بتوتواند زکات بگیرد، ولی اگمقصد برساند، اگرچه در وطن خود فقیر نباشد، می

ه بجای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط 
ا تواند بر بـ اگ جبو بنا بر احتیاط وا تواند زکات بگیرد ـمقداری که به آنجا برسد، می

 .فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد
مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به ـ  1956مسأله 
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وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات 
 شرع برساند و بگوید آن چیز زکات است. برساند، باید به حاکم

 
 نداشرایط کسانی که مستحّق زکات

سی را زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد، و اگر انسان کـ  1957مسأله 
تی دهد، حکات بزشیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره 

 .اجبشرعی استناد کرده باشد بنا بر احتیاط واگر تحقیق کرده باشد، یا به حجت 
لی او تواند به واگر شیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان میـ  1958مسأله 

ا یتواند خودش دهد ملک طفل یا دیوانه باشد، و میزکات بدهد به قصد اینکه آنچه می
 ه زکاتقعی کند، و باید مووسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل، یا دیوانه برسابه

 .رسد نیت زکات کندبه مصرف آنان می
شود زکات کند اگر فقر او ثابت باشد، میمی ییگدابه فقیری که ـ  1959مسأله 

اط احتی کند، نباید زکات داد، بلکهداد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می
شود هرچند خود معصیت می واجب آن است به کسی که دادن زکات موجب ترغیب او در

 نماید، زکات داده نشود.آن را در معصیت صرف نمی
ی خواند، همچنین به کسخوار است، یا نماز نمیبه کسی که شرابـ  1960مسأله 

 ند.آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهمیجا هبکه معصیت کبیره را آشکارا 
ارج د بدهی خود را بدهد اگرچه مختوانکسی که بدهکار است و نمیـ  1961مسأله 

 شود قرضش را از زکات داد.او بر انسان واجب باشد، می
ا زوجه یمثل اوالد یا پدر و مادر  تواند مخارج کسانی ـانسان نمیـ  1962مسأله  

آنان  خارجـ که خرجشان بر او واجب است از سهم فقراء از زکات بدهد، ولی اگر م دائمی
واجب  نفقه توانند به آنان زکات بدهند، بله اگر متمکن از پرداخترا ندهد، دیگران می

ا را ه آنهتواند از زکات، نفقاش نباشد و زکات بر او واجب باشد میالنفقهافراد واجب
 .بدهد
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د اگر انسان، زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و خدمتکار خوـ  1963مسأله 
 .ایر شرایط، اشکال نداردنماید، یا دین خود را ادا کند با داشتن س

ورد های علمی و دینی که متواند از سهم سبیل الله کتابپدر نمیـ  1964مسأله 
امه احتیاج پسرش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت ع

 .یردـ اجازه بگ بنا بر احتیاط اقتضای این کار را داشته باشد، و از حاکم شرع ـ
ست اتواند از زکات برای پسر فقیرش زن بگیرد، و همچنین پدر می ـ 1965مسأله 

 پسر نسبت به پدر.
 دهد، و زنی که شوهرش خرجیبه زنی که شوهرش مخارج او را میـ  1966مسأله 

رجی دن خـ او را به دا هرچند با مراجعه به حاکم جور تواند ـدهد، ولی میاو را نمی
 شود زکات داد.مجبور کند، نمی

 توانند به اوزنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران میـ  1967أله مس
یا به  زکات بدهند، ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد،

هد جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بد
 شود به آن زن زکات داد.نمی

را  تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد، اگرچه شوهر زکاتزن میـ  1968مسأله 
 صرف مخارج خود آن زن نماید.

 و بنا ـتواند از غیر سید زکات بگیرد، مگر در حال اضطرار سید نمیـ  1969مسأله 
ی باشد که نتواند از خمس و سایر وجو بر احتیاط واجب هات ـ باید اضطرار به حد 

د در بای ـ در صورت امکان بنا بر احتیاط واجب کند، و همچنین ـ مخارج خود را تأمین
 هر روز اکتفا کند به گرفتن مخارج ضروری همان روز.

اگر  شود زکات داد ولیبه کسی که معلوم نیست سید است یا نه، میـ  1970مسأله 
 شود.اش بری نمیخود ادعای سیادت کند و مالک به او زکات بدهد ذمه
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 نیت زکات

گاه یعنی برای تذلل در پیش انسان باید زکات را به قصد قربت ــ  1971أله مس
، است ـ بدهد و اگر بدون قصد قربت بدهد کافی است هرچند گناه کرده خداوند متعال

لکه ره، بدهد زکات مال است یا زکات فطهمچنین باید در نیت معین کند که آنچه را می
کات یمت زقب باشد، و بخواهد پولی را به عنوان اگر مثاًل زکات گندم و جو بر او واج

 .بدهد باید معین کند که زکات گندم است یا زکات جو
هد کسی که زکات چند مال بر او واجب شده، اگر مقداری زکات بدـ  1972مسأله 

 ، زکاتباشد جنس یکی از آنهاکدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده همو نیت هیچ
ال شود، مثاًل کسی که زکات چهل گوسفند، و زکات پانزده مثقب میهمان جنس حسا

 نها راکدام آطال بر او واجب است، اگر مثاًل یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ
که  شود، ولی اگر مقداری پول نقره یا اسکناس بدهدنکند، زکات گوسفند حساب می

شود، ولی این به همه آنها قسمت میاند: کدام آنها نیست، بعضی گفتهجنس هیچهم
الک کدام حساب نشود و در ملک مخالی از اشکال نیست، و احتمال دارد که از هیچ

 باقی بماند.
 کات رااگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زـ  1973مسأله 

دن ن رسیتا زمادهد باید نیت کند و احتیاط مستحب این است که نیت او به آن وکیل می
 زکات به فقیر مستمر باشد.

 
 مسائل متفرقه زکات

ن کنند، و موقع خشک شداه جدا میکموقعی که گندم و جو را از ـ  1974مسأله 
 و کات طال. و زخرما و انگور، انسان باید زکات را به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا کند

از مال  هد، یایر بدماه یازدهم، باید به فق نقره و گاو و گوسفند، و شتر را بعد از تمام شدن
 خود جدا نماید.
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 دهد، وبعد از جدا کردن زکات الزم نیست فورًا آن را به مستحق بـ  1975مسأله  
 تأخیر بیندازد، اشکال ندارد. عقالییاگر برای غرض 

اسطه وتواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به کسی که میـ  1976مسأله 
 اهی کردن او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.کوت

هد و تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندکسی که میـ  1977مسأله 
أخیر تبدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه غرض صحیحی در 

را  عینیمفقیر  زکات نداشته باید عوض آن را بدهد، بلکه اگر غرض صحیحی داشته مثالً 
ـ ضامن  ببنا بر احتیاط واج خواسته تدریجًا به فقرا برساند، ـدر نظر داشته، یا می

 است.
ف تواند در بقیه آناگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، میـ  1978مسأله   تصر 

ف نکند، و نیز اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می  ماید.تواند در تمام مال تصر 
 و چیز تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود برداردانسان نمیـ  1979مسأله 

 جای آن بگذارد.دیگری به
فندی اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود، مثاًل گوسـ  1980مسأله 

ه بیاورد، در حکم زکات است.  که برای زکات گذاشته بر 
ی حاضر باشد، باگر موقعی که زکات را کنار میـ  1981مسأله  هتر گذارد مستحق 

 ز جهتیاو ا است زکات را به او بدهد، مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به
 بهتر باشد.

ته اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشـ  1982مسأله 
بنا بر  ند ـتجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند؛ ولی اگر منفعت ک

 ـ باید آن را به مستحق بدهد. احتیاط الزم
اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود، چیزی بابت زکات به فقیر ـ  1983مسأله 

شود، و بعد از آنکه زکات بر او واجب شد، اگر چیزی را که به بدهد، زکات حساب نمی
تواند چیزی را که به قی باشد، میفقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود با
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 او داده، بابت زکات حساب کند.
 داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابتفقیری که میـ  1984مسأله 

 زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، پس موقعی که زکات بر انسان واجب
 ه بابتو دادزی را که به اتواند عوض چیشود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد، میمی

 زکات حساب کند.
ت داند زکات بر انسان واجب نشده، اگر چیزی بابفقیری که نمیـ  1985مسأله 

کات ابت زتواند عوض آن را بزکات بگیرد و پیش او تلف شود، ضامن نیست، و انسان نمی
 حساب کند.
آبرومند  مستحب است زکات گاو و گوسفند و شتر را به فقرایـ  1986مسأله 

 نان، وآغیر  بدهد، و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر
م بدارد، ولی ممکن است دا ات به دن زککسانی که اهل سؤال نیستند را بر اهل سؤال مقد 

 .فقیری از جهت دیگری بهتر باشد
ی را مخـ  1987مسأله   فی بدهند.بهتر است زکات را آشکار، و صدقه مستحب 

ی نباشد و اگر در شهر کسی که میـ  1988مسأله  خواهد زکات بدهد مستحق 
ی جابه  تواند آن ران شده برساند، مینتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معی

ود شدیگری منتقل سازد، و در این صورت اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف 
د و بض کنقاکم شرع وکالت بگیرد و آن را به وکالت از او تواند از حضامن نیست، و می

 تواند ازمی به اجازه او منتقل سازد، در این صورت نیز ضامن تلف نیست، و اجرت نقل را
 زکات حساب کند.

 تواند زکات را به شهراگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، میـ  1989مسأله 
 لف شودتباید از خودش بدهد، و اگر زکات دیگر ببرد ولی مخارج بردن به آن شهر را 

 ضامن است، مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد.
ا ر ییخرمااجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و ـ  1990مسأله 

 دهد، با خود اوست.که برای زکات می
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و مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از اـ  1991مسأله  
 نکه بهآد از گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد، بع

م اس  ت.قیمت رساند، کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقد 
دار  ل زکاتاگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه و ماـ  1992مسأله 

، باشد های پیش بودهبدهد، هرچند شک او برای زکات سال موجود باشد، باید زکات را
 و اگر عین تلف شده، زکاتی بر او نیست هرچند از سال حاضر باشد.

ح آن صل تواند پیش از گرفتن زکات آن را به کمتر از مقدارفقیر نمیـ  1993مسأله 
تواند نمی لکتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید. و همچنین ماکند، یا چیزی را گران

از  تحق پسگر مسزکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند، ولی ا
ی ت زیاده زکاگرفتن زکات راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثاًل کسی ک

د واضی شقیر رتواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فبدهکار است و فقیر شده و نمی
 زکات او را بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.

ا تاب دعکتواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب دینی، یا انسان نمیـ  1994مسأله 
رع اکم شبخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عامه اقتضای این کار را داشته و از ح

 ـ اجازه بگیرد. بنا بر احتیاط الزم ـ
کسانی  تواند از زکات ملک بخرد، و بر اوالد خود، یا برنمیانسان ـ  1995مسأله 

ود خکه مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که عایدی آن را به مصرف مخارج 
 برسانند.

سهم  تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها ازانسان میـ  1996مسأله 
رفته کات گکه به مقدار خرج سالش زسبیل الله زکات بگیرد، اگرچه فقیر نباشد، یا این

نفعت مارای باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها د
 یرد.ـ از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اذن بگ و بنا بر احتیاط عامه باشد، ـ
آن  اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچهـ  1997مسأله 

تواند فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات برندارد، نمی



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  374

چیزی از آن را برای خودش بردارد، و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده 
 تواند برای خودش هم بردارد.می

 گیرد،بت اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند، و طال و نقره را بابت زکاـ  1998مسأله 
ا ات آنهشد در آنها جمع شود، باید زک ذکرهایی که برای واجب شدن زکات چنانچه شرط

 را بدهد.
د و اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشنـ  1999مسأله 

یکش ند شریکی از آنها زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، هرچند بدا
ف او در سهم خودش اشکالرا نداده و بعدًا نیز نمیزکات سهم خود   .ندارد دهد، تصر 

ینها کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و کفاره و نذر و مانند اـ  2000مسأله 
که  مالی هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر

ز اگر ا وباید خمس و زکات را بدهد، خمس یا زکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، 
 بین رفته باشد، دادن زکات و خمس و قرض، بر دادن کفاره و نذر مقدم است.

جب کسی که خمس یا زکات بدهکار است، و ِحجة اإلسالم بر او واـ  2001مسأله 
لی که چه مااست و قرض هم دارد، اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد، چنان

مال  بقیه وزکات آن واجب شده از بین نرفته باشد، باید خمس یا زکات را بدهند  خمس و
ته ین رفباو را صرف ادای قرضش نمایند، و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از 

اشد بباشد، باید مال او را صرف ادای قرضش بنمایند، و در صورتی که چیزی باقی 
 .به خمس و زکات قسمت نمایند صرف حج کنند، و اگر چیزی زیاد آمد

تواند کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند میـ  2002مسأله 
شود از سهم برای معاش خود کسب کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب عینی باشد می

ه او ادن بدفقرا به او زکات داد، و اگر تحصیل آن علم دارای مصلحت عامه باشد، زکات 
ین دو یر اـ با اجازه حاکم شرع جایز است، در غ بنا بر احتیاط الله و ـ از سهم سبیل

 صورت جایز نیست به او زکات بدهند.



 375  ......................................................................................................  زکات فطره/  احکام زکات

 
 زکات فطره

کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است، و بیهوش ـ  2003مسأله 
 ری یکخور او هستند، هر نفو فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان

ا ندم یگشود تقریبًا سه کیلو است از غذاهای معمول در شهرش مانند ع که گفته میصا
ت به  هد، هم بد آن پول جایبهمستحق بدهد، و اگر جو یا خرما یا کشمش، یا برنج یا ذر 

دهد کافی است، و احتیاط الزم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ن
 کشمش باشد.هرچند گندم یا جو، یا خرما یا 

ه ککسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد ـ  2004مسأله 
اجب ور او بتواند مخارج سال خود و عیالش را بگذراند، فقیر است و دادن زکات فطره ب

 نیست.
خور او انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نانـ  2005مسأله 

 ن خرجوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادشوند باید بدهد، کحساب می
 آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

ه از خور اوست و در شهر دیگر است وکیل کند کاگر کسی را که نانـ  2006مسأله 
نیست  الزم دهد،مال او فطره خود را بدهد، چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را می

 خودش فطره او را بدهد.
ا فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد شده، و شب رـ  2007مسأله 

 شود، بر او واجب است.ـ حساب می هرچند موقتاً  خور او ـنزد او مانده و نان
شود در فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد میـ  2008مسأله 

اجب ـ بر او واجب است و اال  و بنا بر احتیاط او حساب شود ـ خورصورتی که نان
خور به حساب کند ناننیست، و کسی را که انسان برای افطار شب عید دعوت می

 .خانه نیستاش بر صاحبآید، و فطرهنمی
اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد، در صورتی که ـ  2009مسأله 
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بنا بر  ید فطر باقی باشد، زکات فطره بر او واجب نیست، و اال  ـدیوانگی او تا ظهر روز ع
 ـ الزم است فطره را بدهد. احتیاط واجب

ی قیر غنفاگر پیش از غروب بچه بالغ شود، یا دیوانه عاقل گردد، یا ـ  2010مسأله 
 .بدهد شود، در صورتی که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد، باید زکات فطره را

د اگر در موقع غروب شب عید فطر، شرایط وجوب زکات فطره نباشـ  2011مسأله 
را  فطره ولی پیش از ظهر روز عید آن شرایط پیدا شود، احتیاط واجب آن است که زکات

 بدهد.
 کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده، فطره بر اوـ  2012مسأله 

کات اید زبعد از دیدن ماه شیعه شود، واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر ب
 فطره را بدهد.

تحب اندازه یک صاع گندم و مانند آن را دارد، مسکسی که فقط بهـ  2013مسأله 
دهد با هم راست زکات فطره را بدهد، و چنانچه عیالی داشته باشد و بخواهد فطره آنها 

صد به مین قو او هم به ه تواند به قصد فطره، آن یک صاع را به یکی از عیالش بدهد،می
گیرد ه میکدیگری بدهد، و همچنین تا به نفر آخر برسد، و بهتر است نفر آخر چیزی را 
ی او د، ولبه کسی بدهد که از خودشان نباشد، و اگر یکی از آنها صغیر یا دیوانه باش

 خودش گیرد، و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه برایجای او میبه
 بگیرد.

و ادار شود، واجب نیست فطره اگر بعد از غروب شب عید فطر بچهـ  2014مسأله 
 ه شوندخور او شمرددار شود، یا ازدواج کند اگر نانرا بدهد، ولی اگر پیش از غروب بچه

خور نگر نااخور دیگری باشند بر او واجب نیست، و باید فطره آنها را بدهد، و اگر نان
 ه زن بر خودش واجب است، و بر بچه چیزی نیست.کسی نباشند فطر

خور کس دیگر خور کسی باشد و پیش از غروب ناناگر انسان نانـ  2015مسأله 
به  غروب خور او شده واجب است، مثاًل اگر دختر پیش ازشود، فطره او بر کسی که نان

 خانه شوهر رود، باید شوهرش فطره او را بدهد.
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ا رگری باید فطره او را بدهد، واجب نیست فطره خود کسی که دیـ  2016مسأله 
ان د انسبدهد، ولی اگر آن شخص، بدون عذر یا به سبب فراموشی، فطره را ندهد بر خو

( باشد 2003شود که چنانچه دارای شرایط گذشته در مسأله )ـ واجب می بنا بر احتیاط ـ
ر شد، بکه فقیر است با فطره خویش را بدهد. و همچنین اگر فرد غنی، نان خور شخصی

کات زفقیر مذکور پرداخت فطره واجب نیست و چنانچه فرِد غنی دارای شرایط وجوب 
 .فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره واجب می شود

، اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره را بدهدـ  2017مسأله 
 ود.شاز کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی

دی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیکسی که سید نیست، نمیـ  2018مسأله 
 تواند فطره او را به سید دیگری بدهد.خور او باشد، نمینان

 خورد، بر کسی است کهفطره طفلی که از مادر یا دایه شیر میـ  2019مسأله 
دارد، برمی ل طفلج خود را از مادهد، ولی اگر مادر یا دایه مخارمخارج مادر یا دایه را می

 فطره طفل بر کسی واجب نیست.
ا رآنان  انسان اگرچه مخارج عیالش را از مال حرام بدهد، باید فطرهـ  2020مسأله 

 از مال حالل بدهد.
ار یا خدمـ  2021مسأله  ا یا نج   وتکار، اگر انسان کسی را اجیر نماید مانند بن 

لی ودهد، خور او محسوب شود، باید فطره او را هم بانطوری که نمخارج او را بدهد به
 .چنانچه فقط مزد کارش را بدهد، واجب نیست فطره او را بدهد

اگر پیش از غروب شب عید فطر بمیرد، واجب نیست فطره او و ـ  2022مسأله 
و و افطره  اند بایدعیالش را از مال او بدهند، ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده

 حتیاطعیالش را از مال او بدهند، ولی این حکم خالی از اشکال نیست، و مقتضای ا
 ترک نشود.
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 مصرف زکات فطره

یعه شـ باید فقط به فقرای  بنا بر احتیاط واجب زکات فطره را ــ  2023مسأله 
 ر شهردپرداخت کرد که دارای شرایط گذشته در مستحقین زکات مال هستند، و چنانچه 

ر هی در تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان داد، ولی شیعه کسی نباشد میاز فقرا
 .صورت نباید به ناصبی داده شود

ف او تواند فطره را به مصرای فقیر باشد، انسان میاگر طفل شیعهـ  2024مسأله 
 برساند، یا به واسطه دادن به ولی او، ملک طفل نماید.

حتیاط دهند، الزم نیست عادل باشد، ولی او میفقیری که فطره به اـ  2025مسأله 
کند، فطره نماز، و کسی که آشکارا معصیت میخوار، و بیواجب آن است که به شراب

 ندهند.
 د.کند، نباید فطره بدهنبه کسی که فطره را در معصیت مصرف میـ  2026مسأله 
ع فطره احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاـ  2027مسأله 

کال یچ اشاند نرسد، ولی اگر بیشتر بدهند هندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده
 ندارد.

 از اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثالً ـ  2028مسأله 
ست، گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نی

 د قیمت فطره هم بدهد کافی نیست.بلکه اگر آن را به قص
تواند نصف صاع را از یک جنس مثاًل گندم، و نصف انسان نمیـ  2029مسأله 

 م بدهدطره هدیگر آن را از جنسی دیگر، مثاًل جو بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت ف
 کافی نیست.
مستحب است در دادن زکات فطره، خویشان و همسایگان فقیر ـ  2030مسأله 

م دارد، و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را خ ز ران نیه دیگبود را بر دیگران مقد 
 مقدم دارد.
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بعد  اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد وـ  2031مسأله 
ه رد و بس بگیپبفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید 

ز بین ااگر  ، و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطره را بدهد، ومستحق بدهد
 ید عوضت، بادانسته آنچه را که گرفته فطره اسرفته باشد، در صورتی که گیرنده فطره می

ره وض فطعدانسته، دادن عوض بر او واجب نیست، و انسان باید آن را بدهد، و اگر نمی
 را بدهد.

او  ز گفتهشود به او فطره داد، مگر آنکه اسی بگوید فقیرم، نمیاگر کـ  2032مسأله 
 اطمینان پیدا شود، یا انسان بداند که قباًل فقیر بوده است.

 
 مسائل متفرقه زکات فطره

ر یعنی برای تذلل د انسان باید زکات فطره را به قصد قربت ــ  2033مسأله 
 دهد نیت دادن فطره نماید.ـ بدهد و موقعی که آن را می پیشگاه خداوند عالم

است  اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، و بهتر آنـ  2034مسأله 
بعد  وض بدهد رمضان به فقیر قر ماه که در ماه رمضان هم فطره را ندهد، ولی اگر پیش از

 د.از آنکه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعی ندار
 گر، یادهد باید به جنس دیگندم یا چیز دیگری را که برای فطره میـ  2035مسأله 

دون بخاک مخلوط نباشد، و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد، و 
نچه آ، یا العاده نداشته باشداستفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوقجدا کردن قابل
 عتنا نباشد، اشکال ندارد.اقدری کم باشد که قابلمخلوط شده به

فی ـ کا بنا بر احتیاط واجب اگر فطره را از چیز معیوب بدهد ــ  2036مسأله 
 نیست.

نس دهد، الزم نیست همه را از یک جکسی که فطره چند نفر را میـ  2037مسأله 
 ست.ابدهد، مثاًل اگر فطره بعضی را گندم، و فطره بعض دیگر را جو بدهد، کافی 

ـ باید فطره  بنا بر احتیاط واجب خواند ـکسی که نماز عید فطر میـ  2038مسأله 
تواند دادن فطره را تا ظهر خواند، میرا پیش از نماز عید بدهد، ولی اگر نماز عید نمی
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 تأخیر بیندازد.
 هر روزظاگر به نیت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ـ  2039مسأله 

 ای غرضدهد نیت فطره نماید، و تأخیر اگر برهر وقت آن را میعید به مستحق ندهد، 
 باشد اشکال ندارد. عقالیی

بنا بر  ًا ـاگر تا ظهر روز عید، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، بعدـ  2040مسأله 
 ـ بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره را بدهد. احتیاط واجب

ا رـ آن  عبدون اجازه حاکم شر تواند ـنمیاگر فطره را کنار بگذارد، ـ  2041مسأله 
 برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد.

اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است، ـ  2042مسأله 
 احتیاط بنا بر چنانچه فطره را ندهد و نیت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد ـ

 ـ کافی نیست. واجب
چه اگر مالی را که برای فطره کنار گذاشته از بین برود، چنانـ  2043مسأله 

 کرده، وتاهیکدسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، یا در نگهداری آن 
کرده، اهی نباید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته و در نگهداری آن کوت

 ضامن نیست.
ر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است که اگـ  2044مسأله 

 به جایدیگر نبرد، ولی اگر برد و به مستحق رساند کافی است، و اگر  به جایفطره را 
 دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.



 
 
 

 حکام حجا
ند ادهزیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که دستور دا حج:ـ  2045مسأله 

 مرتبه شد، یکده شود. و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را دارا باجا آورهبدر آنجا 
 شود:واجب می
 آنکه بالغ باشد.اّول: 
 آنکه عاقل و آزاد باشد.دّوم: 

تر ج مهمحبه واسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترک آن از سّوم: 
ن در ای تر است ترک نماید، ولی اگرکه از حج مهماست انجام دهد، یا عمل واجبی را 

 صحیح است. وا حال به حج برود گرچه گناه کرده اما حج
 آنکه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست:چهارم: 

ه کالی مـ یا  در صورت احتیاج به آن آنکه توشه راه و همچنین مرکب سواری ـاّول: 
 کند، داشته باشد.بتواند با آن مال آنها را تهیه 

ود، و رند مکه آن را داشته باشد که بدون مشقت زیاد بتوا ییتواناسالمت مزاج و دّوم: 
ایی د. و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و کسی که توانجا آورهبحج را 

ید مالی دارد ولی قدرت بدنی مباشرت ندارد یا مباشرت برای او حرجی است و ام
 ید نایب بگیرد.بهبودی ندارد با

ان جر راه دسد که در راه مانعی از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسّوم: 
ری اه دیگرر از یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولی اگ
 وورتر قدر دنبتواند برود اگرچه دورتر باشد، باید از آن راه برود، مگر آنکه آن راه آ

 غیرمعمولی باشد که بگویند راه حج بسته است.
قت دن اعمال حج وجا آورهبتمکن از سایر جهات داشته باشد که به قدر چهارم: 
 داشته باشد.
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رک تمخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، یا پنجم: 
 انفاق بر آنان برای او حرجی است، داشته باشد.

اش ز برگشتن، کسب یا زراعت یا عایدی ملک یا راه دیگری برای معبعد اششم: 
جبور مطور نباشد که به واسطه مخارج حج پس از برگشتن خود داشته باشد، یعنی این
 شود به زحمت زندگی کند.

 شود، وقتی حج بر اوکسی که بدون خانه ملکی در حرج واقع میـ  2046مسأله 
 ته باشد.واجب است که پول خانه را هم داش

ه نداشت تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مالزنی که میـ  2047مسأله 
ندگی ختی زسباشد و شوهرش هم مثاًل فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار شود که به 

 کند، حج بر او واجب نیست.
و اگر کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به اـ  2048مسأله 

دهم، در بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعی که در سفر حج هستی می
 شود.دهد، حج بر او واجب میصورتی که اطمینان داشته باشد که خرج او را می

اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیال کسی را در مدتی که ـ  2049مسأله 
شود، یمی اینکه حج کند، حج بر او واجب گردد، به او ببخشند برارود و برمیمکه می

اشته ند ندکاگرچه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی 
طوری وکارش باشد بهباشد. ولی اگر طوری باشد که روزهای سفر حج روزهای کسب

خارج که اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید، یا آنکه نتواند م
 اش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.زندگانی

مکه  اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال کسی را در مدتی کهـ  2050مسأله 
ه کورتی صگردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولی ملک او نکنند، در رود و برمیمی

 شود.حج بر او واجب می گیرند،اطمینان داشته باشد که از او پس نمی
و ااگر مقداری مال که برای حج کافی است به کسی بدهند و با ـ  2051مسأله  

اجب شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید، حج بر او و
 شود.نمی
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ه اگر مقداری مال به کسی بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچـ  2052مسأله 
 د بعدًا مالی از خود پیدا کند، دیگر حج بر او واجب نیست.حج نماید هرچن

ه برود و مالی ـ  2053مسأله  اگر  آورد که به دستاگر برای تجارت مثاًل تا جد 
د نمای بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع باشد، باید حج کند، و در صورتی که حج

اجب ور او رود، دیگر حج ب اگرچه بعدًا مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه
 نیست.

اگر انسان اجیر شود که مباشرتًا از طرف کس دیگر حج کند، ـ  2054مسأله 
که  ز کسیچنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد، باید ا

 او را اجیر کرده اجازه بگیرد.
ور قت معینی که دستاگر کسی که مستطیع شده به مکه رود و در وـ  2055مسأله 

ج بر شد، حهای بعد مستطیع نبااند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالداده
ورت صهای پیش مستطیع بوده و نرفته، که در این او واجب نیست، مگر آنکه از سال
 اگرچه به زحمت باشد باید حج کند.

واسطه پیری یا  اگر کسی که مستطیع شده حج نکند، و بعد بهـ  2056مسأله 
 ودش حجخعدًا بمرض و ناتوانی، نتواند حج نماید، یا حرجی باشد و ناامید باشد از اینکه 

ودش رد، خککند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد، و در صورتی که بعدًا قدرت پیدا 
لی که به قدر رفتن حج مال پید ه، به ا کردنیز حج نماید و همچنین است اگر در سال او 

ام در تم شد، وخود با ییتواناسطه پیری یا مرض یا ناتوانی نتواند حج کند و ناامید از وا
اشد، عنه مرد باشد، نایب صروره باین صور احتیاط مستحب آن است که چنانچه منوب

لین بار به حج می  رود.یعنی کسی باشد که برای او 
ا د طواف نساء رکسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده، بایـ  2057مسأله 

 شود.نیاورد، زن بر آن اجیر حرام میجا هبد و اگر جا آورهبنیز از طرف او 
نیاورد یا فراموش کند، چنانچه بعد جا هباگر طواف نساء را درست ـ  2058مسأله 

د صحیح است. ولی چنانچه جا آورهباز چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و 
 تواند نائب بگیرد.اشته باشد میبرگشتن برایش مشقت د



 
 
 

 احکام خرید و فروش
شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ـ  2059مسأله 

ا ترک یرام، حابتالء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب 
 است: کسی کهروایت شده  واجبی باشد، یاد گرفتن الزم است. و از حضرت صادق

ام تن احکد گرفخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد، و اگر پیش از یامی
 افتد.ناک، به هالکت میهای باطل و شبههآن خرید و فروش کند، به واسطه معامله

 ای که کرده صحیحای نداند معاملهندانستن مسأله تعل  بهاگر انسان ـ  2060مسأله 
حویل تکه  الیتواند تصرف نماید، و نه در مطل، نه در مالی که گرفته است میاست یا با

اگر  د، ولیه باشداده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط کند هرچند با مصالح
ف جایز ف در آن است هرچند معامله باطل باشد، تصر   است. بداند طرف راضی به تصر 

 رد و مخارجی بر او واجب است، مثل خرج زن وکسی که مال نداـ  2061مسأله 
ز اگیری بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیال و دست

 فقرا، کسب کردن مستحب است.
 

 مستحبات خرید و فروش

 چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
 ن.انند آگر به لحاظ فقر و مها فرق نگذارد، مآنکه در قیمت جنس بین مشتریاّول: 
کبیر تعامله آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام مدّوم: 

 بگوید.
 د.خرد کمتر بگیرفروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که میآنکه چیزی را که میسّوم: 

م زدن به ه آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضایچهارم: 
 معامله را بنماید، بپذیرد.
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 معامالت مکروه

 بعضی از معامالت مکروه از این قرار است:ـ  2062مسأله 
 ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.اّول: 
 قصابی.دّوم: 

 کفن فروشی.سّوم: 
 پست. افرادمعامله با چهارم: 
 تاب.آف طلوع تا هنگاممعامله بین اذان صبح پنجم: 
 د.مانند اینها قرار دهو آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، ششم: 

 ود.خواهد بخرد، داخل معامله او شآنکه برای خریدن جنسی که دیگری میهفتم: 
 

 معامالت حرام

 معامالت حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:ـ  2063مسأله 
سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین خرید و فروش مشروبات مسکر، و اّول: 

ه بدن بشود تا ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می بنا بر احتیاط واجب مردار نجس ـ
جس ندر صورتی که بشود از عین دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد 

ار دن بکتوجهی نمود که حالل باشد، مانند فضوالت نجس که برای کود دااستفاده قابل
 رود، خرید و فروش جایز است.می

 ودادن  خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویلدّوم: 
 تحویل گرفتن.

رتی ت در صوهای تقلبی اسهایی که از اعتبار ساقط شده، یا پولمعامله با پولسّوم:  
بل ها مالیت قاآن پولکه طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که 

 توجهی داشته باشد معامله جایز است.
معامله با آالت حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمواًل چهارم: 
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آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب برای استفاده حرام بکار می
 و وسایل قمار و آالت لهو حرام.

اند: از فرمودهروایت شده که  اکرم پیامبراز ی که در آن غش باشد؛ امعاملهپنجم: 
برد، و یمما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را 

رد فی داکند. و غش موارد مختلبندد، و او را به خودش واگذار میراه معاش او را می
 مانند:
یر با شبد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن  مخلوط کردن جنس خوب با جنسـ  1
 آب.

ه زی کهنصورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خالف واقع مانند، آب زدن به سبـ  2
 که تازه جلوه کند.

طالع اجنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طال بدون ـ  3
 مشتری.

اشد تری به فروشنده اعتماد داشته بمخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشـ  4
 دارد.که از او مخفی نمی

فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، ـ  2064مسأله 
ی د، ولمانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباش

ته م داشهاگر توقف منافع حالل و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه 
 ت.توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز اسباشد چنانچه منفعت حالل و قابل

اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس ـ  2065مسأله 
 رام یاکاب حبودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارت

آن  برد و با، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار میگیردقرار میترک واجبی 
کند، یاده مخواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفنماز واجبش را می

 و بگوید.ت به ام نیسای ندارد مانند افراد الابالی، الزالبته اگر بداند که گفتن به او فایده
وهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز خرید و فروش دارـ  2066مسأله 
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 شد به مشتری بگوید. ذکراست، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش 
آورند، غیر اسالمی می کشورهایهایی که از خرید و فروش روغنـ  2067مسأله 

ز ابعد  نحیوا اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از
 رهایکشوگیرند مانند ژالتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از جان دادن آن می

ور شرع دست اسالمی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به غیر
 کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر

ر دیدار ا به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خرفروشنده الزم است کیفیت ر
 (2065معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله )

 گذشت.
ه ده کشتاگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شـ  2068مسأله 

، یستـ جایز ن نا بر احتیاطب باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ
 ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.

آورند، یا از دست کافر غیر اسالمی می کشورهایچرمی که از ـ  2069مسأله 
ده، شته ششود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کگرفته می

 باشد.یخرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح م
ده روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شـ  2070مسأله 

ز ان را است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آ
ه ته شددست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کش

وردن هارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خاست یا نه، هرچند محکوم به ط
 آن روغن و مانند آن جایز نیست.

 خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.ـ  2071مسأله 
فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و ـ  2072مسأله 

 ند.فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگردا
اگر خریدار جدًا قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول ـ  2073مسأله 
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خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی الزم است پول آن جنسی را که می
 را به فروشنده بدهد.

ه خریده است بعدـ  2074مسأله  ًا از اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذم 
ل ال حالمهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حرام بد

ه  اش بری گردد.بدهد تا اینکه ذم 
، خرید و فروش آالت لهو حرام، جایز نیست، و اما آالت مشترکـ  2075مسأله 

 ن برایآو نگهداری  صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. مثل رادیو، و ضبط
ز کنند جایاش از آن در موارد حرام استفاده نمیاست خودش و خانواده کسی که مطمئن

 .است
ن شود استفاده حالل از آن ببرند، برای ایاگر چیزی را که میـ  2076مسأله 

 ن شراباز آ بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثاًل انگور را برای این بفروشد که
ر بله را معام ر این بگذارند، و چه پیش از آن، وتهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار ب

ه کداند اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط ب
 مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.

د و ـ حرام است، ولی خری بنا بر احتیاط ساختن مجسمه جاندار ــ  2077مسأله 
 مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است. فروش آن

شده،  خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیهـ  2078مسأله 
یرد ده بگاگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشن

 اش برگرداند.باید به صاحب اصلی
پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین اگر روغنی را که با ـ  2079مسأله 

فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد کند مثاًل بگوید این یک من روغن را می
طوری که طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد بهبه

مشتری خیار عیب دارد و  آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی
تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز می
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باشد، و پولی که فروشنده برای پیه ای که در آن است باطل میباشد، معامله به مقدار پیه
روغن خالصی تواند معامله و پیه مال فروشنده است، و مشتری میآن گرفته مال مشتری، 

ه  را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذم 
تواند آن روغن را پس بدهد و روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می

 .خالص را مطالبه نماید
ر از یادتفروشند، به زاگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه میـ  2080مسأله 

ام و حر همان جنس بفروشد، مثاًل یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا
س است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جن

که  قداریمدیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از 
س مز آن ا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر ادهد بگیرد، باز هم ربمی

ا اخته رالی سطشکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا 
 باشد.بدهد و بیشتر از آن طالی نساخته بگیرد، ربا و حرام می

فروشد، میگیرد غیر از جنسی باشد که اگر چیزی را که اضافه میـ  2081مسأله 
ت، ام اسمثاًل یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حر

ربا و  دهد، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام
 باشد.حرام می

ک من دهد چیزی اضافه کند، مثاًل یاگر کسی که مقدار کمتر را میـ  2082مسأله 
 تی کهم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورگند

 واشد. بقصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی 
ه برا،  همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثاًل یک من گندم و یک دستمال

در  چنانچه قصدشان آن باشد که دستمالشد، یک من و نیم گندم و یک دستمال بفرو
ل، در مقابل دستمال و نیم م باشد، اشکال ندار طرف او   .دمن گندم در طرف دو 

فروشند، یا چیزی را که اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع میـ  2083مسأله 
کال ندارد، کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشمثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می
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مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این 
صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقدًا بدهد، که دوازده دانه گردو پس 
از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثاًل تومان 

یگر از اسکناس، مثل دینار یا ُدالر نقدًا، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد را به جنس د
به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن 
محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقدًا بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه 

 بگیرد.
فروشند ر شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه میجنسی را که دـ  2084مسأله 

در  یادترکنند، جایز است که آن جنس را به زو در بعض از شهرها با شماره معامله می
 کنند، بفروشد.شهری که با شماره معامله می

 را که شوند، اگر چیزیدر چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته میـ  2085مسأله 
دی گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیاضی را که میفروشد و عومی

ن یک م گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر
 ت.برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیس

ه طور بدتی جایز نیست، و معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیاـ  2086مسأله 
 ست.مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال ا

 شود، پس اگر مثاًل یک منجو و گندم در ربا یک جنس حساب میـ  2087مسأله 
ن جو م ده گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثالً 

ا ندم ررمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گبخرد که سر خ
 باشد.دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام میمی

و  توانند از یکدیگر ربا بگیرند،پدر و فرزند، وزن و شوهر میـ  2088مسأله 
ا ربا ب ملهعامتواند از کافری که در پناه اسالم نیست ربا بگیرد، ولی همچنین مسلمان می

ن در ا دادکافری که در پناه اسالم است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر رب
 تواند از او زیادتی را بگیرد.شریعت او جایز باشد، می
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ز ـ جای بنا بر احتیاط واجب تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ــ  2089مسأله 
 عموالً مجب ضرر یا حرجی باشد که نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن مو

ل نمی  شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.تحم 
غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی ـ  2090مسأله 

گونه نشود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با ایخوانده می
ز آنچه ایر غـ سخنانی  و بنا بر احتیاط واجب انند، ـصدا قرآن و دعا و مانند آن را بخو

رت و اج گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام استشد نیز به این ذکر
دن آن اد داشود. و همچنین یاد گرفتن و یگرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی

 باشد زیک نیز اگر به نحوینیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آالت مخصوص مو
فتن که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گر

م تشود، و تعلیم و بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی ن نیز آعل 
 حرام است.

 
 ط فروشنده و خریداریشرا

 رط است:برای فروشنده و خریدار شش چیز شـ  2091مسأله 
 آنکه بالغ باشند.اّول: 
 آنکه عاقل باشند.دّوم: 

 د.آنکه سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکننسّوم: 
د مال آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثاًل به شوخی بگویچهارم:  

 خود را فروختم، معامله باطل است.
 نکرده باشد. آنکه کسی آنها را مجبورپنجم: 
 دهند مالک باشند.آنکه جنس و عوضی را که میششم: 

 خواهد شد: ذکرو احکام اینها در مسائل آینده 
معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است هرچند با ـ  2092مسأله 
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عمول قیمتی که معامله با بچه ممیز نابالغ در آنها ماجازه ولی باشد، مگر در چیزهای کم
باشد که در این فرض اگر از ولی خود اجازه گرفته باشد معامله صحیح است، و اما اگر 
معامله با ولی او باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد، معامله در هر 
صورت صحیح است، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد، و آن بچه وکالتًا از 

وشد، و یا با آن پول چیزی بخرد، ظاهر این است که معامله صاحبش آن مال را بفر
صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد. و همچنین است اگر طفل وسیله 
باشد که پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعًا 

 اند.دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده
یزی چگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست، اـ  2093مسأله 

ود مال خ تی کهبخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صور
یت ش رضابچه باشد به ولی او، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد، یا از صاحب

د ای ندارد، بایی شناختن او هم وسیلهشناسد و برابخواهد، و اگر صاحب آن را نمی
و احتیاط  چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت رد  مظالم به فقیر بدهد،

 الزم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد.
، اگر کسی با بچه ممیز در صورتی که معامله با آن صحیح نیستـ  2094مسأله 

عد از بز بچه تواند اپولی را که به او داده است از بین ببرد، می معامله کند، و بچه جنس یا
ل ودش ماخولی  بلوغش، یا از ولی او مطالبه نماید، و اگر بچه ممیز نباشد، یا ممیز باشد

، و باشدافریط را تلف نکرده باشد، بلکه نزد او تلف شده باشد هرچند در اثر اهمال، یا ت
 ضامن نیست.

 بعد از خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچهاگر ـ  2095مسأله  
ستحب معامله راضی شود مثاًل بگوید راضی هستم، معامله صحیح است، ولی احتیاط م

 آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مال  اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحبـ  2096مسأله 

 ضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.به فروش آن را
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ل پدر و جد  پدری طفل، و نیز وصی پدر و وصی جد  پدری بر طفـ  2097مسأله 
تی ر صوردتوانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم می

است  غایب تواند مال دیوانه، یا طفل یتیم، یا مال کسی را کهکه مصلحت اقتضا کند می
 بفروشد.

اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب ـ  2098مسأله 
شتری ممال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به 

 اده ودهای آن از موقع معامله ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت
 اند.امله، ملک کسی است که مال او را غصب کردههای آن از موقع معمنفعت

ل پول آن ما نکهیرا غصب کند و بفروشد به قصد ا یمال یاگر کسـ  2099مسأله 
 ،پول یاست ول حیخودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بکند، معامله صح

 .غاصب نه ماِل  شودیمالک م ماِل 
 

 شرایط جنس و عوض آن

گیرد پنج شرط فروشد و چیزی را که عوض آن میسی را که میجنـ  2100مسأله 
 دارد:

 اشد.بآنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم اّول: 
ا با ه آن رآنکه بتواند آن را تحویل دهد، وگرنه معامله صحیح نیست، مگر آنکدّوم: 

ست، این صورت معامله صحیح اتواند آن را تحویل دهد بفروشد، که در چیزی که می
باشد قادر ن آورد، هرچند فروشنده به دستولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده 

د و بفروش کرده که آن را به او تحویل دهد، معامله صحیح است، مثاًل اگر اسبی را که فرار
ه ه ضمیمحتیاج بباشد و اخریدار بتواند آن را پیدا کند، معامله اشکال ندارد و صحیح می

 در این صورت نیست.
امله خصوصیاتی که در جنس و عوض است، و به واسطه آنها میل مردم به معسّوم: 

 کند، معلوم باشد.فرق می
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 طوری که با خارج شدن از ملک مالکآنکه متعلق حق دیگری نباشد، بهچهارم: 
 حق آن شخص از میان برود.

ا رخانه  را، پس اگر مثاًل منفعت یک ساله خود جنس را بفروشد نه منفعت آنپنجم: 
د، پول، منفعت ملک خود را بده جایبهبفروشد، صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار 

کند،  اگذارومثاًل فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او 
 اشکال ندارد.

 خواهد شد: ذکرو احکام اینها در مسائل آینده 
ر کنند، در آن شهجنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله میـ  2101مسأله 

یدن با د تواند همان جنس را در شهری کهانسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می
 کنند، با دیدن خریداری نماید.معامله می

شود کنند، با پیمانه هم میچیزی را که با وزن خرید و فروش میـ  2102مسأله 
ن مای که یک نهخواهد ده من گندم بفروشد با پیماطور که اگر مثاًل میمعامله کرد، به این

 گیرد ده پیمانه بدهد.گندم می
رط شغیر  شد ـ ذکرهایی که اگر معامله از جهت نبودن یکی از شرطـ  2103مسأله 

صرف ـ باطل باشد، ولی خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر ت چهارم
 کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.

طوری خراب معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بهـ  2104مسأله 
ض این ر معرای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، یا دشود که نتوانند استفاده

 نروش آفطوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند، جهت باشد مثاًل حصیر مسجد به
ی و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باش ید د، بابرای متول 

قصود ه مبنند که ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسا بنا بر احتیاط استحبابی ـ
 باشد. ترنزدیکوقف کننده 
اند بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کردهـ  2105مسأله 

ای که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی گونهاختالف پیدا شود، به



 395  ................................................................................  و فروش دیخر غهیص/  و فروش دیاحکام خر

تلف شود، محل اشکال است، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف 
 .باشد، بفروشند، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد

د، اند اشکال نداردهخرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داـ  2106مسأله 
لک مه آن ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند ک

س از شد، پاند، یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریده بارا اجاره داده
 تواند معامله خودش را به هم بزند.اطالع به کیفیت می

 
 صیغه خرید و فروش

در خرید و فروش الزم نیست صیغه عربی بخوانند، مثاًل اگر ـ  2107مسأله 
ول ید قبفروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگو
عنی ند، یکردم، معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باش

 .با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد
 الی کهماگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل ـ  2108مسأله 

ک گیرد، مال خود را ملک او کند، معامله صحیح است و هر دو مالاز خریدار می
 شوند.می

 
 هاخرید و فروش میوه

ای که گل آن ریخته و دانه بسته، چنانچه معلوم باشد که از آفت میوهـ  2109مسأله 
خمین زد، فروش آن پیش طوری که مقدار حاصل آن درخت را بتوان ته است یا نه، بهرست

از چیدن صحیح است، بلکه اگر هنوز هم معلوم نباشد که از آفت رسته است یا نه، 
به شرط آنکه  چنانچه میوه دو سال یا بیشتر را بفروشند یا همان مقداری که فعاًل روییده ـ

ـ بفروشند، معامله صحیح است، و همچنین اگر چیزی از  شدتوجهی داشته بامالیت قابل
حاصل زمین، یا چیز دیگری را با آن بفروشند معامله صحیح است، ولی احتیاط الزم در 

ها میوه نشوند حافظ سرمایه این صورت آن است که ضمیمه طوری باشد که اگر دانه
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 خریدار باشد.
 و گلش است پیش از آنکه دانه ببندد ای را که بر درختفروختن میوهـ  2110مسأله 

و یا  شد، رذکطوری که در مسأله پیش بریزد نیز جایز است، ولی باید با ضمیمه باشد، به
 آنکه میوه بیشتر از یک سال را بفروشند.

چه  اگر میوه درخت خرما را بر درخت بفروشند، چه رسیده باشد وـ  2111مسأله 
ار ن، قرآاز خرما، چه از آن درخت و چه از غیر  نارس، اشکال ندارد، ولی عوض آن را

شکال وشد اندهند، ولی اگر آن را با رطب رسیده، یا نارس که هنوز خرما نشده است بفر
ن به آ ندارد. و اگر کسی یک عدد درخت خرما در خانه کس دیگر داشته باشد و رسیدن

ه برا  احب درخت آنبرای او مشکل باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند، و ص
 صاحب خانه بفروشد، و عوض آن را خرما قرار بدهد، اشکال ندارد.

د چن یکه سال نهایو مانند ا هایو بادنجان و سبز اریفروختن خـ  2112مسأله 
د که کنن نیشده باشد، و مع انیکه محصول آن ظاهر و نما یدر صورت شود،یم دهیمرتبه چ

ده نش نایاگر محصول آن ظاهر و نما یشکال ندارد، ولا خرد،یآن را م نیچند چ یمشتر
 .بنا بر احتیاط واجب جایز نیستباشد، فروختن آن 

خودش  اگر خوشه گندم را بعد از آنکه دانه بسته، به گندمی که ازـ  2113مسأله 
 آید، یا از خوشه دیگری بفروشند، معامله صحیح نیست.حاصل می

 
 نقد و نسیه

ه ی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معاملاگر جنسـ  2114مسأله 
در  دادن توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویلمی

آن  ست ازدمنقول مانند فرش و لباس، و غیرمنقول مانند خانه و زمین، به این است که 
ر آن واند دچنانچه بخواهد، بتچیز بردارد، و طوری آن را در اختیار طرف قرار دهد که 

 باشد.تصرف کند. و این معنی به اختالف موارد مختلف می
در معامله نسیه باید مدت کاماًل معلوم باشد، پس اگر جنسی را ـ  2115مسأله 
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 بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاماًل معین نشده معامله باطل است.
ه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار اگر جنسی را نسیـ  2116مسأله 

لی د و مابمیر تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریداراند نمیگذاشته
و رثه اوتواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از داشته باشد، فروشنده می

 مطالبه نماید.
از تمام شدن مدتی که قرار اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد ـ  2117مسأله 

دازد، ند بپرنتوا تواند قیمت آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریداراند، میگذاشته
س پاست  باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند، و در صورتی که آن جنس موجود

 بگیرد.
بدهد و داند، مقداری نسیه اگر به کسی که قیمت جنس را نمیـ  2118مسأله 

ا رجنس  قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی
دهم، ه میتر حساب کند، مثاًل بگوید جنسی را که به تو نسیداند نسیه بدهد و گرانمی

ند، کنم و او قبول کتر حساب میفروشم گرانتومانی یک ریال از قیمتی که نقد می
 اشکال ندارد.

ار کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرـ  2119 مسأله
ا نقد قیه ربداده، اگر مثاًل بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و 

 بگیرد، اشکال ندارد.
 

 معامله سلف و شرایط آن

ز امعامله سلف آن است که شخص به پول نقد جنس کلی را که بعد ـ  2120مسأله 
عد از دهم که مثاًل بدهد بفروشد، پس اگر خریدار بگوید این پول را میمدتی تحویل می

رد و ا بگیشش ماه فالن جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول ر
 ت.بگوید فالن جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح اس

که از جنس طال یا نقره است سلف بفروشد، و عوض آن اگر پولی را ـ  2121مسأله 
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را پول طال یا نقره بگیرد، معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طال و 
به  نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر، یا پول طال، یا نقره بگیرد، معامله ـ

صحیح است، و احتیاط  ـ خواهد شد ذکرتفصیلی که در شرط هفتم مسأله آینده 
 فروشد پول بگیرد، و جنس دیگر نگیرد.مستحب آن است که در عوض جنسی که می

 معامله سلف هفت شرط دارد:ـ  2122مسأله 
ولی  کند معین نمایند،خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می اّول:

افی معلوم شده ک قدر که مردم بگویند خصوصیات آندقت زیاد هم الزم نیست، همین
 است.

ه بت را پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیم دّوم:
بابت  ود راخفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد، و طلب 

د، قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بده
م ها به تواند معامله رله نسبت به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میاگرچه معام

 بزند.
ل خرمن جنس را تحوسّوم:  دهم، یل میمدت را کاماًل معین کنند، و اگر بگوید تا او 

 چون مدت کاماًل معلوم نشده معامله او باطل است.
 د جنسده بتوانوقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، فروشنچهارم:  

 را تحویل دهد، چه کمیاب باشد چه فراوان.
ر از لی اگـ کاماًل معین نمایند، و بنا بر احتیاط واجب جای تحویل جنس را ـپنجم: 

 گفته آنان جای آن معلوم بشود، الزم نیست اسم آنجا را ببرند.
یدن، ا دب وزن یا پیمانه یا عدد آن را معین کنند، و جنسی را هم که معموالً  ششم:
و و م گردکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسامعامله می

 قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.تخم مرغ، تفاوت افراد آن به
فروشند، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته چیزی را که می هفتم:

ـ از غیر آن جنس از  بنا بر احتیاط الزم باشد، بلکه ـشود، عوض آن از آن جنس نمی
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فروشد از شود هم نباشد، و اگر چیزی را که میاجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می
ـ نباید عوض آن را از  بنا بر احتیاط واجب شود ـاجناسی باشد که با عدد فروخته می

 جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.
 

 ه سلفاحکام معامل

دن تواند جنسی را که سلف خریده است، پیش از تمام شانسان نمیـ  2123مسأله 
ته نگرف اش بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویلمدت به غیر فروشنده

 روختهباشد، فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه ف
نکه گر ایمز تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست ها، پیش اشود غیر از میوهمی

 اش یا به کمتر از آن بفروشد.به سرمایه
ر ددر معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده است ـ  2124مسأله 

، و موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند اگر به همان وضعی باشد که شرط شده است
ر نیز ت بهتد، مگر اینکه منظور از شرطی که شده است نفی صفاگر بهتر باشد باید بپذیر

 باشد.
تر از جنسی باشد که دهد، پستاگر جنسی را که فروشنده میـ  2125مسأله 

 تواند قبول نکند.قرارداد کرده، مشتری می
جنسی که قرارداد کرده است، جنس دیگری  جایبهاگر فروشنده ـ  2126مسأله 

 تری راضی شود اشکال ندارد.بدهد، در صورتی که مش
دهد  اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویلـ  2127مسأله 

زند و ه هم ببه را تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معاملنتواند آن را تهیه کند، مشتری می
ا به تواند آن رـ نمی و بنا بر احتیاط واجب چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد ـ

 فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد.
 دهد و اگر جنسی را بفروشد، و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویلـ  2128مسأله 

 پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
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 فروش طال و نقره، به طال و نقره

 دار باشند یاد، سکهاگر طال را به طال، و نقره را به نقره بفروشـ  2129مسأله 
 ست.سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل ابی

حیح امله صاگر طال را به نقره، یا نقره را به طال نقدًا بفروشد، معـ  2130مسأله 
 است. است و الزم نیست وزن آنها مساوی باشد، ولی اگر معامله با مدت باشد باطل

یدار ه و خراگر طال یا نقره را به طال یا نقره بفروشند، باید فروشند ـ 2131مسأله 
گر ، و اپیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند

عضی باگر  واند تحویل ندهند معامله باطل است، هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته
 مقدار صحیح است.از آن را تحویل دهند، نسبت به همان 

، یل دهداگر فروشنده یا خریدار، تمام چیزی را که قرار گذاشته تحوـ  2132مسأله 
 به آن نسبت و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله

 ا به همرتواند معامله او نرسیده می به دستمقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال 
 بزند.
ه باگر خاک نقره معدن را به نقره خالص، و خاک طالی معدن را ـ  2133سأله م

ا اک بخمگر آنکه بداند مثاًل مقدار نقره  طالی خالص بفروشند، معامله باطل است ـ
ا به رـ ولی فروختن خاک نقره را به طال، و خاک طال  استمقدار نقره خالص مساوی 
 ال ندارد.شد اشک ذکرنقره، همان طوری که سابقًا 

 
 هم بزنده تواند معامله را بمواردی که انسان می

ده در گویند، و خریدار و فروشنحق  به هم زدن معامله را خیار میـ  2134مسأله 
 توانند معامله را به هم بزنند:یازده صورت می

ین اند. و آنکه از هم جدا نشده باشند، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشاّول: 
 گویند.می« خیار مجلس»را خیار 
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یگر، دمالت آنکه مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معا دّوم:
ط یار، شرگویند. و منشأ ثبوت این نحو از خ« خیار غبن»مغبون شده باشند. که آن را 

 طین شراای در ذهن دو طرف معامله باشد، یعنی در هر معاملهارتکازی در عرف عام می
ا که الی رگیرد از جهت مالیت به مقدار فاحش کمتر از ممرتکز است، که مالی را که می

ر دانچه پردازد نباشد، و اگر باشد حق به هم زدن معامله را داشته باشد. ولی چنمی
لی گر مامواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد، مثاًل شرط این باشد که ا

ن دو آمیان  التفاوتت کمتر از مالی که پرداخته باشد، بتواند مابهرا که گرفته از جهت مالی
ص در رف خاعرا از طرف مطالبه کند، و اگر ممکن نشد معامله را به هم زند، باید همان 

 چنین موارد رعایت شود.این
مله را ند معابتوان در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو، یا یکی از آنانسّوم: 

 گویند.« خیار شرط»هم بزنند. که آن را به 
 طوری یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وچهارم: 

« یسار تدلخی»کند که طرف در آن رغبت کند، یا رغبت او به آن زیادتر شود. که آن را 
 گویند.

ه آن بدهد و یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام پنجم: 
آن  دهد به طور مخصوصی باشد، وشرط عمل نشود، یا شرط کند مال معینی را که می

م ها به تواند معامله رمال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرط کننده می
ف شرط»بزند. و آن را   گویند.« خیار تخل 

 ند.گوی« خیار عیب»در جنس، یا عوض آن عیبی باشد. و آن را ششم: 
گر ات، که اند، مال دیگری اسمعلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودههفتم: 

ن آعوض  تواند معامله را به هم بزند، یاصاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می
 ویند.گ« خیار شرکت»مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را 

نس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد صاحب مال خصوصیات جهشتم: 
معلوم شود طوری که گفته نبوده است، یا آنکه طرف جنس را سابقًا دیده بوده و خیال 
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کرده است که فعاًل دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده، بعد معلوم شود می
تواند معامله را به که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است، که در این صورت طرف می

 گویند.« خیار رؤیت»هم بزند. و آن را 
نس را اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد، و فروشنده هم جنهم: 

ست که اورتی تواند معامله را به هم بزند، ولی این در صتحویل نداده باشد، فروشنده می
اما  اشد. وبولی تعیین مدت نکرده فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، 

ا به هم امله رل، معتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پواگر او را اصاًل مهلت نداده باشد، می
 را به عاملهمتواند تا تمام شدن مدت، بزند، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد، نمی
وز ز سه راودتر ها باشد که زیوهها، یا مهم بزند، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزی

 .گویند« خیار تأخیر»شود، مهلت آن کمتر خواهد بود. و این خیار را فاسد می
ر در ، و اگتواند معامله را به هم بزندکسی که حیوانی را خریده تا سه روز میدهم: 

 ه هما بتواند معامله رعوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می
 گویند.« خیار حیوان»بزند. و آن را 
خته ه فروفروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثاًل اسبی را کیازدهم: 

ر ار تعذ  خی»ا رتواند معامله را به هم بزند. و آن فرار نماید، که در این صورت مشتری می
 گویند.« تسلیم

ند و یا در موقع معامله غفلت کاگر خریدار قیمت جنس را نداند، ـ  2135مسأله 
تر خریده توجهی گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به مقدار قابلجنس را گران

م امله هدن معتواند معامله را به هم بزند، البته به شرط آنکه در وقت به هم زباشد، می
 س رات جنغبن باقی باشد، وگرنه حق خیار محل اشکال است. و نیز اگر فروشنده قیم

تی که ر صورتر از قیمت آن بفروشد، دنداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان
م ها به رتواند به شرط گذشته معامله تر فروخته باشد، میتوجهی ارزانبه مقدار قابل

 بزند.
هزار در معامله بیع شرط که مثاًل، خانه صد هزار تومانی را به پنجاهـ  2136مسأله 

گذارند، که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله فروشند، و قرار میان میتوم
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را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش واقعی داشته 
 باشند، معامله صحیح است.

رگاه هدر معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که ـ  2137مسأله 
گر سر ادهد، معامله صحیح است، ولی پول را ندهد، خریدار ملک را به او میسر مدت 

میرد بمدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار 
 تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.نمی

 اگر چای اعال را با چای پست مخلوط کند، و به اسم چای اعالـ  2138مسأله 
 تواند معامله را به هم بزند.روشد، مشتری میبف

نی  حیوااگر خریدار بفهمد مال معینی را که خریده عیبی دارد، مثالً ـ  2139مسأله 
وده بمال  را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در

نانچه چند، و گرداه فروشنده برتواند معامله را به هم زده و آن مال را بدانسته، میو او نمی
بی که عیبرگرداندن ممکن نباشد، مثاًل در آن مال تغییری حاصل شده است، مانند این

 خته یاا فرورحادث شده باشد یا تصرفی که مانع از رد است نموده باشد، مانند اینکه آن 
م و سالت اجاره داده باشد یا پارچه را بریده یا دوخته باشد، در این صورت فرق قیم

نده فروش معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به
ر ست، داداده پس بگیرد، مثاًل مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب 

رق فصورتی که قیمت سالم آن هشت تومان، و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون 
یعنی  تواند یک چهارم پولی را که داده،باشد، میرم میقیمت سالم و معیوب یک چها

 یک تومان از فروشنده بگیرد.
عیبی  اگر فروشنده بفهمد در عوض معینی که مالش را به آن فروختهـ  2140مسأله 

له را تواند معامدانسته، میهست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی
واند رف نته صاحبش برگرداند، و چنانچه از جهت تغییر یا تصبه هم زده و آن عوض را ب

شد  رذکیش تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پبرگرداند، می
 بگیرد.
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ود، شپیدا  اگر بعد ا ز معامله و پیش از تحویل دادن مال، عیبی در آنـ  2141مسأله 
ز پیش ا مله وو نیز اگر در عوض مال بعد از معا تواند معامله را به هم بزند،خریدار می

واهند گر بختواند معامله را به هم بزند؛ و اتحویل دادن، عیبی پیدا شود، فروشنده می
 تفاوت قیمت بگیرند، در صورت عدم امکان رد جایز است.

 فوراً  اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد، چنانچه بخواهد بایدـ  2142مسأله 
ـ تأخیر  اردف موبا در نظر گرفتن اختال را به هم بزند، و اگر بیش از مقدار معمول ـمعامله 

 تواند معامله را به هم بزند.بیندازد دیگر نمی
هرگاه بعد از خریدن جنس، عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده ـ  2143مسأله 

 .اراتیر خیتواند معامله را به هم بزند، و همچنین است حکم در ساحاضر نباشد، می
تواند در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمیـ  2144مسأله 

 معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: 
 آنکه قبل از خریدن، عیب مال را بداند.  اّول:
 آنکه بعد از خرید، به مال عیب دار راضی شود.  دّوم:

 د. گرفتن ما به التفاوت را ساقط کنموقع بیع، حق خود در فسخ کردن و  سوم:
ارد دآنکه فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که  چهارم:

علوم فروشم، و مفروشم. ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میمی
را  ماله تواند برای عیبی که فروشنده معین نکردشود عیب دیگری هم دارد، خریدار می

 پس دهد، و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
ل، اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، و پس از تحویل گرفتن ماـ  2145مسأله 

 ت قیمتتواند تفاوتواند معامله را به هم بزند، ولی میعیب دیگری در آن پیدا شود، نمی
 یار کهمان خرا بخرد و پیش از گذشتن ز سالم و معیوب را بگیرد. ولی اگر حیوان معیوبی

ا تواند آن ریسه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم م
 در آن واشد، پس دهد. و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق  به هم زدن معامله را داشته ب

را  تواند معاملهد، میمدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باش
 هم بزند.به
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اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری ـ  2146مسأله 
 وگوید بخصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری 

 .زندم بها به رتواند معامله آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می
 

 مسائل متفرقه

 اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمامـ  2147مسأله 
قیمت  همان شود بگوید اگرچه بهچیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می

ز ابعضی  نانچهیا کمتر از آن بفروشد، مثاًل باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چ
 د.تواند معامله را به هم بزنیات را نگوید، و بعدًا مشتری بفهمد میآن خصوص

گوید باگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و ـ  2148مسأله 
ر چه هاین جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، 

ت تواند مزد زحمفروشنده فقط می زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است، و
یادتر زا به رخود را از صاحب مال بگیرد، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس 

 از آن قیمت اگر فروختی، زیادی مال خودت باشد، اشکال ندارد.
اب گوشت نر بفروشد و ـ  2149مسأله  آن، گوشت ماده بدهد  جایبهاگر قص 

ا ر آن گوشت را معین کرده و گفته است این گوشت نر رمعصیت کرده است، پس اگ
 در صورتی که تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نکرده،فروشم، مشتری میمی

اب باید گوشت نر به او بدهد  .مشتری به گوشتی که گرفته است راضی نشود، قص 
از بگوید پارچهـ  2150مسأله  د، و م که رنگ آن نروخواهای میاگر مشتری به بز 

از پارچه  د.م بزنتواند معامله را به های او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری میبز 
اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثاًل ـ  2151مسأله 

شود، و مشتری اسبی را که فروخته است فرار نماید، که در این صورت معامله باطل می
 ول خود را مطالبه نماید.تواند پمی



 
 
 

 کتااحکام شر
 وکنند  اگر دو نفر باهم اتفاق ببندند که با مال مشترک خود تجارتـ  2152مسأله 

 رکت رایغه شبرند میان خود تقسیم نمایند، و به عربی یا به زبان دیگر صآنچه منفعت می
نان کت آباشند، شر خواهند با یکدیگر شریکبخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می

 صحیح است.
شرکت  گیرند با یکدیگراگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میـ  2153مسأله 

ک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم  نند، سمت کقکنند، مثاًل چند دال 
ا تر یک هشرکت آنان صحیح نیست. ولی اگر با هم مصالحه کنند که مثاًل نصف مزد کار 

و  مدت معینی برای دیگری باشد، در مقابل نصف مزد کار او، مصالحه صحیح است،
 شود.هرکدام با دیگری در مزد کار او شریک می

 د جنسیاگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند، که هرکدام به اعتبار خوـ  2154مسأله 
اند با بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در سود جنسی که هرکدام خریده
ر را د یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست. اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که او

دو  خرد شریک کند، یعنی جنس را برای خود و شریکش بخرد که هرآنچه به نسیه می
 شوند.بدهکار شوند، هر دو در آن جنس شریک می

و  د، باید بالغشونکسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میـ  2155مسأله 
تصرف  ل خودعاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در ما

ـ چون حق  کندکسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می نمایند، پس سفیه ـ
 ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.

کند، یا بیشتر از د کسی که کار میاگر در عقد شرکت شرط کننـ  2156مسأله 
تر از کار دیگری است بیشتر منفعت ببرد، باید کند، یا کار او بااهمیتشریک دیگر کار می
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کند، یا اند به او بدهند. و همچنین اگر شرط کنند کسی که کار نمیآنچه را شرط کرده
شتر منفعت ببرد، باز هم تر از کار دیگری نیست، بیکند، یا کار او بااهمیتبیشتر کار نمی

 اند به او بدهند.شرط صحیح است، و باید آنچه شرط کرده
کی ر از یاگر قرار بگذارند که همه سود را یک نفر ببرد، یا تمام ضرـ  2157مسأله 

 از آنان باشد، صحت شرکت محل اشکال است.
 چهها بیشتر منفعت ببرد، چناناگر شرط نکنند که یکی از شریکـ  2158مسأله 

رمایه سبرند، و اگر سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می
دو   اگر، مثالً آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند
 نفعت ومو از نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم ا

ا یر کند تر کارابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمضرر دو ب
 هیچ کار نکند.

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش ـ  2159مسأله 
شخص  ند، یامعامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله ک تنهایینمایند، یا هرکدام به 

 اره شود، باید به قرارداد عمل نمایند.سومی برای معامله کردن اج
شرکت به دو نحو است: شرکت اذنی، و آن این است که قبل از ـ  2160مسأله 

ن آی، و التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد، و شرکت معاوضمعامله شرکت مال
جه کند، که در نتیبه این صورت است که هرکدام مال خود را برای شرکت حاضر می

ه نند ککند. پس اگر معین نکدام نصف مال خود را، با نصف مال دیگری معاوضه میهرک
دون نان بآکدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، در شرکت اذنی هیچ یک از 

دام تواند با آن سرمایه معامله کند، ولی در شرکت معاوضی هرکاجازه دیگری نمی
 نزند معامله کنند. توانند به نحوی که به شرکت ضررمی

شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت ـ  2161مسأله 
اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل عمل کند، مثاًل اگر با او قرار گذاشته

مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، 
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 ید به طور معمول معامله کند، و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.با
دادی کند، اگر بر خالف قرارشریکی که با سرمایه شرکت معامله میـ  2162مسأله 

عمول الف مخاند خرید و فروش کند، یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر که با او کرده
 اگر ـ صحیح است، ولی بنا بر اقوی هرچند معامله ـ معامله کند، در این دو صورت

د یا رارداآور باشد یا قسمتی از مال شرکت تلف شود، شریکی که بر خالف قمعامله زیان
 بر خالف معمول رفتار کرده، ضامن است.

 روی ننماید وکند، اگر زیادهشریکی که با سرمایه شرکت معامله میـ  2163مسأله 
من ود، ضاشکوتاهی نکند و اتفاقًا مقداری از آن یا تمام آن تلف در نگهداری سرمایه 

 نیست.
تلف  کند، اگر بگوید سرمایهشریکی که با سرمایه شرکت معامله میـ  2164مسأله 

چنین نگر ایها مأمون باشد باید حرف او را قبول کنند، و اشده، چنانچه نزد دیگر شریک
اع را وت نزشکایت کنند، تا بر طبق موازین قضا توانند نزد حاکم شرع، علیه اونیست می

 فیصله دهد.
ال مای که به تصرف در ها از اجازهدر شرکت اذنی اگر تمام شریکـ  2165مسأله 
ی از گر یکتوانند در مال شرکت تصرف کنند، و اکدام نمیاند برگردند، هیچیکدیگر داده

زه ز اجاف ندارند، ولی کسی که اهای دیگر حق  تصرآنان از اجازه خود برگردد، شریک
به  رمایهستواند در مال شرکت تصرف کند، و در هر حال اشتراک آنها در خود برگشته می

 حال خود باقی است.
ای در شرکت معاوضی باید مدت معین شود و در این فرض، تا انتهـ  2166مسأله 

هر  معین شود ومدت، شرکت الزم است و اگر شرکت اذنی است الزم نیست در آن مدت 
دت مها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، هرچند شرکت گاه یکی از شریک

از به ینردن ک میتقس یعنیه قسمت رد باشد کمگر آنداشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، 
 اشد.باشته داز طرف بعضی از شرکا داشته باشد یا ضرر معتنابهی بر شرکا  یپرداخت مبلغ
ها در شرکت اذنی بمیرد یا دیوانه، یا بیهوش اگر یکی از شریکـ  2167مسأله 
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توانند در مال شرکت تصرف کنند، و همچنین است اگر یکی های دیگر نمیشود، شریک
 از آنان سفیه شود، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.

و ضررش مال  اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفعـ  2168مسأله 
نفع و  اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و قرار شرکت معامله نسیه را هم شامل شود،

 ضررش مال هر دو آنان است.
ای کند، بعد بفهمند اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معاملهـ  2169مسأله 

شرکت باطل بوده است، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقید به صحت شرکت 
دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال شد، به این معنی که اگر مینبا

یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان 
اند، طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاست، و اگر این

باشد، و در هر صورت یم، معامله صحیح، وگرنه باطل میبگویند به آن معامله راضی هست
انی کاری نکرده باشد،  هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مج 

های دیگر اندازه معمولی، با حفظ نسبت از شریکهای خود را بهتواند مزد زحمتمی
اشد که در فرض صحت شرکت ای ببگیرد، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فایده

 تواند بگیرد.برده است، همان مقدار را میمی



 
 
 

 احکام صلح
، یا صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مالـ  2170مسأله 

 عوض، منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق  خود بگذرد، که او هم در
ی کرا به او واگذار نماید، یا از طلب یا ح مقداری از مال یا منفعت مال خود  ه داردق 

، یا بگذرد، بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد با کسی سازش کند که مقداری از مال
صحیح  م صلحمنفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حق  خود بگذرد، باز ه

 است.
صد قباید بالغ و عاقل و کند، کسی که مالش را با دیگری صلح میـ  2171مسأله 

ال به مر آن دصلح داشته و کسی او را مجبور نکرده باشد، و باید سفیه و ممنوع از تصرف 
 واسطه ورشکستگی هم نباشد.

یا  الزم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظیـ  2172مسأله 
 اند صحیح است.کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده

 اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثاًل یک سالـ  2173ه مسأل
ند را گوسف نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر

ا های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، بلکه اگر گوسفند ردر مقابل زحمت
 روغن تفاده کند و در عوض، مقدارییک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن اس

 بدهد، و مقید نکند بخصوص روغن یا شیر آن گوسفند، اجاره صحیح است.
اگر کسی بخواهد طلب یا حق  خود را به دیگری صلح کند، در ـ  2174مسأله 

ذرد، صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق  خود بگ
 ت.قبول کردن او الزم نیس

اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه ـ  2175مسأله 
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طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثاًل پنجاه تومان طلبکار 
باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حالل نیست، مگر آنکه 

بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب مقدار بدهی خود را به او 
 کرد.دانست، باز هم به آن مقدار صلح میخود را می

ه یکدیگر مالی داشته باشندـ  2176مسأله  نند، و بدا اگر دو نفر در دست و یا بر ذم 
 ز ایناکه یکی از آن دو از دیگری بیشتر است، چنانچه فروش آن دو مال به یکدیگر 

 ه اگرهت که موجب ربا است حرام باشد، صلح آن دو به یکدیگر نیز حرام است، بلکج
رود، بزیادتر بودن یکی از آن دو مال از دیگری معلوم نباشد، ولی احتمال زیادی 

 ـ آن دو را به یکدیگر صلح نمایند. بنا بر احتیاط الزم توانند ـنمی
دیگر  ند، یا دو نفر از دو نفراگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشـ  2177مسأله 

در  طوری کههای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه بهطلبکار باشند و بخواهند طلب
ر طلبکا ن گندممشد، مستلزم ربا نباشد، اشکال ندارد، مثاًل اگر هر دو ده  ذکرمسأله پیش 

ن آنا الحهباشند )یکی گندم اعال و دیگری متوسط( و هر دو طلب بسر آمده باشد، مص
 صحیح است.
طلب  اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچهـ  2178مسأله 

خود  خود را به مقدار کمتری صلح کند، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب
ز اطلب  گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد. و این حکم در صورتی است که

ر در غی شود، و امایا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می جنس طال یا نقره
 لب صلحاز ط آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار، یا غیر آن به کمتر

 ( خواهد آمد.2307نموده یا بفروشد، چنانکه در مسأله )
توانند کدیگر میاگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یـ  2179مسأله 

زدن  به هم ن حق  صلح را به هم بزنند. و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنا
 .بزند تواند صلح را به هممعامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می

توانند معامله را اند، میتا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهـ  2180مسأله 
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هم بزنند، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق  به هم زدن معامله را دارد.  به
و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، 

تواند معامله را به هم بزند، ولی ( گذشت، فروشنده می2134گونه که در مسأله )همان
د، در این سه صورت حق  به هم زدن صلح را ندارد، اما در کنکسی که مالی را صلح می

المصالحه از حد متعارف تأخیر کند، یا اینکه صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال
المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید، در این شرط شده باشد که مثاًل مال

ه صور دیگر که در احکام خرید و تواند صلح را به هم بزند، و همچنین در بقیصورت می
تواند صلح را به هم بزند، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه فروش گفته شد نیز می

تواند صلح را به هم بزند، بلکه در غیر مغبون باشد، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی
 ند.ـ نباید مغبون معامله را به هم بز بنا بر احتیاط واجب این صورت نیز ـ

 به هم تواند صلح رااگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، میـ  2181مسأله 
 بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.

هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید، و با او شرط کند و بگوید که ـ  2182مسأله 
صلح کردم مثاًل وقف کنی، و او هم این شرط را  بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو

 قبول کند، باید به شرط عمل نماید.



 
 
 

 احکام اجاره
اقل کند باید بالغ و عاجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره میـ  2183مسأله 

صرف تحق   باشند، و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود
تواند چیزی را پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید نمیداشته باشند، 

 صرف درتحق   تواند چیزی از اموالی را کهاجاره کند یا اجاره دهد. و همچنین مفل س نمی
 دهد. ا اجارهتواند خودش رآنها را ندارد، اجاره بدهد یا با آن چیزی را اجاره کند، ولی می

 هد، یاداز طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره  تواندانسان میـ  2184مسأله 
 مالی را برای او اجاره کند.

یگری داجیر  م بچه مال او را اجاره دهند، یا خود او رااگر ولی یا قی  ـ  2185مسأله 
 دهند، قرار نمایند، اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره

ه اگر کبوده  تواند بقیه اجاره را به هم بزند، هرچند طوریشد میبعد از آنکه بچه بالغ 
د، چه بوکرد بر خالف مصلحت بمقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی

قدس دانیم شارع مبلی اگر بر خالف مصلحت ملزمه شرعیه بود، یعنی مصلحتی که می
چه باشد، باذن حاکم شرع واقع شده  راضی به ترک آن نیست، در این صورت اگر اجاره با

 تواند بعد از بلوغ اجاره را به هم بزند.نمی
شود اجیر بچه صغیری را که ولی ندارد، بدون اجازه مجتهد نمیـ  2186مسأله 

اشد، بتواند از یک نفر مؤمن که عادل کرد، و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می
 اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.

اجاره دهنده و مستأجر الزم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر ـ  2187له مسأ
مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید قبول کردم، اجاره 
صحیح است، بلکه اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک خود را اجاره دهد، به 
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 باشد.ه کردن بگیرد، اجاره صحیح میمستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجار
شود،  اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیرـ  2188مسأله 

 همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
ا رتواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک کسی که نمیـ  2189مسأله 

 اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
لک با ماگر خانه یا دکان یا هر چیز دیگری را اجاره کند، و صاحب ـ  2190أله مس

دیگری  تواند آن را بهاو شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی
ه ستفاداجهت استفاده از آنها اجاره دهد، مگر آن که اجاره دادن او طوری باشد که 

 ده واج کرکند و بعدًا ازدویزل، یا اتاقی را اجاره ممخصوص خودش باشد، مثال زنی من
اگر مالک شرط  دهد، ویاتاق یا منزل را جهت سکونت خودش به شوهرش اجاره م

ستأجر مک به تواند آن را به دیگری اجاره دهد البته در تحویل دادن ملنکند، مستاجر می
م باید ـ ن چه آشتر از ا بیربخواهد کرایه  ـ از مالک اجازه بگیرد ولی اگر بنا بر احتیاط دو 

ا یکان، پردازد قرار دهد هرچند از جنس دیگر باشد، در صورتی که خانه، یا دیخود م
 شد، یااده باامثال آن انجام د کشتی باشد باید در آن کاری مانند تعمیر یا سفیدکاری و

 رایهر کو بنا بر احتیاط واجب مقداری که ب د،برای نگهداری آن خسارتی متحمل شو
 شد.ست باااضافه کرده باید متناسب با کاری که انجام داده یا خسارتی که متحمل شده 

د، اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کنـ  2191مسأله 
رط شاگر  وشود او را به دیگری اجاره داد، مگر به نحوی که در مسأله قبلی گذشت، نمی

 گیرد باید دربه دیگری اجاره دهد، ولی چیزی که بابت اجاره او میتواند او را نکند، می
دش گر خوقیمت بیشتر از اجرتی که برای اجیر قرار داده است نباشد. و همچنین است ا

ر لی اگواجیر کسی شود و برای انجام آن عمل، شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید، 
 ماید.جاره نتواند دیگری را به کمتر امیمقداری از آن عمل را خودش انجام داده باشد، 

کند  اجاره اگر غیر از خانه و دکان و کشتی، چیز دیگر مثاًل زمین راـ  2192مسأله  
 که با قداریمو مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر بیشتر از 

 آن اجاره کرده است اجاره دهد، صحت اجاره محل اشکال است.
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 د، و ازصد تومان اجاره کنساله به اگر خانه یا دکانی را مثاًل یکـ  2193ه مسأل
لی هد، ودتواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره نصف آن خودش استفاده نماید، می

 تومان بیست واگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثاًل به صد 
 ری مانند تعمیر انجام داده باشد.اجاره دهد، باید در آن، کا

 
 دهندشرایط مالی که آن را اجاره می

 دهند چند شرط دارد:مالی را که اجاره میـ  2194مسأله 
م ره دادهای خود را به تو اجاآنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانهاّول: 

 درست نیست.
 اجاره ست، کسی که آن رامستأجر آن را ببیند، و اگر حاضر نیست یا کلی ادّوم: 

 .دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نمایدمی
جر مستأ تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر سّوم:

 نتواند آن را بگیرد باطل است، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است.
ن و ادن نااره دآن مال به اتالف و از بین بردنش نباشد، پس اج آنکه استفاده از چهارم:

 های دیگر برای خوردن صحیح نیست.میوه، و خوردنی
 ه دادناجار اند ممکن باشد، پسای که مال را برای آن اجاره دادهآنکه استفاده پنجم:

ه آن بم ه هزمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخان
 نرسد صحیح نیست.

شود، یمدهد، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره چیزی را که اجاره می ششم:
یت و اگر نه مالک باشد، نه وکیل و نه ولی، در صورتی صحیح است که صاحبش رضا

 دهد.
ورتی اش استفاده کنند، در صاجاره دادن درخت برای آنکه از میوهـ  2195مسأله 

رای باش فعاًل موجود نباشد صحیح است. و همچنین است اجاره دادن حیوان که میوه
 شیرش.
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زم التواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و زن میـ  2196مسأله 
رود، ببین  نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق  شوهر از

 .تواند اجیر شودبدون اجازه او نمی
 

 دهندای که مال را برای آن اجاره میشرایط استفاده

 :دهند چهار شرط داردای که مال را برای آن اجاره میاستفادهـ  2197مسأله 
د که ط کننآنکه حالل باشد، پس اگر مالی فقط منفعت حرام داشته باشد، یا شر اّول:

ه را معامل د، ورا معین کنن در جهت حرام استفاده نمایند، یا قبل از معامله استفاده حرام
ای بر آن اساس مبتنی سازند، معامله باطل است. بنابراین اجاره دادن دکان بر

ل ونقل شراب باطفروشی، یا نگهداری شراب، و کرایه دادن حیوان برای حملشراب
 است.

انی واجب نباشد، و از این قبدّوم:  بنا  ـ یل استآنکه آن عمل در نظر شرع به طور مج 
جهیز تنین ـ یاد دادن مسائل حالل و حرام اگر محل ابتال باشد، و همچ احتیاط واجب بر

ن آرای ـ معتبر است که پول دادن ب و بنا بر احتیاط واجب اموات به مقدار واجب. ـ
 استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.

تأجر ه مسای کدهند چند فایده داشته باشد، استفادهاگر چیزی را که اجاره می سّوم:
برد اجاره یدهد، و بار مباید از آن بکند معین نمایند، مثاًل اگر حیوانی را که سواری می

ست یا اتأجر دهند، باید در موقع اجاره معین کنند که فقط سواری یا باربری آن، مال مس
 های آن.همه استفاده
ه ره خاناجا مانند مقدار استفاده را معین نمایند، و این یا به تعیین مدت استچهارم: 

ه بنی را س معیو دکان، و یا به تعیین عمل است مانند آنکه با خیاط قرار بگذارند که لبا
 طور مخصوصی بدوزد.

ستن اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از بـ  2198مسأله 
 قرارداد اجاره است.
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عد ک ماه بیدهند و ابتدای آن را ای را مثاًل یک ساله اجاره اگر خانهـ  2199مسأله 
جاره در ا از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است، اگرچه در موقع قرارداد خانه

 دیگری باشد.
ستی اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشـ  2200مسأله 

 اجاره آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
ا اده، یدمستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره  اگر بهـ  2201مسأله 

جاره انشینی بقدر  ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هربگوید خانه را یک
ل اه او  متومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره معلوم باشد، اجاره آن ماهی ده

 صحیح است.
ار در آن منزل میای را خانهـ  2202مسأله   ست چقدرکنند و معلوم نیکه غربا و زو 

اضی انه رمانند، اگر قرار بگذارند که مثاًل شبی یک تومان بدهند و صاحب خدر آن می
 اند، اجارههشود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرد

ل صحیح نیست، و صاحب خان ل هر وقت نسبت به غیر از شب او  ه بعد از شب او 
 تواند آنها را بیرون کند.بخواهد می
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ز اگر ا دهد باید معلوم باشد، پسمالی را که مستأجر بابت اجاره میـ  2203مسأله 
گر از ، و اکنند، باید وزن آن معلوم باشدچیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می

 باشد، معین کنند، باید شماره آنهای رایج با شماره معامله میلچیزهایی است که مثل پو
ت آن صوصیاو اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خ

 را بگوید.
همان  االجاره را حاصلاگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مالـ  2204مسأله 

ه قنیست قرار دهد، و یا اینکه کلی در ذ زمین، یا زمین دیگر که فعاًل موجود د رار دهم 
اصل مشروط به آنکه از حاصل همان زمین پرداخت شود، اجاره صحیح نیست، و اگر ح

 زمین بالفعل موجود باشد مانعی ندارد.
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، حق کسی که چیزی را اجاره داده است، تا آن چیز را تحویل ندهدـ  2205مسأله 
نجام ش از اد، پی، و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشندارد اجاره آن را مطالبه کند

م انجا عمل حق  مطالبه اجرت را ندارد، مگر در مواردی که معمول است اجرت پیش از
 عمل پرداخت شود، مانند اجیر برای حج.

ر هرگاه چیزی را که اجاره داده است تحویل دهد، اگرچه مستأجـ  2206مسأله 
االجاره الاید مبگیرد، و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، ب تحویل نگیرد یا تحویل

 آن را بدهد.
 در آن اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد وـ  2207مسأله 

ع و ارجااا به رروز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار 
یر اسی اجتن لبدهد، مثاًل اگر خیاطی را در روز معینی برای دوخنکند، باید اجرت او را ب

د د، بایبدوز نماید، و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که
 اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش، یا دیگری کار کند.

وده بشود که اجاره باطل اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم ـ  2208مسأله 
ای را یک هب ملک بدهد، مثاًل اگر خانالمثل آن مال را به صاحاست، مستأجر باید اجرت

خانه  ره آنساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده است، چنانچه اجا
ی ر صورتداست  معمواًل پنجاه تومان باشد باید پنجاه تومان را بدهد، و اگر دویست تومان

ه ز اجاره و اکه اجاره دهنده صاحب مال، یا وکیلی بوده که حق  تعیین اجرت را نیز داشت
 اینها ر غیرمعمولی خانه هم اطالع داشته است، الزم نیست بیش از صد تومان بدهد، و اگ

 اجاره ز مدتابوده است باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری 
 ی است.شود که اجاره باطل بوده، نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جارمعلوم 

 گهداریاگر چیزی را که اجاره کرده است از بین برود، چنانچه در نـ  2209مسأله 
و نیز  نیست. روی ننموده است؛ ضامنبردن از آن هم زیاده آن کوتاهی نکرده و در استفاده

روی ادهاط زیط داده است از بین برود، در صورتی که خیای را که به خیااگر مثاًل پارچه
 نکرده، و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
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انند مخواهد کاری را بر مال مستأجر انجام دهد هرگاه اجیر که میـ  2210مسأله 
 خیاط و صنعتگر، چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.

شد رفته باحیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه ُمزد گاگر قصاب سر ـ  2211مسأله 
انی سر ُبریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.  و چه مج 

ر آن بر بار ای را اجاره کند و معین نماید که چقداگر حیوانی یا وسیلهـ  2212مسأله 
، وب شودمعی ، یابگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان، یا وسیله تلف

 ول بارز معمضامن است، و همچنین است اگر مقدار بار را معین نکرده باشند ولی بیشتر ا
 کند. و در هر دو صورت اجرت زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد.

ن ن حیوااگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آـ  2213مسأله 
دن به سطه زرا بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست؛ ولی اگر به وا بلغزد، یا رم کند و بار

امن کند ضمقدار غیر معمول، و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بش
 است.

اه ا اشتبای را ختنه کند و در کار خود کوتاهی نماید، یاگر کسی بچهـ  2214مسأله 
ضامن  برسد آن بچه بمیرد و یا به او ضرر کند مثل اینکه بیش از مقدار معمول ببرد، و

و ا به اییرد، است. و اما اگر کوتاهی یا اشتباه نکرده باشد، و بچه از اصل عمل ختنه بم
 باشد، نشده بیند یا نه، به او رجوعضرر برسد، چنانچه در تشخیص اینکه آیا بچه ضرر می

 بیند ضامن نیست.دانسته که بچه ضرر میو نیز او نمی
 ییدواخود به مریض دوا بدهد، و یا برای او  دستا باگر پزشک ـ  2215ه مسأل

من توصیه کند، و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد، پزشک ضا
 است، هرچند در معالجه کوتاهی نکرده باشد.

هرگاه پزشک به مریض بگوید که اگر ضرری به تو برسد ضامن ـ  2216مسأله 
 میرد،تی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بنیستم، در صور

 پزشک ضامن نیست.
مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر ـ  2217مسأله 
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توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان می
 توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.ه باشند، میحق  به هم زدن معامله را داشت

چه در اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانـ  2218مسأله 
ی تفصیل ند بهتواند اجاره را به هم بزموقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است، می

بون هم اره شرط کنند که اگر مغ( گذشت. ولی اگر در قرارداد اج2134که در مسأله )
 د.بزنن توانند اجاره را به همباشند حق  به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی

ا اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن رـ  2219مسأله 
 ه دادهدهند تواند اجاره را به هم بزند، و چیزی را که به اجارهغصب نماید، مستأجر می

وده بننده کاست پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب 
ید ره نماتومان اجاماهه به دهاست به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را که یک

تواند یشد، مو کسی آن را ده روز غصب کند، و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان با
 را از غصب کننده بگیرد. پانزده تومان
، بگیرد اگر چیزی را که اجاره کرده، دیگری نگذارد که آن را تحویلـ  2220مسأله 

 ن شود،از آ و یا پس از تحویل گرفتن، دیگری آن را غصب کند، یا مانع از استفاده بردن
صب ز غل امعمو تواند اجاره را به هم بزند، و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدارنمی

 کننده بگیرد.
 فروشد،اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بـ  2221مسأله 

 را به گر آنااالجاره را بدهد، و همچنین است خورد، و مستأجر باید مالاجاره به هم نمی
 دیگری بفروشد.

 ابلیتقز اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، چیزی را که اجـاره کرده اـ  2222مسأله 
ه کشود، و پولی ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجـاره باطل میاستفاده

فاده د استگردد؛ و اگر طوری باشد که بتوانمستأجر به صاحب ملک داده است به او برمی
 تواند اجاره را به هم بزند.مختصری از آن ببرد، می

از گذشتن مقداری از مدت اجاره از اگر ملکی را اجاره کند و بعد ـ  2223مسأله 
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ای که برای مستأجر تعیین گشته است بیفتد، اجاره مدتی که باقی مانده قابلیت استفاده
المثل یعنی تتواند اجاره مدت گذشته را به هم بزند، و اجرشود، و میاست باطل می

 اجرت معمولی آن مدت را بدهد.
اق آن اتاق دارد اجاره دهد، و یک ات ای را که مثاًل دواگر خانهـ  2224مسأله 

لی ان قبخراب شود، چنانچه طوری باشد که اگر آن را به نحو معمول بسازند با ساختم
چنین ینشد، و اگر ا ذکرکند، حکم آن همان است که در مسأله پیش فرق بسیار پیدا می

رود، بین ن ن ازآ نباشد، پس اگر اجاره دهنده فورًا آن را بسازد و هیچ مقداری از استفاده
ن آن ساخت تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگرشود، و مستأجر هم نمیاجاره باطل نمی

 ر باطلمقدا قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آنبه
ده رکای که تواند اجاره تمام مدت را به هم بزند و برای استفادهشود، و مستأجر میمی

 المثل بدهد.تاست اجر
 شود، ولی اگراگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمیـ  2225مسأله 

ت کرده باش ا او تد که تنها منافع خانه در مدت حیاتش مال او باشد، مثاًل دیگری وصی 
م شدن ز تمازنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش ا

ه را اجار مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است، و اگر مالک فعلی آن
ده قی مانو وجه اجاره مدتی که بعد از مردن اجاره دهنده باشود، امضاء کند صحیح می

 .شوداست، ِملک مالک فعلی می
ا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چاگر صاحبـ  2226مسأله  ا به نانچکار بن  ن 

ت و ام اسگیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرکار میکمتر از مقداری که از صاحب
خود  برای وکار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند باید آن را به صاحب

 ش کاراختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، در صورتی که مقداری خود
ن یادی آزرا به کمتر از مقداری که اجیر شده است به دیگری بدهد، کرده است و باقی 

 .باشدبرای او حالل می
اگر رنگرز قرار بگذارد که مثاًل پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با ـ  2227مسأله 

 چیز دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد.



 
 
 

 احکام مضاربه
ت و دو نفر، که یکی از آنها مالک اس مضاربه قراردادی است بینـ  2228مسأله 

ا ان آنهود میدهد، که با آن تجارت کند و سنامیم میمالی را به دیگری که آن را عامل می
 تقسیم شود.

 و این معامله مشروط به امور زیر است:
ند اللت کایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دـ  1

 کافی است.
الک وغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مبلـ  2

ر دبخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افالس محجورعلیه نباشد، ولی 
ر رد حجعامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مو

 خودش نیز باشد.
ا یف است با کسر معین باشد، که ثلث است یا نص سهم هرکدام آنها از سود بایدـ  3

رف عکدام در شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرهر کسری دیگر. و می
هم سعیین طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تبازار معین باشد، به

از  تواند یکییمیست. ولی هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثاًل، کافی ن
 آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.

ه سود ب سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری ازـ  4
د رت یادیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجا

 شده باشد.
اید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به عامل بـ  5

دهم که این پول را به تو می»صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثاًل گفته باشد 
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و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل « شخصًا با آن مباشرت به تجارت کنی
این پول »ذکر شود، مثاًل گفته شود است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد 

در این فرض، « دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نماییرا به تو می
اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار 

 فسخ دارد.
ی با و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت ح شتن اداوت 

که  وقتی دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از
 شود.عاجز شده است، قرارداد باطل می

ا یآید، بنابراین در صورتی که مال تلف عامل امین به حساب میـ  2229مسأله 
ل ری مایا در نگهدامعیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، 

کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک 
ین ااشد، خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نب

 شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
چنان باشد هم اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریکـ  1

 که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
یح اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحـ  2

 رسد.است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی
ه ن را کسرمایه، همه آن یا مقداری از آ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارتـ  3

امل عکند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و معین می
 ملزم به عمل به آن است.

ه، از عقود الزم نیست. به این معنی که مالک میـ  2230مسأله  تواند مضاربه إذنی 
ه است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داد

تواند از کار ابا نماید چه به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می
قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از 
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ی آن تعیین شده باشد. ولی آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برا
اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن 

شود، گرچه او به دلیل مخالفت واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می
 با تعهد خود گناه کرده است.

 ی نشده باشد،در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصـ  2231مسأله 
اندیشی خود عمل لحتتواند طبق مصعامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کاال، می

تعارف مامر  کند. ولی جایز نیست کاال را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این
اگر  هد. وباشد، به نحوی که اطالق عقد عرفًا شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه د

ند، رتی ببیدیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسا به جایمالک آن را بدون اجازه 
 ضامن است.
ه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل میـ  2232مسأله   شود؛ زیرامضاربه إذنی 

از به مل نیشود، و باقی ماندن مال در دست عابا مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می
اص و اختصرود؛ زیرا اذن مالک به امرگ عامل اذن از بین میمضاربه جدید دارد. و با 

 .استداشته 
رط شتواند بر دیگری در عقد مضاربه هرکدام از مالک، و عامل میـ  2233مسأله 

 و فسخ ی استنماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باق
 اشد.ه دست آمده باشد، و چه نیامده بنشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی ب

سوزی شود، مانند آتشخسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد میـ  2234مسأله 
 شد، وشود، چه سود، قبل از خسارت باو دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می

عدم  وط بهچه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، من
ا بد، یشود که مدت مضاربه پایان یاعروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می

ت با قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسار
 سود سابق یا الحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.

گذاری کند های مشروع سرمایهله در راهتواند به نحو جعامالک میـ  2235مسأله 



 425  ...................................................................................................................  احکام مضاربه

که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثاًل 
برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره

 .مثال برای تو باشد



 
 
 

 احکام جعاله
ی او ن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که براجعاله آـ  2236مسأله 

و ان به دهند مالی بدهد، مثاًل بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ده توماانجام می
دهد ام میو به کسی که کار را انج« جاعل»گذارد دهم. و به کسی که این قرار را میمی

ه ن است کفرق است، از آن جمله ایگویند. و میان جعاله و اجاره از جهاتی می« عامل»
 ر کردها اجیردر اجاره بعد از قرارداد، اجیر باید عمل را انجام دهد، و کسی هم که او 

تواند شود، ولی در جعاله اگرچه عامل شخص معین باشد میاجرت را به او بدهکار می
 شود.مشغول عمل نشود، و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی

د اد کنجاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قراردـ  2237مسأله 
ا ل خود رما کسی که و شرعًا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه ـ

س در آن ق کنددر کارهای بیهوده مصرف می سم ـ صحیح نیست. و همچنین جعاله مفل 
 باشد.دارد، صحیح نمیاز اموالش که حق  تصرف در آنها را ن

یا  گوید برای او انجام دهند، باید حراممی« جاعل»کاری را که ـ  2238مسأله 
انًا آورده شود نباشد، پسبی ر گوید هباگر  فایده یا از واجباتی که شرعًا الزم است، مج 

واجب  تاریکی برود، یا نماز به جای عقالییکس شراب بخورد، یا در شب بدون مقصد 
 صحیح نیست.« جعاله»دهم، بخواند، ده تومان به او می خود را

گذارند الزم نیست با ذکر تمام خصوصیات معین مالی را که قرار میـ  2239مسأله 
شود، بلکه اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد که اقدام او برای انجام آن کار سفاهت 

ا هر مقداری بیش از ده محسوب نشود کافی است، مثاًل اگر جاعل بگوید: )این مال ر
تومان فروختی زیادی آن برای تو باشد(، جعاله صحیح است و همچنین اگر بگوید: )هر 
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دهم( و نوع گندم دهم، یا ده من گندم به او میکس اسب مرا پیدا کند نصف آن را به او می
 را معین نکند، نیز جعاله صحیح است.

 چه مرا، مثاًل جاعل بگوید هر کس باگر مزد کار کاماًل مبهم باشدـ  2240مسأله 
نجام ال را دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمپیدا کند پولی به او می

 دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
عد از پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا ب« عامل»اگر ـ  2241مسأله 

 رارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حق  مزد گرفتن را ندارد.ق
م ا به هتواند جعاله رپیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل میـ  2242مسأله 

 بزند.
ه به را بعد از آنکه عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعالـ  2243مسأله 

 عامل به توافق برسند.هم بزند اشکال دارد، مگر اینکه با 
مل عتواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عامل میـ  2244مسأله 

اید، ام نمگیرد شود، باید آن را تماسباب ضرر جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می
راحی دهم و دکتر جمثاًل اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فالن مقدار به او می

 به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوبشروع 
 شود، باید آن را تمام نماید.می

تواند چیزی مطالبه کند. اگر اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، نمیـ  2245مسأله 
جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار داده باشد، مثاًل بگوید هر کس لباس مرا بدوزد، 

دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، مان به او میده تو
 برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد.



 
 
 

 احکام ُمزارعه
و اختیار امزارعه آن است که مالک با زارع اتفاق ببندند زمین را در ـ  2246مسأله 

 زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.بگذارد تا 
 مزارعه چند شرط دارد:ـ  2247مسأله 

 د زمینبگوی آنکه عقد و قراردادی میان آن دو باشد، مثاًل صاحب زمین به زارع اّول:
رفی حینکه ارا برای زراعت به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون 

 ید.را به زارع به قصد زراعت واگذار کند، و زارع قبول نمابزنند، مالک زمین 
رعه ود مزاخصاحب زمین و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند، و با قصد و اختیار دّوم: 

 وکنند را انجام دهند، و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف ن
ارعه باشد در صورتی که مزهمچنین باید مالک مفل س نباشد، ولی اگر زارع مفل س 

 د.ندار مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده است نباشد، اشکال
انند مهرکدام از مالک و زارع سهمی از حاصل زمین ببرند، نصف یا ثلث و  سّوم:

زمین  ر ایندکدام سهمی قرار ندهند یا آنکه مثاًل مالک بگوید اینها، پس اگر برای هیچ
ر خواهی به من بده، صحیح نیست، و همچنین است اگر مقداعت کن و هر چه میزرا

الزم  است شایان ذکر معینی از حاصل، مثاًل ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند.
و آن د توانند سهم یکی ازنیست تعیین سهم در کل محصول به طور مشاع باشد بلکه می

ید: ا بقی برای دیگری باشد مثال مالک بگورا در بخشی از محصول قرار دهند و م
که (، یا اینباشد شود برای تو)زراعت کن و فقط نصف محصول که زودتر برداشت می

 (.باشد بگوید: )فقط نصف محصول آن قطعه از زمین برای تو
قدری مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهچهارم: 

ل مدت را روز معینی و  به دستمدت  باشد که در آن آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر او 
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 آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند، کافی است.
ند بتوان زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن فعاًل ممکن نباشد اماپنجم: 

 کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.

ا یاست  رد معین کنند، مثاًل معین کنند که برنجچیزی را که زارع باید بکا ششم:
رند، ر نداگندم، و اگر برنج است کدام قسم از آن است ولی اگر زراعت معینی را در نظ

 یست بهزم نتعیین الزم نیست، و همچنین اگر زراعتی را که در نظر دارند معلوم است، ال
 آن تصریح نمایند.

هم  که با تی که چند قطعه زمین داشته باشدمالک، زمین را معین کند، در صورهفتم: 
یست، زم نالدر کار کشاورزی تفاوت داشته باشند، ولی اگر تفاوت نداشته باشند، تعیین 

زارعه ند، مها زراعت کن، و آن را معین نکپس اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین
 مالک است. به دستصحیح است، و بعد از عقد تعیین 

ی و کشاورز را که هرکدام از آنان باید بکند از قبیل بذر، کود و لوازمخرجی هشتم: 
شد، لوم باول معمانند آن معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکند به طور معم

 الزم نیست به آن تصریح نمایند.
ی اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای یکـ  2248مسأله 

از  ه بعدقیه را بین خودشان قسمت کنند، مزارعه باطل است، هرچند بدانند کباشد و ب
هایی که انهدار دماند. بلی اگر با هم قرار بگذارند که مقبرداشتن آن مقدار، چیزی باقی می

 گیرد، از حاصل استثناء شود وکشت شده است، یا مقدار خراجی را که دولت می
 ، مزارعه صحیح است.باقیمانده بین دو طرف تقسیم گردد

اگر برای مزارعه مدتی را تعیین کرده باشند که معمواًل حاصل در آن ـ  2249مسأله 
نیاید، چنانچه تعیین مدت  به دستآید، ولی اتفاقًا مدت تمام شود و حاصل می به دست

شده است یعنی منظور دو طرف این بوده است که با تمام شدن شامل این مورد هم می
نیامده باشد، در این صورت چنانچه  به دستعه تمام شود هرچند حاصل مدت، مزار

مالک راضی شود که با اجاره، یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند، و زارع هم راضی 
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تواند زارع را وادار کند که زراعت را باشد مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود می
زارع برسد، الزم نیست عوض آن را به او  بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به

تواند مالک را مجبور بدهد، ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالک چیزی بدهد نمی
 کند که زراعت در زمین او بماند.

ب از اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثاًل آـ  2250مسأله 
 نانچهر زارع بدون عذر زراعت نکند، چخورد؛ و اگزمین قطع شود، مزارعه به هم می

ه بت را زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مد
 مقدار معمول به مالک بدهد.

م توانند بدون رضایت یکدیگر مزارعه را به همالک و زارع نمیـ  2251مسأله 
ه بن حق  ز آنااد که هر دو، یا یکی بزنند، ولی اگر در ضمن معامله مزارعه شرط کرده باشن

 ا به هماند معامله رتوانند مطابق قراری که گذاشتههم زدن معامله را داشته باشند، می
 ماید،بزنند؛ و همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل ن

 تواند معامله را به هم بزند.طرف دیگر می
ه هم ارداد مزارعه مالک یا زارع بمیرد، مزارعه باگر بعد از قرـ  2252مسأله 

د ه باشند کردجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و در مزارعه قیخورد، و وارثشان بهنمی
 ر عهدهبی که خورد، مگر آنکه کارهایکه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می
ه باو را  خورد و باید سهمعه به هم نمیاو بوده است تمام شده باشد که در این صورت مزار

ه برند، و ورثاش بدهند، و حقوق دیگری هم که زارع داشته است ورثه او ارث میورثه
ی و باقاتوانند مالک را مجبور کنند که زراعت تا تمام شدن مدت مزارعه در زمین می

 بماند.
چنانچه بذر مال  اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده،ـ  2253مسأله 

آید مال اوست، و باید مزد زارع و مخارجی را که می به دستمالک بوده، حاصلی هم که 
کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده است به او 

را  هاییبدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج
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که مالک کرده، و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده 
است به او بدهد. و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولی بیشتر از مقدار 

 قرارداد باشد و طرف از آن اطالع داشته باشد، دادن زیادی واجب نیست.
باطل  د، و بعد از زراعت بفهمند که مزارعهاگر بذر مال زارع باشـ  2254مسأله 

ند ن بمااجرت زراعت در زمیبوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی
 بور کندا مجـ نباید زارع ر بنا بر احتیاط واجب اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود ـ

 ودهد بند که اجاره تواند زارع را مجبور ککه زراعت را بچیند. و همچنین مالک نمی
 نماید.نالبه زراعت را در زمین خود باقی بگذارد، هرچند که اجاره زمین را هم از او مط

کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه اگر بعد از جمعـ  2255مسأله 
زراعت در زمین بماند، و سال بعد دو مرتبه سبز شود و حاصل دهد، چنانچه شرط 

م مال مالک بذر است.اشتراک در ریشه نکرد  ه باشند، حاصل سال دو 



 
 
 

 احکام ُمساقات و ُمغارسه
های اگر انسان با کسی به این قسم اتفاق ببندد که مثاًل درختـ  2256مسأله 

 ینی بهدت معهای آن با اوست تا مای را که میوه آن مال خود اوست، یا اختیار میوهمیوه
ن آمیوه  گذارند ازآب دهد و به مقداری که قرار می آن کس واگذار کند که تربیت نماید، و

 گویند.می« مساقات»بردارد، این معامله را 
دهد در صورتی که هایی که میوه نمیمعامله مساقات در درختـ  2257مسأله 

مانند  توجهی باشد ـحاصل دیگری داشته باشد مثل برگ و گل که دارای مالیت قابل
 ـ صحیح است. کنندتفاده میدرخت حنا که از برگ آن اس

 در معامله مساقات الزم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحبـ  2258مسأله 
شغول مکند به همین قصد درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند، و کسی که کار می

 کار شود معامله صحیح است.
و  اید بالغگیرد، بها را به عهده میمالک و کسی که تربیت درختـ  2259مسأله 

را  ال خودعنی میعاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، 
ان باغب در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و همچنین مالک نباید مفل س باشد، ولی اگر

س باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در منع  آنها مفل 
 شد، اشکال ندارد.شده نبا

ر آن دقدری باشد که مدت مساقات باید معلوم باشد، و باید مدت بهـ  2260مسأله 
ل آن را معین کنند و آخر آن  به دستمدت   ا موقعیرآمدن حاصل ممکن باشد، و اگر او 

 آید، صحیح است.می به دستقرار دهند که حاصل 
 گر قراراو مانند اینها باشد، و باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل ـ  2261مسأله 

کند، می ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کاربگذارند که مثاًل صد من از میوه
 معامله باطل است.
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الزم نیست قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن حاصل ـ  2262مسأله 
ی ه براکباشد بگذارند، بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند، چنانچه کاری مانده 

 صحیح زیادی حاصل، یا بهتر شدن آن، یا سالم ماندنش از آفات الزم باشد، معامله
 درخت است، ولی اگر اینچنین کاری باقی نمانده باشد، هرچند کاری که برای تربیت

کال حل اشمالزم است، یا چیدن میوه یا نگهداری از آن باقی مانده باشد، صحت معامله 
 است.

ـ  رر اظهببنا  معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها ـ ـ 2263مسأله 
 صحیح است.
ی کند و به آبیاردرختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده میـ  2264مسأله 

ج باشد، ( گذشت محتا2262احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند آنچه در مسأله )
 .معامله مساقات در آن صحیح است

ا توانند معامله ریکدیگر میاند، با رضایت دو نفری که مساقات کردهـ  2265مسأله 
ه بن حق  ز آنابه هم بزنند، و اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی ا

شکال اامله اند، به هم زدن معهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته
ی ه براکضمن معامله مساقات شرطی کنند و آن شرط عملی نشود، کسی  ندارد، و اگر در

 تواند معامله را به هم بزند.اند، مینفع او شرط کرده
اش خورد، و ورثهاگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمیـ  2266مسأله 

 جای او هستند.به
ر دیرد، چنانچه ها به او واگذار شده بماگر کسی که تربیت درختـ  2267مسأله 

جای او اش بهقرارداد قید و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه
ال از م هستند؛ و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع

 عاملهمکند، و اگر در گیرد، و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت میمیت اجیر می
 خورد.یهم م ها را تربیت نماید، با مردن او معامله بهد که خود او درختقید کرده باشن
اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل ـ  2268مسأله 
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تواند کند نمیباشد، و کسی که کار میاست، ولی در عین حال حاصل مال مالک می
هت دیگر باشد، مالک باید مزد مطالبه اجرت نماید، ولی اگر باطل بودن مساقات به ج

ها را تربیت کرده است آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت
بدهد، ولی اگر مقدار معمول بیشتر از مقدار قرارداد باشد و او از آن اطالع داشته باشد، 

 دادن زیادی الزم نیست.
واگذار کند که در آن درخت مغارسه آن است که زمینی را به دیگری ـ  2269مسأله 

آید مال هر دو باشد، و این معامله صحیح است هرچند احتیاط بکارد، و آنچه عمل می
اشکال ای انجام داد که بیتوان معاملهدر ترک آن است، ولی برای رسیدن به نتیجه آن می

ها با صحیح است، مثاًل دو طرف به این نحو با هم صلح و سازش کنند، یا اینکه در نهال
هم شریک شوند، سپس باغبان خود را به مالک زمین برای کاشتن و تربیت و آبیاری 

 سهم، او در مدت زمانی معین به نصف منافع زمین در آن مدت اجاره دهد.



 
 
 

 نداکسانی که از تصرف در مال خود ممنوع
ه، یا در مای که بالغ نشده است شرعًا نمیبچهـ  2270مسأله   ال خودتواند در ذم 

ای ایدهفدر این باب  تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن سابق ولی  
ست، ، ولی در مواردی تصرف بچه صحیح اهمچنان که اجازه بعدی کافی نیستندارد، 

( گذشت، و 20۹2قیمت، چنانکه در مسأله )از آن جمله خرید و فروش چیزهای کم
ت او برای ارحام و  مد. و ( خواهد آ2714نزدیکانش، چنانکه در مسأله )همچنین وصی 

 :ز استنشانه بلوغ در دختر، تمام شدن ُنه سال قمری است، و در پسر یکی از سه چی
 موی درشت در زیر شکم باالی عورت. یدنروی اّول:
 بیرون آمدن منی. دّوم:

 تمام شدن پانزده سال قمری. سّوم:
م ی)سبیل( یکی از عال و پشت لب یدن موی درشت در صورترویـ  2271مسأله 

انه نها نشیدن مو در سینه و زیر بغل، و درشت شدن صدا و مانند ای، ولی رویاستبلوغ 
 بالغ شدن نیست.

س یعدیوانه نمیـ  2272مسأله  نی تواند در مال خود تصرف کند، و همچنین مفل 
ع ود ممنوکسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خ

ه ککسی  تواند در آن تصرف کند، و همچنین سفیه یعنیاست، بدون اجازه طلبکاران نمی
ود تواند در مال خکند، بدون اجازه ولی نمیمال خود را در کارهای بیهوده مصرف می

 تصرف نماید.
کسی که گاهی عاقل، و گاهی دیوانه است، تصرفی که در موقع ـ  2273مسأله 

 کند، صحیح نیست.خود می دیوانگی در مال
رود، هر قدر از تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا میانسان میـ  2274مسأله 
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شود مال خود را به مصرف خود و عیال، و میهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی
برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر 

تر از قیمت معمول بفروشد، چنانچه مقداری را  مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزانمثالً 
اندازه ثلث مال او، یا کمتر باشد، تصرف او تر فروخته است بهکه بخشیده، یا ارزان

صحیح است، و اگر بیشتر از ثلث باشد در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است، و 
 باشد.در بیشتر از ثلث باطل می اگر اجازه ندهند، تصرف او



 
 
 

 احکام وکالت
ا رن آنها شئو ـ یا چیزی از از عقود یا ایقاعات ای را ـوکالت آن است که انسان معامله

 اگذارومانند تحویل دادن، و تحویل گرفتن که حق دارد خود انجام بدهد، به دیگری 
ا را زنی یروشد، که خانه او را بفنماید تا از طرف او انجام دهد، مثاًل کسی را وکیل کند 

تواند برای برای او عقد نماید، پس آدم سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی
 فروش آن کسی را وکیل نماید.

ری در وکالت الزم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر انسان به دیگـ  2275مسأله 
کسی  را به ل خودل نموده است، مثاًل مابفهماند که او را وکیل کرده، و او هم بفهماند قبو

 بدهد که برای او بفروشد، و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
ی او اگر انسان کسی را که در شهری دیگر است وکیل نماید، و براـ  2276مسأله 

حیح الت صنامه بعد از مدتی برسد، وکنامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالتوکالت
 است.

کیل وـ و نیز کسی که  کندیعنی کسی که دیگری را وکیل می موکل ــ  2277ه مسأل
بر یز معتلوغ نشود، باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند، و در موکل بمی

 است، مگر در آنچه از بچه ممیز صحیح است.
هد، ام دانج تواند انجام دهد، یا شرعًا نبایدکاری را که انسان نمیـ  2278مسأله 

، ج استحتواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثاًل کسی که در احرام نمی
گری رف دیتواند برای خواندن صیغه از طچون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی

 وکیل شود.
اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، ـ  2279مسأله 

لی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، صحیح است، و
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وکالت صحیح نیست، بلی اگر او را برای انجام یکی از چند کار به انتخاب خودش وکیل 
 اش را بفروشد، و یا اجاره دهد، وکالت صحیح است.کند مثاًل او را وکیل کند که یا خانه

 خبر به ز آنکهـ بعد ا یعنی از کار بر کنار نماید ـاگر وکیل را عزل کند ـ  2280مسأله 
داده  انجام ار راتواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کاو رسید نمی

 باشد، صحیح است.
 باشد. غایبتواند خود را از وکالت برکنار کند اگرچه موکل وکیل میـ  2281مسأله 
یگری درای انجام کاری که به او واگذار شده است تواند بوکیل نمیـ  2282مسأله 

ه او ی که بر طورهرا وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به 
و از طرف اید ابتواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، دستور داده می

 وکیل کند. تواند کسی را از طرف خودشوکیل بگیرد، و نمی

ن آتواند اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند، نمیـ  2283مسأله 
ل بمیرد، یا موکل او را عزل کند، وکا ل می باطلت دووکیل را عزل نماید؛ و اگر وکیل او 

 شود.نمی
وکل اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند، مـ  2284مسأله 

ل میو وکیل ا ل بمیرد، یا و  لت د، وکازل شوعتوانند آن وکیل را عزل کنند، و اگر وکیل او 
 شود.دومی باطل می

د زه دهاگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند، و به آنها اجاـ  2285مسأله 
و  م دهد،ا انجاتواند آن کار ردر آن کار اقدام کند، هر یک از آنان می تنهاییهرکدام به 

ا هم بد که شود، ولی اگر گفته باشچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیچنان
توانند به انجام دهند، یا به نحو اطالق گفته باشد: شما دو نفر وکیل من هستید، نمی

 شود.یاطل ماقدام نمایند، و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران ب تنهایی
شود، و نیز اگر چیزی که یا موکل بمیرد، وکالت باطل می اگر وکیلـ  2286مسأله 

برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثاًل گوسفندی که برای فروش آن وکیل 
شود. و همچنین اگر یکی از آنها برای همیشه دیوانه یا شده بمیرد، وکالت باطل می
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شود، بطالن انه، یا بیهوش میگاهی دیوشود، ولی اگر گاهبیهوش شود، وکالت باطل می
وکالت در زمان دیوانگی، یا بیهوشی چه رسد به زمان برطرف شدن آن، محل اشکال 

 است.
ر اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قراـ  2287مسأله 

 دهد.ببگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته است، باید به او 
، و اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکندـ  2288مسأله 

ز بین ان مال قًا آاند، تصرف دیگری در آن ننماید، و اتفاغیر از تصرفی که به او اجازه داده
 برود، ضامن نیست.

یا  اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند،ـ  2289مسأله 
د، ین بروبل از اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مااو اجازه داده غیر از تصرفی که به

د ، بایاند بفروش، بپوشد، و آن لباس تلف شودضامن است، پس اگر لباسی را که گفته
 عوض آن را بدهد.

اند، تصرف دیگری در اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه دادهـ  2290مسأله 
اند اند بفروش، بپوشد، و بعدًا تصرفی که به او اجازه دادهکه گفته مال بکند، مثاًل لباسی را

 بنماید، آن تصرف صحیح است.



 
 
 

 احکام قرض

ر قرض دادن به مؤمنین بخصوص به محتاجان آنان از کارهای مستحب است، که د
ه: هر روایت شده است ک اکرم پیامبراخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است؛ از 

یاد زدر مؤمن خود قرض بدهد و او را تا زمان تمکن مهلت دهد، مال او کس به برا
و از امام  فرستند تا زمانی که پول خود را پس بگیرد.شود، و مالئکه بر او رحمت میمی

روایت شده است که: هر مؤمنی به مؤمن دیگر به قصد قربت قرض دهد،  صادق
 که مال خود را پس بگیرد.کند، تا وقتی خداوند اجر صدقه برای او ثبت می

 در قرض الزم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیتـ  2291مسأله 
 قرض به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است.

، مگر هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نمایدـ  2292مسأله 
 داده ، یا به درخواست هر دو مدتی قرارآنکه برای پرداخت آن به درخواست طلبکار

د، لب خوتواند پیش از تمام شدن مدت از دریافت طباشند، که در این صورت طلبکار می
 امتناع کند.

اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، چنانچه ـ  2293مسأله 
تواند ار نمیتعیین مدت به درخواست بدهکار، یا به درخواست هر دو طرف باشد، طلبک

ت رخواسپیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه کند، ولی اگر تعیین مدت به د
تواند هر یمطلبکار بوده، یا اصاًل برای پرداخت بدهی، مدتی تعیین نشده است، طلبکار 

 وقت بخواهد طلب خود را مطالبه نماید.
وقت  نداشته باشد، یااگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند و وقت ـ  2294مسأله 

اگر  ودازد، ا بپرآن رسیده باشد، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فورًا آن ر
 تأخیر بیندازد گناهکار است.
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نزل و مای که در آن نشسته است، و اثاثیه اگر بدهکار غیر از خانهـ  2295مسأله 
دون د و بتماعی او احتیاج دارچیزهای دیگری که به آنها با مالحظه شأن و موقعیت اج

طالبه او م تواند طلب خود را ازافتد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمیآنها در زحمت می
 نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.

بی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسکسی که بدهکار است و نمیـ  2296مسأله 
ا ارش کاسبی باشد، واجب است کسب کند و بدهی خود ربرای او آسان باشد، یا ک

حتیاط ااشد، بپردازد، بلکه در غیر این صورت نیز اگر بتواند کسبی کند که الیق شأنش ب
 واجب آن است که کسب کند و بدهی را بپردازد.

اشد بکسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته ـ  2297مسأله 
و بنا  بدهد، فقیر یا وارثش را پیدا کند، باید طلب او را از طرف صاحبش به که در آینده او،

ه باشد ک اشتهـ از حاکم شرع در این کار اجازه بگیرد، ولی اگر امید د احتیاط واجب بر ـ
ننماید  ا پیداره او او، یا وارثش را پیدا کند باید منتظر بماند و از او جستجو کند، و چنانچ

ت کند که اگ  ردازد.لش بپر او ُمرد، و طلبکار، یا وارثش پیدا شد طلب او را از ماوصی 
شد، اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباـ  2298مسأله 

 رسد.ها برسانند، و به وارث او چیزی نمیباید مالش را به همین مصرف
لی اینها که مث اگر کسی مقداری پول، یا گندم، یا جو و مانندـ  2299مسأله 

 وصاف ومان اهستند، قرض کند و قیمت آن کم یا زیاد شود، همان مقدار را که گرفته با ه
ر لی اگخصوصیاتی که در مرغوبیت آن مال دخالت دارد، باید پس بدهد و کافی است، و

ست رده اکبدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد. و اگر آنچه را قرض 
 ، مانند گوسفند، باید قیمت روزی که قرض گرفته است پس بدهد.قیمی باشد

 ال، آناگر مالی را که قرض کرده است از بین نرفته باشد و صاحب مـ  2300مسأله 
د ا بدهرا مطالبه کند، واجب نیست بدهکار آن را بدهد، و اگر بدهکار بخواهد آن ر

 تواند نپذیرد.طلبکار می
دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که ض میاگر کسی که قرـ  2301مسأله 
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دهد بگیرد، مثاًل یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده می
تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری تخم مرغ بدهد که یازده

ی جنس دیگر پس دهد، برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده است با مقدار
مثاًل شرط کند، یک تومانی را که قرض کرده است با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام 

گیرد به طور مخصوصی پس است. و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می
دهد، مثاًل مقداری طالی نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم 

باشد؛ ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض ربا و حرام می
 کرده است پس بدهد، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.

 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است،ـ  2302مسأله 
ه کشود، ولی قرض دهنده مالک زیادتی و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می

ک آن د مالشود، و تصرف او در آن حرام است، و اگر با عین آن چیزی را بخریرد نمیگمی
رنده رض گیقشود، و چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند، چیز نمی

ز ااگر  راضی بود که قرض دهنده در آن پول تصرف کند، تصرف او جایز است. و همچنین
ا در نچه ریرد، و پس از اطالع توبه کند که در این صورت آروی ندانستن مسأله ربا بگ

 زمان جهل گرفته، برای او حالل است.
 با آن اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد، وـ  2303مسأله 

 شود.زراعت کند، حاصل را مالک می
وط با ه مخلاللی کاگر لباسی را بخرد و بعدًا از پول ربا، یا از پول حـ  2304مسأله 

ا باندن شود، و پوشیدن و نماز خوآن پول است به صاحب لباس بدهد، لباس را مالک می
ا رخرم، لباس یآن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول م

 شود، و پوشیدن آن حرام است.مالک نمی
او  هد که در شهر دیگر از طرفاگر انسان مقداری پول به کسی بدـ  2305مسأله 

 گویند.می« صرف برات»کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را 
اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد، در ـ  2306مسأله 
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ای هستند، باشد، صورتی که آن چیز طال، یا نقره، یا گندم، یا جو که کشیدنی، یا پیمانه
گیرد، در مقابل زیادی چیزی بدهد، یا ر کسی که زیادی را میربا و حرام است؛ ولی اگ

عملی انجام دهد اشکال ندارد. و اما در اسکناس اگر قرض بدهد، زیادتر گرفتن جایز 
اگر بخاطر  ولیبا توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است،  ینیست هرچند مقدار بده

ن بیاید احتیاط واجب آن است که تورم و مانند آن ارزش مقدار قرض به حد زیادی پایی
مصالحه کنند، و اگر اسکناس را به اسکناس بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو 
جنس باشد، مثاًل یکی تومان باشد و دیگری دینار، زیادتی اشکال ندارد، ولی اگر نسیه و 

 از یک جنس باشند، زیادتی، محل اشکال است.
یست، ای نگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانهاگر کسی از دیـ  2307مسأله 

تواند آن را به شخص بدهکار، یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقدًا بگیرد، می
تواند آنها هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است، میبنابراین در زمان حاضر چک یا سفته

ر عرف آن را نزول کردن که د را به بانک، یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود ـ
 ـ بفروشد و باقی وجه را نقدًا بگیرد. گویند



 
 
 

 احکام حواله دادن
گری اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیـ  2308مسأله 

ت شود درسه میبگیرد، و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله با شرایطی که بعدًا گفت
ا رتواند طلبی شود، و دیگر طلبکار نمیواله شده است بدهکار میشد، کسی که به او ح

لی مطالبه نماید.  که دارد از بدهکار او 
عاقل  وشود باید بالغ، بدهکار و طلبکار و کسی که بر او حواله میـ  2309مسأله 

ر د را دال خومباشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی 
س نباشک گر در ند، مارهای بیهوده مصرف نکنند، و نیز معتبر است بدهکار و طلبکار مفل 

فل س نده محواله بر کسی که بدهکار حواله دهنده نیست، که در این صورت اگر حواله ده
 باشد، اشکال ندارد.

ه شود قبول داشتدر تمام موارد حواله باید کسی که به او حواله میـ  2310مسأله 
 چه بدهکار باشد و چه نباشد.باشد، 

واهد دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخموقعی که انسان حواله میـ  2311مسأله 
د که له دهتواند او را به کسی حوااز کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده است نمی

 دهد، از آن کس بگیرد.آنچه را بعدًا قرض می
 ده من در واقع معین باشد، پس اگر مثالً  جنس و مقدار حواله بایدـ  2312مسأله 

ز د را الب خوطگندم، و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، و به او بگوید یکی از دو 
 فالنی بگیر، و آن را معین نکند، حواله درست نیست.

 حواله اگر بدهی واقعًا معین باشد، ولی بدهکار و طلبکار در موقعـ  2313مسأله 
 ر دفتررا د یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثاًل اگر طلب کسی دادن مقدار آن

 مقدار لبکارنوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند، و به ط
 باشد.طلبش را بگوید، حواله صحیح می
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واله حتواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او طلبکار میـ  2314مسأله 
 شده است پولدار باشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.

د، اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست حواله را قبول کنـ  2315مسأله 
 ر آنکهد، مگتواند پیش از پرداختن حواله مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه کنمی

ن در ای د، کههنوز بسر نیامده باش طلبی که به او حواله شده است با مدت باشد و مدت او
، نماید طالبهتواند پیش از تمام شدن مدت مقدار حواله را از حواله دهنده مصورت او نمی

واله حه او هرچند که آن را پرداخت کرده باشد، و اگر طلبکار طلب خود را به کسی که ب
 هندهدز حواله تواند اشده است به مقدار کمتر صلح کند، او فقط همان مقدار را می

 مطالبه نماید.
واله حبعد از آنکه حواله واقع شد، حواله دهنده و کسی که به او ـ  2316مسأله 

 ر موقعداست  توانند حواله را به هم بزنند، و اگر کسی که به او حواله شدهشده است نمی
 زند، وب ه همتواند حواله را بحواله فقیر نباشد اگرچه بعدًا فقیر شود، طلبکار هم نمی

 اند کهگر نداهمچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند که فقیر است، ولی 
ا به رتواند حواله فقیر است و بعد بفهمد، اگر در آن وقت متمکن نشده باشد طلبکار می

ق  حاشتن هم بزند، و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر متمکن شده باشد د
 اشکال است.فسخ، محل 
 ز آناناگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی اـ  2317مسأله 

توانند اند، میبرای خود حق  به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته
 حواله را به هم بزنند.

ه اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، پس اگر کسی که بـ  2318مسأله 
او حواله شده مدیون حواله دهنده بوده است و خودش درخواست کرده است که پول را 

تواند چیزی را که داده است از او بگیرد، و اگر بدون درخواست بپردازد، حواله دهنده می
تواند چیزی را که داده است او داده است، یا اینکه او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی

 ماید.از او مطالبه ن



 
 
 

 (1)احکام رهن
که  رهن آن است که انسان مالی را نزد دیگری گرو طلب، یا مالیـ  2319مسأله 
ن ا از آآن ر باشد قرار دهد، که اگر آن طلب یا مال را نپرداخت، بتواند عوضضامن او می

 آورد. به دستمال 
ال هنده مقدر که گرو ددر رهن الزم نیست صیغه بخوانند، و همینـ  2320مسأله 

 .ح استخود را به قصد گرو به گرو گیرنده بدهد و او به همین قصد بگیرد، رهن صحی
د ل باشنگیرد، باید بالغ، و عاقگرو دهنده و کسی که مال را گرو میـ  2321مسأله 

)معنای  باشد،و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید گرو دهنده مفل س، و سفیه ن
س و سفیه در س مالی را که گرو می2272مسأله ) مفل  گذارد مال ( گذشت(، ولی اگر مفل 

 دارد.او نباشد، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ن
تصرف  تواند گرو بگذارد که شرعًا بتواند در آنانسان مالی را میـ  2322مسأله 

 ذارد، صحیح است.کند، و اگر مال کسی دیگر را با اجازه او گرو بگ
، گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشدچیزی را که گرو میـ  2323مسأله 

 پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
ه گذارند، متعلق به مالک آن است، چمنافع چیزی را که گرو میـ  2324مسأله 

 گرو دهنده، و چه کسی دیگر باشد.

تواند مالی را که گرو گرفته بدون اجازه مالک آن رنده نمیگرو گیـ  2325مسأله 

                                                 
است در واقع رهن نیست، بلکه پولی را الزم به تذکر است که آنچه فعاًل به عنوان رهن در میان مردم معروف ( 1)

کند، و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده میبه صاحب خانه قرض می
حرام است، و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد، پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز 

 ـ جایز نیست. بنا بر احتیاط واجب جاره به شرط قرض باشد ـهم حرام است، و اگر ا
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ـ به دیگری ببخشد یا بفروشد، ولی اگر بعدًا او  چه گرو دهنده باشد، چه کسی دیگر ـ
 اجازه دهد، اشکال ندارد.

لک آن اگر گرو گیرنده چیزی را که گرو برداشته است، با اجازه ماـ  2326مسأله 
اجازه او باشد، و همچنین است در صورتی که بی، گرو نمیبفروشد، پول آن مثل خود مال

ده گیرن بفروشد و بعد مالک امضا کند، ولی اگر گرو دهنده آن چیز را با اجازه گرو
اطل مله ببفروشد که عوض آن را باید گرو قرار دهد، و در صورتی که تخلف نماید، معا

 است، مگر آنکه گرو گیرنده آن را اجازه دهد.
د به کناگر موقعی که باید بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالـ  2327مسأله 

و  و او ندهد، طلبکار در صورتی که وکالت در فروش مالی که گرو برداشته است،
 ارد، وا بردرتواند آن را بفروشد و طلب خود برداشت طلب خود از پول آن داشته باشد، می

سی به دستر ت از مالک آن اجازه بگیرد، و اگردر صورتی که وکالت نداشته باشد الزم اس
 ورت اگرصدو  ـ باید از حاکم شرع اجازه بگیرد، و در هر بنا بر احتیاط واجب او ندارد ـ

 زیادی داشته باشد باید زیادی را به مالک بدهد.
ای که در آن نشسته، و چیزهایی که مانند اگر بدهکار غیر از خانهـ  2328مسأله 

تواند طلب خود را از حتیاج اوست، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمیاثاثیه، محل ا
او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته است از قبیل خانه، و اثاثیه باشد، طلبکار 

 تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.شد، می ذکربا رعایت آنچه در مسأله قبل 



 
 
 

 احکام ضامن شدن
ن گر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شداـ  2329مسأله 

 لبکارطاو در صورتی صحیح است، که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد، یا به عملی به 
، و هماندام طلب تو را بدهم، و طلبکار هم رضایت خود را بفبفهماند که من ضامن شده

 دارد:راضی بودن بدهکار شرط نیست. و این معامله دو صورت 
ه خود منتقل سازد، پس ـ  1 ه بدهکار به ذم  از  گر قبلااینکه ضامن، َدین را از ذم 

 ها، ازور فقپرداخت فوت کند، مانند سایر دیون بر ارث مقدم خواهد بود، و معمواًل منظ
 این معنی است.« ضمان»کلمه 
ه او مشغول نمیـ  2 ت وو اگر شود، اینکه ضامن ملتزم شود دین را بپردازد ولی ذم  صی 

 شود.نکند، از اموال او پس از مرگ، پرداخت نمی
 مجبور ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند، و کسی هم آنها راـ  2330مسأله 

س نباشد این  ، ولینکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، و همچنین طلبکار باید مفل 
یا سفیه را  ه بدهی بچه، یا دیوانه،ها در بدهکار نیست، مثاًل اگر کسی ضامن شود کشرط

 بدهد صحیح است.
گر هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثاًل بگوید: اـ  2331مسأله 

ل مذکور در مسأبدهکار قرض تو را نداد من می ( 232۹له )دهم، ضامن شدن او به نحو او 
م مذکور در همان مسأله اشکال ن  دارد.محل اشکال است، ولی به نحو دو 

گر شود باید بدهکار باشد، پس اکسی که انسان ضامن بدهی او میـ  2332مسأله 
و تواند ضامن اکسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی قرض نکرده است، انسان نمی

م نیست.  شود. و این شرط در ضمان به نحو دو 
ار و جنس تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکدر صورتی انسان میـ  2333مسأله 
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بدهی، همه در واقع معین باشند، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند، و انسان بگوید 
من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده است که طلب کدام 

دهد، ضامن شدن او باطل است. و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و شخصی را می
که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده است  بگوید من ضامن هستم،

باشد. و همچنین اگر کسی از دیگری دهد، ضامن شدن او باطل میکه بدهی کدام را می
مثاًل ده من گندم، و ده تومان پول طلبکار باشد و شخصی بگوید: من ضامن یکی از دو 

 ا ضامن پول، صحیح نیست.طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، ی

 اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد،ـ  2334مسأله 
 تواند چیزی از او بگیرد.نمی

تواند یاگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، مـ  2335مسأله 
 جایبهر اگ اید، ولیـ از او مطالبه نم هرچند پیش از دادن آن مقداری را که ضامن شده ـ

ا که تواند چیزی رجنسی که بدهکار بوده است جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی
 ن برنجمن ده داده است از او مطالبه نماید، مثاًل اگر ده من گندم بدهکار باشد، و ضام

دهد رنج ببتواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که بدهد، نمی
 کال ندارد.اش

تواند از اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمیـ  2336مسأله 
، نماید طالبهمتواند آن مقدار را بدهکار چیزی بگیرد، و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی

ات و ا صدقیولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند، یا از باب خمس، یا زکات، 
 تواند از بدهکار مطالبه نماید.ند، ضامن میامثال آن حساب ک

تواند از ضامن اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمیـ  2337مسأله 
 شدن خود برگردد.

د که توانند شرط کننـ نمی بنا بر احتیاط واجب ضامن و طلبکار ــ  2338مسأله 
 هر وقت بخواهند ضمانت را به هم بزنند.

ه انسان در موقع ضمانت بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه هرگاـ  2339مسأله 
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تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار بعد از آن فقیر شود، طلبکار نمی
ل مطالبه نماید، و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلبکار  او 

 بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
شود نتواند طلب طلبکار را بدهد اگر انسان در موقعی که ضامن میـ  2340مسأله 

دانسته است و بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال و طلبکار چگونگی را نمی
دارد، بخصوص در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت شود قدرت پیدا کرده 

 باشد.



 
 
 

 احکام کفالت
ر را آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکا کفالتـ  2341مسأله 

 گویند.می« کفیل»شود طور متعهد میخواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این
کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی ـ  2342مسأله 

واهی ا بخکار خود رنباشد، یا به عملی به طلبکار بفهماند، که من متعهدم هر وقت بده
یز در نار ـ رضایت بدهک و بنا بر احتیاط واجب حاضر سازم، و طلبکار هم قبول نماید، ـ

د، ـ آن است که او هم طرف عقد باش احتیاط واجب صحت کفالت معتبر است، بلکه ـ
 یعنی بدهکار و طلبکار، هر دو کفالت را قبول کنند.

رده شد، و او را در کفالت مجبور نککفیل باید بالغ، و عاقل باـ  2343مسأله 
ا یفیه، باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده است حاضر نماید، و همچنین باید س

س نباشد در صورتی که حاضر کردن بدهکار مستلزم تصرف در مالش باشد.  مفل 

 زند:یکی از پنج چیز، کفالت را به هم میـ  2344مسأله 
 ود.شبکار حاضر کند، یا او خود تسلیم طلبکار کفیل، بدهکار را نزد طل اّول:
 طلب طلبکار داده شود.دّوم: 

 طلبکار از طلب خود بگذرد، یا آن را به دیگری انتقال دهد.سّوم: 
 بدهکار، یا کفیل بمیرد.چهارم: 
 طلبکار، کفیل را از کفالت آزاد کند.پنجم: 

ا کند، چنانچه اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رهـ  2345مسأله 
طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده است، باید او را نزد 

 طلبکار حاضر سازد، یا طلب او را بپردازد.



 
 
 

 احکام ودیعه )امانت(
و اد، و اگر انسان مالی را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشـ  2346مسأله 

 گهداریرای نکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند که مال را بهم قبول کند، یا بدون این
ذیرد، ست بپدهد، و او هم به نحوی که معلوم باشد ملتزم به نگهداری آن شده ابه او می

 شود، عمل نماید.می ذکرداری که بعدًا باید به احکام ودیعه و امانت
غ و باید هر دو بالگذارد دار، و کسی که مال را امانت میامانتـ  2347مسأله 

 نه، یادیوا عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، پس اگر انسان مالی را پیش
یست، حیح نبچه امانت بگذارد، یا دیوانه، یا بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، ص

و همچنین  ولی جایز است بچه ممیز مال دیگری را با اجازه او نزد کسی امانت بگذارد،
س مالی رید کسی که امانت میبا س نباشد، ولی اگر مفل  مانت اا که گذارد سفیه، یا مفل 

نیز  وارد. گذاشته از جمله اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است، اشکال ند
س نباشد، در صورتی که حفظ و نگهداری امانت مباید امانت  ستلزمدار سفیه یا مفل 

 ز بیناه موجب انتقال مال از ملکیت او باشد، یا موجب تصرفی در مال خودش باشد ک
 رفتن مال باشد.

ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول اگر از بچهـ  2348مسأله 
ال را مت آن کند، باید آن را به صاحبش بدهد، و اگر آن چیز مال خود بچه است، الزم اس

را  وض آنال به آنان تلف شود، باید عبه ولی او برساند، و چنانچه پیش از رساندن م
ن به ندن آبدهد، ولی اگر مال در معرض تلف باشد و گرفتن مال از بچه برای حفظ و رسا
ند، یز نکولی باشد، اگر در نگهداری، یا رساندن آن کوتاهی نکند، و تصرف غیرمجاز ن

 گذار دیوانه باشد.ضامن نیست، و همچنین اگر امانت
تواند امانت را نگهداری نماید، در صورتی که ه نمیکسی کـ  2349مسأله 
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گذار ملتفت حال او نباشد، باید قبول نکند، و اگر قبول کرد و تلف شد، ضامن امانت
 است.

و اگر انسان به صاحب مال بفهماند که حاضر به نگهداری مال اـ  2350مسأله 
دار مانتود، اآن مال تلف شنیست و مال را از او نگیرد، ولی او مال را بگذارد و برود و 

 اید.ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نم
تواند ودیعه گذارد، هر وقت بخواهد میکسی که چیزی را ودیعه میـ  2351مسأله 

 د.م بزنتواند ودیعه را به هدار هر وقت بخواهد میرا به هم بزند، و همچنین امانت
 بزند، اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود، و ودیعه را به همـ  2352مسأله 

ر نان خببه آ باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن، یا وکیل، یا ولی صاحبش برساند، یا
 بر همخدهد که به نگهداری حاضر نیست، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و 

 وض آن را بدهد.ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید ع

رد، کند اگر برای آن، جای مناسبی نداکسی که امانت را قبول میـ  2353مسأله 
ی آن گهدارنباید جای مناسب تهیه نماید، و طوری آن را نگهداری کند که گفته نشود در 
 دهد.را ب کوتاهی نموده است، و اگر در این امر کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن

 کند وکند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکسی که امانت را قبول می ـ 2354مسأله 
ی ـ ولی  یست،نـ هم ننماید و اتفاقًا آن مال تلف شود، ضامن  یعنی تصرف غیرمجاز تعد 

ه باشد کآن ن اگر در نگهداری آن کوتاهی کند، مثاًل آن را در جایی بگذارد که مأمون از
ی د، وار شورا س کند مثاًل لباس را بپوشد، یا حیوان ظالمی بفهمد و آن را ببرد، یا تعد 

 چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
ه اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند و بـ  2355مسأله 

د هرچن کسی که امانت را قبول کرده است بگوید: که باید مال را در اینجا حفظ کنی
رد یگر ببد جایی بهدیگر ببرد، و اگر  به جایتواند آن را ین برود، نمیاحتمال بدهی که از ب

ایز جشود، که و تلف شود، ضامن است، مگر اینکه یقین داشته باشد مال در آنجا تلف می
 امنی منتقل سازد. به جایاست در این صورت آن را 
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 ولی اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین کند،ـ  2356مسأله 
تواند دار میاز گفته او چنین فهمیده شود که آن محل در نظر او خصوصیتی ندارد، امانت

لی است ببرددیگری که مال در آنجا محفوظ به جایآن را  انچه ، و چنتر، یا مثل محل او 
 مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.

ل ودیعه باط اگر صاحب مال برای همیشه دیوانه، یا بیهوش شود،ـ  2357مسأله 
زد، در گاه ساآمانت دار باید فورًا امانت را به ولی او برساند، یا او را از اشود و امانتمی

 یهوشیبغیر این صورت اگر مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، و اگر دیوانگی، یا 
 گاهی است احتیاط واجب این است که همین کار را بکند.صاحب مال گاه

 شود، پس اگر مال متعلقصاحب مال بمیرد، ودیعه باطل میاگر ـ  2358مسأله 
ا اند، یو برسادار مال را به وارث حق دیگری نباشد و به وارث او منتقل شود، باید امانت

رای ببه وارث خبر دهد، در غیر این صورت اگر مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر 
 ف شود، ضامن نیست.و تل داردنگهتحقیق از ورثه و انحصار آنها مال را 

 دار بایداگر صاحب مال بمیرد و مال به ورثه او منتقل شود، امانتـ  2359مسأله 
ه بال را مام متمال را به همه ورثه، یا وکیل همه آنها بدهد، پس اگر بدون اجازه دیگران 

 یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
ه ، ودیعهمیشه دیوانه، یا بیهوش شود دار بمیرد، یا برایاگر امانتـ  2360مسأله 

 یا امانت را شود و وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطالع دهند،باطل می
ن ـ همی بواج بنا بر احتیاط گاهی است ـبه او برسانند، و اگر دیوانگی یا بیهوشی او گاه

 کار را بکنند.
است  ا در خود ببیند، چنانچه ممکنهای مرگ ردار نشانهاگر امانتـ  2361مسأله 

ه او ب، و یا ساندـ امانت را به صاحب آن یا ولی، یا وکیل او بر بنا بر احتیاط واجب باید ـ
از  ال پسمطوری عمل کند که اطمینان پیدا کند که خبر دهد، و اگر ممکن نیست باید به

ت کند و شاهد بگیرد،   شاهد و به وصی ووفات او به صاحبش خواهد رسید، مثاًل وصی 
 اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
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تواند امانت را نزد اهل و دار سفری پیش آمد، میاگر برای امانتـ  2362مسأله 
، مگر اینکه محافظت بر آن متوقف بر بودن خودش باشد که در این داردنگهعیال خود 

گاه  صورت یا باید بماند، یا آن را به صاحبش، یا ولی، یا وکیل او تحویل دهد، یا او را آ
 سازد.



 
 
 

 احکام عاریه

ن عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آـ  2363مسأله 
 استفاده کند، و در عوض چیزی هم از او نگیرد.

 ه قصدالزم نیست در عاریه صیغه بخوانند، و اگر مثاًل لباس را بـ  2364مسأله 
 ه به کسی بدهد، و او هم به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.عاری

 عاریه دادن چیز غصبی، و چیزی که مال انسان است ولی منفعتـ  2365مسأله 
 الک یامت که آن را به دیگری واگذار کرده، مثاًل آن را اجاره داده، در صورتی صحیح اس

 مستأجر به عاریه دادن راضی باشد.
 ه استرا که منفعتش مال انسان است، مثاًل آن را اجاره کرد چیزیـ  2366مسأله 

ند، و اده کتواند عاریه بدهد، مگر اینکه شرط شده باشد در عقد اجاره که خودش استفمی
ل ـ  ه آن راسی ککتواند آن را بدون اذن مالکش به ـ نمی بنا بر احتیاط واجب در صورت او 

 عاریه کرده است، تحویل دهد.
هند، اگر دیوانه، و بچه، و مفل س، و سفیه مال خود را عاریه بدـ  2367مسأله 

هد، داریه عصحیح نیست، اما اگر ولی مصلحت بداند و مال کسی را که بر او والیت دارد 
کند یاشکال ندارد، و همچنین واسطه شدن بچه در رسانیدن مال به کسی که عاریه م

 اشکال است.بی
ر آن دچیزی که عاریه گرفته است کوتاهی نکند، و  اگر در نگهداریـ  2368مسأله 

ط چه شرتصرف غیرمجاز هم ننماید و اتفاقًا آن چیز تلف شود، ضامن نیست، ولی چنان
 باشد، نقره کنند که اگر تلف شود گیرنده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طال و

 باید عوض آن را بدهد.
 د ضامنیه بگیرد، و شرط کند که اگر تلف شواگر طال و نقره را عارـ  2369مسأله 

 نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
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ر ی که داگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید به همان ترتیبـ  2370مسأله 
 ( در صورت فوت صاحب مال در مورد ودیعه گذشت، عمل نماید.2358مسأله )

 رف کندعًا نتواند در مال خود تصاگر عاریه دهنده طوری شود که شرـ  2371مسأله 
در مورد  (2357مثاًل دیوانه، یا بیهوش شود، گیرنده باید به همان ترتیبی که در مسأله )

 ودیعه در نظیر این صورت گذشت، عمل نماید.
تواند عاریه کسی که چیزی را عاریه داده است هر وقت بخواهد میـ  2372مسأله 

ه هم تواند آن را به گرفته است هر وقت بخواهد میرا به هم بزند. و کسی هم که عاری
 بزند.

 ر، یاعاریه دادن چیزی که استفاده حالل ندارد مثل آالت لهو قماـ  2373مسأله 
ت ماالبلکه در مطلق استع ظرف طال و نقره، به جهت استعمال در خوردن و آشامیدن ـ

 ت.یز اسزینت نمودن، جاـ باطل است، و اما عاریه دادن به جهت  بنا بر احتیاط الزم
ن ه دادعاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریـ  2374مسأله 

 گیری، صحیح است.حیوان نر برای جفت
 ی، اواگر چیزی را که عاریه گرفته است به مالک، یا وکیل، یا ولـ  2375مسأله 

ل یا حب مار بدون اجازه صابدهد و بعدًا آن چیز تلف شود، گیرنده ضامن نیست، ولی اگ
جا به آن ببرد اگرچه جایی باشد که صاحبش معموالً  به جاییوکیل، یا ولی، او آن را 

 ندد وبرده است، مثاًل اسب را در اسطبلی که صاحبش برای آن درست کرده است ببمی
 بعدًا تلف شود، یا کسی آن را تلف کند، ضامن است.

( 2065ه دهد، باید در صورتی که در مسأله )اگر چیز نجس را عاریـ  2376مسأله 
 گیرد، بگوید.گذشت، نجس بودن آن را به کسی که می

تواند به چیزی را که عاریه گرفته است، بدون اجازه صاحب آن نمیـ  2377مسأله 
 دیگری اجاره، یا عاریه دهد.

ی گراگر چیزی را که عاریه گرفته است، با اجازه صاحب آن به دیـ  2378مسأله 
ل آن چیز را عاریه گرفته است بمیرد، یا دی شود،  وانه،عاریه دهد، چنانچه کسی که او 

 شود.عاریه دومی باطل، نمی
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بش ه صاحاگر بداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است باید آن را بـ  2379مسأله 
 تواند به عاریه دهنده بدهد.برساند، و نمی

ای تفادهند غصبی است عاریه بگیرد، و از آن اسدااگر مالی را که میـ  2380مسأله 
 ای را کهتواند عوض مال و عوض استفادهببرد، و در دست او از بین برود، مالک می

ز ااگر  وگیرنده برده است از او، یا از کسی که مال را غصب کرده است مطالبه کند، 
 .نماید البهیه دهنده، مطدهد از عارتواند چیزی را که به مالک میگیرنده بگیرد، او نمی

اگر نداند مالی را که عاریه گرفته غصبی است و در دست او از بین ـ  2381مسأله 
تواند آنچه را که به صاحب برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می

 و مال داده است از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه گرفته است طال
نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را 

دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید؛ ولی تواند عوض آن را که به صاحب مال میبدهد، نمی
تواند از عاریه دهنده، اگر مالک از او در مقابل استفاده او از این مال، چیزی را بگیرد، می

 به نماید.مطال



 
 
 

 احکام نکاح )ازدواج(
است:  قسم شود، و آن بر دوبه واسطه عقد ازدواج، زن به مرد، و مرد به زن حالل می

نشود  معین دائم، و غیر دائم )ازدواج موقت(. عقد دائم آن است که مدت زناشویی در آن
ن ائم، آیر دقد غکنند دائمه گویند. و عو همیشگی باشد، و زنی را که به این قسم عقد می

یا  روز، است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثاًل زن را به مدت یک ساعت، یا یک
ن و زعمر  یک ماه، یا یک سال، یا بیشتر عقد نمایند، ولی باید مدت ازدواج از مقدار

ه ا که برزنی  وشوهر یا یکی از آنها زیادتر نباشد که در این صورت عقد باطل خواهد بود، 
 نامند.می« صیغه»یا « متعه»ن قسم عقد کنند؛ ای
 

 احکام عقد

نها ، و تدر زناشویی چه دائم، و چه غیر دائم باید صیغه خوانده شودـ  2382مسأله 
ـ  اجببنا بر احتیاط و کند، همچنین عقد نوشتاری ـراضی بودن زن و مرد کفایت نمی

 کنند کهل می، و یا دیگری را وکیخوانندکافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می
 از طرف آنان بخواند.

ه تواند برای خواندن صیغوکیل الزم نیست مرد باشد، زن هم میـ  2383مسأله 
 عقد از طرف دیگری، وکیل شود.

ست، ازن و مرد تا اطمینان نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده ـ  2384مسأله 
 ده استا خواننمایند، و گمان به اینکه وکیل صیغه رتوانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمی

د، و نباشفته اام، ولی اطمینان به گکند؛ بلکه اگر وکیل بگوید صیغه را خواندهکفایت نمی
 احتیاط واجب آن است که بر آن ترتیب اثر ندهند.

روزه او را به عقد مردی اگر زنی کسی را وکیل کند که مثاًل دهـ  2385مسأله 
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روزه تواند هر وقت که بخواهد او را دهو ابتدای ده روز را معین نکند، آن وکیل میدرآورد 
به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد که زن روز، یا ساعت معینی را قصد کرده، 

 باید صیغه را مطابق قصد او، بخواند.
ف ز طرائم اتواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا غیر دیک نفر میـ  2386مسأله 

ه طور بخود  تواند از طرف زن وکیل شود و او را برایدو نفر وکیل شود، و نیز انسان می
 د.خوانندائم یا غیر دائم عقد کند، ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را دو نفر ب

 
 دستور خواندن عقد

دار مقین اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، و پس از تعیـ  2387مسأله 
ل زن بگوید:  داِق الَمْعُلوِم »مهر. او  ْجُتک َنَفِسی َعَلی الصِّ تو نمودم  ا همسرری خود یعن «َزوَّ

ْزِو ُت الَقِبلْ »توجهی مرد بگوید: به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله قابل  «یَج تَّ
 ، عقدیدبگو «قبلُت »یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است؛ و همچنین اگر فقط 

نچه ، چناصحیح است. و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند
ْج »باشد، و وکیل زن بگوید:  «فاطمه»و اسم زن  «احمد»مثاًل اسم مرد  ک ُت ُمَوکلَ َزوَّ

ـداِق الَمْعُلوِم  مرد، توجهی وکیل له قابپس بدون فاصل «َاْحَمَد، ُمَوکَلِتی فاِطَمَة َعَلی الصِّ
داِق الَمعْ »بگوید:  ْزِویَج ِلُمَوکلی َاْحَمَد َعَلی الصِّ ط باشد. و احتیاصحیح می «ُلوِم َقِبْلُت التَّ

گر اًل اگوید مطابق باشد، مثگوید، با لفظی که زن میمستحب آن است لفظی که مرد می
ْجُت »زن  ْزِویَج »گوید، مرد هم می «َزوَّ  .« الّنکاَح َقِبْلُت »بگوید نه  «َقِبْلُت التَّ

بعد از  اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند،ـ  2388مسأله 
ت و مهر را معین کردند، چنانچه زن بگوید:  ْجُتک َنْفِسی فِ »آنکه مد  ِة ی المُ َزوَّ لَمْعُلوَمِة ادَّ

ست. و صحیح ا، «ُت َقِبلْ »توجهی مرد بگوید: بعد بدون فاصله قابل ،«َعَلی الَمْهِر الَمْعُلوِم 
ل وکیل زن به وکیل مرد بگوید:  ْجُت »اگر دیگری را وکیل کنند، و او  َوکَلک ِتی مُ َوکلَ مُ َزوَّ

ِة الَمْعُلوَمِة َعَلی الَمْهِر الَمْعُلوِم   مرد، بگوید: توجهی وکیلبلپس بدون فاصله قا «ِفی الُمدَّ
ْزِویَج ِلُمَوکِلی هکذا»  شد.باصحیح می، «َقِبْلُت التَّ
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 ط عقدیشرا

 عقد ازدواج چند شرط دارد:ـ  2389مسأله 
توانند نوزن  ـ به عربی خوانده شود، و اگر خود مرد بنا بر احتیاط واجب آنکه ـاّول: 

اما  گیرند،کیل بتوانند به غیر عربی بخوانند، و الزم نیست وصیغه را به عربی بخوانند، می
ْجُت »باید لفظی بگویند که معنی   را بفهماند. «َقِبْلُت » و «َزوَّ

یعنی اگر  اشند،خوانند قصد انشاء داشته بمرد و زن، یا وکیل آنها که صیغه را می دّوم:
ْجُتک َنْفِسی»خوانند، زن به گفتن خود مرد و زن صیغه را می که  باشد قصدش این «َزوَّ

ْزِویَج »خود را همسر او قرار دهد، و مرد به گفتن  ود خا برای رن او ودهمسر ب «َقِبْلُت التَّ
ْجُت »خوانند، به گفتن قبول بنماید، و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می  «َقِبْلُت »و  «َزوَّ

 .اند، زن و شوهر شوندقصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده
 خواند بایدخواند باید عاقل باشد، و اگر برای خود میکسی که صیغه را میسّوم: 

و  ی نیست،کاف ـ عقد کودک نابالغ ممیز برای دیگری بنا بر احتیاط یز باشد، بلکه ـبالغ ن
 اگر خواند باید طالق دهند، یا دوباره عقد بخوانند.

و  د، زنخوانند، در موقع عقاگر وکیل زن و شوهر، یا ولی آنها صیغه را میچهارم: 
ختر ده چند کس کسی پاشاره نمایند، شوهر را معین کنند، مثاًل اسم آنها را ببرند یا به آنها 

ْجُتک ِاْحدی َبناِتی»دارد، اگر به مردی بگوید:  رانم از دخت دم یکییعنی همسِر تو نمو «َزوَّ
اند، دهین نکریعنی قبول کردم، چون در موقع عقد دختر را مع «َقِبْلُت »را، و او بگوید: 
 عقد باطل است.

علوم مشند و لی اگر ظاهرًا کراهت داشته بازن و مرد به ازدواج راضی باشند، وپنجم: 
 باشد قلبًا راضی هستند، عقد صحیح است.

ا اگر در عقد یک حرف یا بیشتر غلط خوانده شود که معنی آن رـ  2390مسأله 
 عوض نکند، عقد صحیح است.

هرچند به طور  خواند اگر معنای آن را ـکسی که صیغه عقد را میـ  2391مسأله 
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و قصد تحقق آن معنی را بکند، عقد صحیح است، و الزم نیست که معنی ـ بداند  اجمال
 صیغه را تفصیاًل بداند، مثاًل بداند که فعل، یا فاعل بر طبق دستور زبان عربی کدام است.

رد مزن و  اگر زنی را برای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند، و بعداً ـ  2392مسأله 
 ید، یااست، و برای اجازه کافی است سخنی بگوآن عقد را اجازه نمایند، عقد صحیح 

 کاری انجام دهد که بر رضایت او، داللت داشته باشد.
عد از بد، و اگر زن و مرد، یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نماینـ  2393مسأله 

تر ، و بهشد اجازه نمایند، عقد صحیح است ذکرخواندن عقد به نحوی که در مسأله قبل 
 دوباره عقد را بخوانند. آن است که

 دیوانه غ، یاتوانند، برای فرزند پسر، یا دختر نابالپدر و جد  پدری میـ  2394مسأله 
ل نکه طفاز آ خود که با حال دیوانگی بالغ شده است را به ازدواج دیگری درآورند، و بعد

ی داشته، ااند مفسدهبالغ شد، یا دیوانه عاقل گردید، اگر ازدواجی که برای او کرده
غ عقد نابال دختر ای نداشته، چنانچه پسر یاتواند آن را امضا، یا رد نماید، و اگر مفسدهمی

باره د را دوا عقـ یا باید طالق دهند، ی بنا بر احتیاط واجب ازدواج خود را به هم بزنند ـ
 بخوانند.

ا رد دختری که به حد  بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خوـ  2395مسأله 
گانی دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد و متصدی امور زندتشخیص می

ـ  ط واجبتیابنا بر اح خویش نباشد، باید از پدر، یا جد  پدری خود اجازه بگیرد، بلکه ـ
 برادر ادر واگر خود متصدی امور زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد، و اجازه م

 الزم نیست.
اگر دختر باکره نباشد، یا اینکه باکره باشد ولی پدر یا جد  پدری از ـ  2396ه مسأل

ازدواج او با هر فردی که شرعا و عرفا مناسب او است به طور کلی منع کنند، یا اینکه 
وجه مشارکت کنند، یا آنکه اهلیت اجازه دادن حاضر نباشند در امر ازدواج دختر به هیچ

د آن را نداشته باشند، در این موارد اجازه آنان الزم نیست، و از جهت دیوانگی، یا مانن
همچنین اگر اجازه گرفتن از آنان به جهت غایب بودن برای مدت طوالنی، یا غیر آن 
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ممکن نباشد، و دختر حاجت زیادی در همان وقت به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و 
 بنا بر احتیاطازدواج دائم بوده و جد، الزم نیست. شایان ذکر است این حکم مربوط به 

 شود.واجب شامل ازدواج مؤقت نمی
بعد  باید اگر پدر، یا جد  پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسرـ  2397مسأله 

د ده باشی رسیاز بالغ شدن خرج آن زن را بدهد، بلکه قبل از بلوغ هم در صورتی که به سن
ذ را داشته باشد، و ز  وهر ازنکه شن هم به حدی کوچک نباشد که قابلیت آکه قابلیت تلذ 

ه پسر ثابت است، و در غیر ذ ببرد را نداشته باشد، نفقه زن بر ذم  قه ورت نفصاین  او تلذ 
 واجب نیست.

سر نچه پاگر پدر، یا جد  پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، چناـ  2398مسأله 
مالی  ن اگراید مهر زن را بدهد. و همچنیدر موقع عقد مالی نداشته، پدر، یا جد  او ب

ز ابیش  داشته باشد ولی پدر، یا جد ضامن مهر شود. و در غیر این دو صورت اگر مهر
د ، یا ج، پدرمهرالمثل نباشد، یا آنکه مصلحتی اقتضا کند که مهر بیش از مهرالمثل باشد

سر پز مال ارا  ز مهرالمثلتوانند بیش اتوانند مهر را از مال پسر بپردازند، و اال  نمیمی
 بپردازند، مگر آنکه او بعد از بلوغ کار آنها را قبول کند.

 
 هم بزنده تواند عقد را بمواردی که زن یا شوهر می

ذکر  اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این شش عیب را کهـ  2399مسأله 
 ند:عقد را به هم بز تواند به واسطه آن عیب،شود در حال عقد داشته است، میمی

 گاهی باشد.دیوانگی، هرچند گاهاّول: 

 مرض خوره. دّوم:
 مرض برص. سّوم:

 کوری. چهارم:
 گیری نباشد.فلج بودن، هرچند به حد زمینپنجم: 
یا آبستن شدن  نزدیکیآنکه گوشت، یا استخوانی در رحم او باشد، خواه مانع ششم: 
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به هم پیوسته باشد که مانع از نزدیکی شود. ای گونهو نیز اگر خود واژن به او شود، یا نه، 
و  ادرار و اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن در حال عقد افضاء شده بوده است، یعنی راه

او، یا هر سه یکی شده است، در اینکه بتواند عقد را به  مدفوعحیض، و یا راه حیض و 
ه عقد را به هم بزند طالق نیز هم بزند اشکال است، و احتیاط الزم آن است که چنانچ

 بدهد.
ز بعد ا اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او آلت مردی نداشته، یاـ  2400مسأله 
 نزدیکیتواند ، یا پس از آن آلت او بریده شود، یا مرضی دارد که نمینزدیکیعقد پیش از 

ر داشد. بشده  ، یا پس از آن عارضنزدیکینماید، هرچند آن مرض بعد از عقد و پیش از 
 همد کهقد بفتواند عقد را به هم بزند. و اگر زن بعد از عتمام این موارد، بی طالق می

یا قبل  ،یکینزدخواه بعد از  شوهرش پیش از عقد دیوانه بوده است، یا اینکه پس از عقد ـ
ه شد بیدها کویهایش کشیده، ـ دیوانه شود، یا اینکه بفهمد که او در هنگام عقد تخم از آن

م این ر تمادبوده است، یا اینکه در آن هنگام مرض خوره، یا برص، یا کوری داشته است، 
اجب یاط وموارد احتیاط واجب آن است که زن عقد را به هم نزند، و اگر چنین کرد احت

 خواهندباگر  آن است که اگر بخواهند به زندگی زناشویی ادامه دهند دوباره عقد کنند، و
هد بخوا نماید و زن نزدیکیتواند داده شود. و در صورتی که شوهر نمی جدا شوند طالق

ل رجوع به حاکم شرع، یا وکیل او نما حاکم  ید، وعقد را به هم بزند، الزم است که او 
گر دهد، و چنانچه شوهر نتوانست با آن زن، یا زنی دیشوهر را یک سال مهلت می

 به هم بزند.تواند عقد را کند، پس از آن زن می نزدیکی
ند، ه هم بزکند، زن عقد را ب نزدیکیتواند اگر به واسطه آنکه مرد نمیـ  2401مسأله 

 شد، رذکهای دیگری که شوهر باید نصف مهر را بدهد، ولی اگر به واسطه یکی از عیب
، و نیستازی بر نکرده باشد، چی نزدیکیمرد یا زن عقد را به هم بزند، چنانچه مرد، با زن 

 کرده باشد، باید تمام مهر را بدهد. نزدیکیو اگر 
اگر زن یا مرد بهتر از آنچه هست به دیگری معرفی شود تا به ازدواج ـ  2402مسأله 

چه در ضمن عقد باشد، یا پیش از آن، در صورتی که عقد بر اساس آن  با او رغبت نماید ـ
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تواند عقد را به هم و میـ چنانچه پس از عقد این امر برطرف دیگر معلوم شود، ا واقع شود
 بیان شده است. «منهاج الصالحین»بزند، و تفصیل احکام این مسأله در رساله 

 
 ها که ازدواج با آنان حرام استای از زنعّده

اهر و هایی که به انسان محرم هستند، مثل مادر و خوازدواج با زنـ  2403مسأله 
 هر، و مادر زن، حرام است.دختر و عمه و خاله، و دختر برادر، و دختر خوا

ند، نک نزدیکیاگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگرچه با او ـ  2404مسأله 
 شوند.رم میمادر و مادِر مادر آن زن، و مادِر پدر او هر چه باال روند به آن مرد مح

تری و نماید، دختر و نوه دخ نزدیکیاگر زنی را عقد کند و با او ـ  2405مسأله 
رد ه آن مبایند، روند، چه در وقت عقد باشند یا بعدًا به دنیا بی پایینن زن هر چه پسری آ

 شوند.محرم می
قتی که ونکرده باشد، تا  نزدیکیاگر با زنی که برای خود عقد کرده ـ  2406مسأله 

 ـ با دختر او ازدواج نکند. بنا بر احتیاط واجب آن زن در عقد اوست ـ
در، یا پانسان، و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدِر عمه و خاله ـ  2407مسأله 

ند به اال روبر چه همادِر پدر، و عمه و خاله مادر، و عمه و خاله مادِر مادر، یا پدِر مادر 
 اند.انسان محرم
ری او پدر و جد  شوهر هر چه باال روند، و پسر و نوه پسری و دختـ  2408مسأله 

 تند.حرم هسممسر او عقد باشند یا بعدًا به دنیا بیایند، با هآیند، چه در موقع  پایینهر چه 
ن آتی که اگر زنی را برای خود عقد کند، دائمه باشد یا صیغه، تا وقـ  2409مسأله 

 تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.زن در عقد اوست نمی
ق شود، طالمی ذکراگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طالق ـ  2410مسأله 

ه نمی ه طالرجعی دهد، در بین عد  ئن ق باتواند خواهر او را عقد نماید، ولی در عد 
ه متعه احتیاط واجب آن است می واج ه ازدکتواند با خواهر او ازدواج نماید، و در عد 

 نکند.
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و ازاده، تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده، و برادرانسان نمیـ  2411مسأله 
کال ید، اشه نمااگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعدًا زن اجاز ازدواج کند، ولی

 ندارد.
رده و اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده، یا خواهرزاده او را عقد کـ  2412مسأله 

ان قد آنحرفی نزند، چنانچه بعدًا رضایت بدهد، عقد صحیح است، و اگر رضایت ندهد ع
 باطل است.
گر ند، دیبا خاله، یا عمه خود قبل از عقد دختر او زنا ک اگر انسانـ  2413مسأله 

 تواند با دختر او ازدواج نماید.ـ نمی بنا بر احتیاط واجب ـ
ه یا دخترخاله خود ازدواج نماید، سپس بعدـ  2414مسأله  از  اگر با دختر عم 

 شود.آنها نمی ییجدا، یا قبل از آن با مادرش زنا کند، موجب نزدیکی
آن  اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط مستحبـ  2415مسأله 

 است که با دختر او ازدواج نکند.
وقت، متواند به عقد کافر درآید، چه دائم باشد چه زن مسلمان نمیـ  2416مسأله 

ر اهل های کافره غیتواند با زنچه کافر کتابی باشد چه غیر کتابی، مرد مسلمان هم نمی
و  د، ـندار هایی که یهودی یا نصرانی هستند مانعیواج کند، ولی صیغه کردن زنکتاب ازد

ـ  اجبحتیاط ور ابنا ب ـ عقد دائمی با آنها ننماید، و اما زن مجوسیه ـ بنا بر احتیاط الزم
رد مان دان مسلحتی به طور موقت نیز نباید مسلمان با او ازدواج نماید، البته مردی که ز

دواج هم از ذن ویاتواند با اینها ازدواج کند بلکه بنا بر احتیاط واجب با بدون اذن او نمی
در  دانند وبا آنها جایز نیست، و بعضی از فرق از قبیل نواصب که خود را مسلمان می

ارند، مرد و زن مسلمان نمی د، و نماین زدواجاتوانند با آنها به طور دائم، یا موقت حکم کف 
 .همچنین مرتد
ه طالق رجعی است زنا کند، آن زن ــ  2417مسأله  بنا بر  اگر با زنی که در عد 

ه وفات یا ـ بر او حرام می احتیاط واجب ه متعه یا طالق بائن، یا عد  شود، و اگر در عد 
ه وطی شبهه باشد، بعدًا می تواند او را عقد نماید، و معنای طالق رجعی، و طالق عد 
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ه وفات، ه متعه، و عد  ه وطی شبهه، در احکام طالق  بائن، و عد   خواهد شد. ذکرو عد 
ه نیست زنا کند ـاگر با زن بیـ  2418مسأله  اط بنا بر احتی شوهری که در عد 

اگر  یگریتواند پیش از آنکه زن توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دـ نمی واجب
آن  تی کهمگر در صوربخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، 

اش جایز بهـ ازدواج با او قبل از تو بنا بر احتیاط واجب زن مشهور به زنا باشد که ـ
اط احتی ونیست، و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آنکه توبه کند. 

ن آن ز مستحب آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند، صبر نماید تا
 ری.ا دیگیبیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد حیض ب

ه دیگری است برای خود عقد کند، چنانـ  2419مسأله   چه مرداگر زنی را که در عد 
ه زن تمام نشده، و بدانند عقد کردن ز ه حرعن در و زن یا یکی از آنان بدانند که عد  ام د 

ده نکر ینزدیکشود، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن می است، آن زن بر او حرام ابدی
ه، یا به حرمت ازدواج در آن، ع طل قد باباشد، و اگر هر دو جاهل باشند به اصل عد 

س توانند پکرده باشند حرام ابدی است، وگرنه حرام نیست، و می نزدیکیاست، پس اگر 
ه دوباره عقد کنند.  از پایان عد 

زن  ی مردی ثابت شود که زنی شوهر دارد و بداند عقد بااگر براـ  2420مسأله 
م عدًا ه، و بشوهردار حرام است ولی با این حال با او ازدواج کند، باید از او جدا شود

د مر باشاز دو شوند، و اگر جاهل به یکی انباید او را برای خود عقد کند و حرام ابدی می
شوند ییکی صورت نگرفته حرام ابدی نمـ عقد باطل است ولی اگر نزد موضوع یا حکم ـ

بنا  اشد ـرده بکو در صورتی که نداند آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج، با او نزدیکی 
 شوند.ـ حرام ابدی می واجب بر احتیاط

ـ  بط واجبنا بر احتیا زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده ــ  2421مسأله 
 ر عملشود، و چنانچه توبه نکند و بشوهر خود حرام نمی شود، ولی برحرام ابدی می

 هد.خود باقی باشد، بهتر است که شوهر، او را طالق دهد، ولی باید مهرش را بد

اند، و زنی که صیغه بوده و شوهرش مدت او را زنی را که طالق دادهـ  2422مسأله 
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د شک کند که موقع بخشیده یا مدتش تمام شده، چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بع
ل تمام بوده یا نه، به شک خود اعتنا نکند. ه شوهر او  م عد   عقد شوهر دو 

در  مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده، بر لواط کننده ــ  2423مسأله 
 چنینگاه داخل شود، و همشود، هرچند کمتر از ختنهـ حرام می صورتی که بالغ بوده

شد، الغ نبابنده ـ اگر لواط دهنده مرد باشد، و یا آنکه لواط کن بنا بر احتیاط الزم است ـ
شوند، م نمیولی اگر گمان کند که دخول شده، یا شک کند که دخول شده یا نه، بر او حرا

 و همچنین مادر و خواهر و دختر لواط کننده بر لواط دهنده حرام نیست.
سر او پدر یا واج با پدر یا برااگر با زنی ازدواج نماید، و بعد از ازدـ  2424مسأله 

 شود.ـ آن زن بر او حرام می بنا بر احتیاط واجب لواط کند ـ
دواج اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای حج است با زنی ازـ  2425مسأله 

که  دانستهنماید، عقد او باطل است، هرچند آن زن در حال احرام نباشد، و چنانچه می
 تواند آن زن را عقد کند.است، دیگر تا ابد نمی زن گرفتن بر او حرام

باطل  اگر زنی که در حال احرام است با مردی ازدواج کند، عقد اوـ  2426مسأله 
 ر حالدانسته که ازدواج کردن داست هرچند مرد در حال احرام نباشد، و اگر زن می

 کند.زدواج ناحرام حرام است، احتیاط واجب آن است که بعدًا با آن مرد تا ابد ا
فرده ماگر مرد یا زن طواف نساء را که یکی از کارهای حج و عمره ـ  2427مسأله 

د، نجام دهاشود تا طواف نساء را نیاورند، استمتاع جنسی بر آنها حالل نمیجا هباست، 
 دواجشولی اگر ازدواج کند چنانچه با حلق یا تقصیر از احرام خارج شده باشد، از

 طواف نساء انجام نداده باشد.صحیح است، هرچند 
از  اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند، حرام است پیشـ  2428مسأله 

ر وغ دختاز بل بکند، بعد نزدیکیکند، ولی اگر  نزدیکیآنکه ُنه سال دختر تمام شود با او 
 (23۹۹)با او حرام نیست اگرچه افضاء نموده باشد )معنای افضاء در مسأله  نزدیکی

ت، و گذشت( ولی در صورت افضاء باید دیه او را بدهد، که دیه کشتن یک انسان اس
ـ  جبط وابنا بر احتیا همیشه باید مخارج زندگی او را بدهد حتی پس از طالق، بلکه ـ

 حتی اگر آن دختر پس از طالق با دیگری ازدواج نماید.
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ا یرجوع  ان آنها دو باراند که در میزنی را که سه مرتبه طالق دادهـ  2429مسأله 
 ذکر شود، ولی اگر با شرایطی که در احکام طالقعقد شده است، بر شوهرش حرام می

م، و گذ خواهد شد قدار شتن مبا مرد دیگری ازدواج کند، بعد از مرگ یا طالق شوهر دو 
ل می ه او، شوهر او   تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.عد 

 
 احکام عقد دائم

یرون بزنی که عقد دائم شده، حرام است بدون اجازه شوهر از خانه ـ  2430ه مسأل
یا  ب کندبرود، هرچند با حق  شوهر هم منافات نداشته باشد، مگر اینکه ضرورتی ایجا

ی ا برارماندن در خانه برای او حرجی باشد، یا مسکن مناسب او نباشد، و باید خود 
عذر  خواهد تسلیم نماید، و بدونت که او میهای جنسی که حق  همسر است هر وقلذت

هیه تکردن او جلوگیری نکند. و تهیه غذا و لباس، و منزل زن و  نزدیکیشرعی از 
ه نداشت داشته باشد یا ییتوانااحتیاجاتش بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نکند چه 

رار زار قو آباشد مدیون زن است. و همچنین از حقوق زن است که مرد او را مورد اذیت 
 ندهد، و با او بدون و جه شرعی تندی و خشونت نکند.

، حق  اگر زن به وظایف زناشویی خود در برابر شوهر هیچ عمل نکندـ  2431مسأله 
 برابر یم درغذا و لباس و منزل بر او ندارد، هرچند نزد او بماند، و اگر گاهی از تسل

اش ساقط ـ نفقه احتیاط واجب بنا بر های جنسی مشروع او سرباز زند ـخواسته
 شود.وجه ساقط نمیشود، و اما مهر او با عدم تمکین به هیچنمی

 مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.ـ  2432مسأله 
نچه مخارج زن در سفر اگر بیشتر از مخارج او در وطن باشد، چناـ  2433مسأله 

 مانند یما ور است، ولی پول ماشین، و یا هواپبا اذن شوهر سفر رفته باشد بر عهده شوه
گر باشد، ولی ااینها و بقیه مخارجی که سفر کردن او متوقف بر آنهاست، بر خودش می

ر سفر ین اگشوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را هم بدهد، و همچن
 ضروری از نظر شئون زندگی باشد، مانند سفر برای معالجه.
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دهد، زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را نمیـ  2434ه مسأل
اچار نچه نتواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممکن نیست چنامی

ه کند ا تهیرباشد و نتواند به حاکم شرع شکایت برد، و با کار کردن بخواهد مخارج خود 
 ت، اطاعت شوهر بر او واجب نیست.در موقعی که مشغول تهیه مخارج اس

ب شا یک مرد اگر مثاًل دو زن دائمی داشته باشد، و پیش یکی از آنهـ  2435مسأله 
ین بماند، واجب است پیش دیگری نیز یک شب در ضمن چهار شب بماند، و در غیر ا

، و نمایدصورت، ماندن نزد زن واجب نیست، بلی الزم است او را به طور کلی متارکه ن
 د.لی و احوط این است که مرد در هر چهار شب یک شب نزد زن دائمی خود بماناو

رک ترا  نزدیکیتواند بیش از چهار ماه با زن جوان خود شوهر نمیـ  2436مسأله 
ی به ود راضخبرای او ضرر یا مشقت زیاد داشته باشد، یا آنکه زن  نزدیکیکند مگر آنکه 

ر این دشد، و ازدواج ترک آن را بر زن شرط کرده باترک آن باشد، و یا آنکه در ضمن عقد 
س پفر، ـ فرقی نیست میان اینکه شوهر حاضر باشد یا مسا بنا بر احتیاط واجب حکم ـ

سر ت همـ جایز نیست سفر غیر الزم را بدون عذر و بدون رضای بنا بر احتیاط واجب ـ
 بیش از چهار ماه ادامه دهد.

نچه هر را معین نکنند، عقد صحیح است، و چنااگر در عقد دائم مـ  2437مسأله 
و اما در  بدهد. هایی که مثل او هستندکند باید مهر او را مطابق مهر زن نزدیکیمرد با زن 

قد عاشد، متعه چنانچه مهر را معین نکنند، هرچند از روی جهل یا غفلت یا فراموشی ب
 شود.باطل می

 رای دادن مهر مدت معین نکردهاگر موقع خواندن عقد دائمی بـ  2438مسأله 
 ه شوهرچکردن شوهر جلوگیری کند،  نزدیکیتواند پیش از گرفتن مهر از باشند، زن می

 ینزدیک هر بهمدادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گرفتن  ییتوانا
ر شوه کیینزدتواند بدون عذر شرعی از کند، دیگر نمی نزدیکیراضی شود و شوهر با او 

 جلوگیری نماید.
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 متعه )ازدواج موقت(

ی ازدواج موقت اگرچه برای لذت بردن هم نباشد، صحیح است، ولـ  2439مسأله 
 شود زن شرط کند که مرد از او هیچ لذت جنسی نبرد.نمی

ت احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با همسر موقـ  2440مسأله 
 را ترک نکند. ینزدیکخود اگر جوان باشد 

 یکینزدشود، اگر در عقد شرط کند که شوهر با او زنی که متعه میـ  2441مسأله 
لی رد، وهای دیگر از او ببتواند لذتنکند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می

حکم  نین استنماید، و همچ نزدیکیتواند با او راضی شود، شوهر می نزدیکیاگر بعدًا به 
 ئم.در عقد دا

 زنی که متعه شده است اگرچه آبستن شود حق  خرجی ندارد.ـ  2442مسأله 
زنی که متعه شده است حق  همخوابی ندارد، و از شوهر ارث ـ  2443مسأله 

 ز هر دوا ااز یک طرف ی برد، و چنانچه ارث بردن را ـبرد، و شوهر هم از او ارث نمینمی
اشکال است، ولی مراعات احتیاط ـ شرط کرده باشند، صحت این شرط محل  طرف

 ترک نشود.
زنی که متعه شده است اگرچه نداند که حق  خرجی و همخوابی ـ  2444مسأله 

ی بر شوهر ندارندارد، عقد او صحیح است، و برای آنکه نمی  د.دانسته است، حق 
رون تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیزنی که متعه شده است میـ  2445مسأله 

ام او حر رود، بیرون رفتنولی اگر به واسطه بیرون رفتن، حق  شوهر از بین میبرود، 
زه او اجا ـ در صورتی که حق  شوهر از بین نرود، بدون و بنا بر احتیاط مستحب است، ـ

 از خانه بیرون نرود.
ود رای خاگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را بـ  2446مسأله 
که  مبلغی ت، یا، چنانچه مرد او را به عقد دائم خود درآورد، یا به غیر از مدصیغه نماید

رنه ح، وگمعین شده او را عقد کند، وقتی آن زن فهمید، اگر اجازه نماید آن عقد صحی
 باطل است.
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الغ سر نابـ پدر یا جد  پدری، دختر یا پ مثالً  اگر برای محرم شدن ــ  2447مسأله 
شود، ای بار ناهی به عقد کسی درآورد، در صورتی که بر آن مفسدهخود را برای مدت کوت

شد، ته باعقد صحیح است، ولی اگر در مدت ازدواج پسر، به طور کلی قابلیت تلذذ نداش
 یا دختر به طور کلی قابل تلذذ از او نباشد، صحت عقد محل اشکال است.

دیگری است و  اگر پدر یا جد  پدری، طفل خود را که در محلـ  2448مسأله 
 ه مدتکداند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، در صورتی نمی

 زوجیت قابل باشد که از معقوده استمتاع شود، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل
طل قد باعشود، و چنانچه بعدًا معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، می

 اسطه عقد ظاهرًا محرم شده بودند نامحرمند.است، و کسانی که به و
 ه بایدکرد نزدیکیاگر مرد مدت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او ـ  2449مسأله 

 ست نصفانکرده واجب  نزدیکیتمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر 
 مهر را بدهد.
هتواند زنی را که متعه او بوده و مرد میـ  2450مسأله  ست، اش تمام نشده اهنوز عد 

ت اج موقازدو به عقد دائم خود درآورد، یا اینکه دوباره متعه نماید، ولی اگر هنوز مدت
و اا به رتمام نشده است و عقد دائم کند، عقد باطل است، مگر اینکه مدت باقیمانده 

 ببخشد، سپس عقد کند.
 

 احکام نگاه کردن

زنان نامحرم، و همچنین نگاه کردن به موی  نگاه کردن مرد به بدنـ  2451مسأله 
آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام 

هایشان تا مچ، اگر با شهوت یا با ترس از وقوع است، و نگاه کردن به صورت آنان و دست
وت و ترس از در حرام باشد، حرام است، بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شه

وقوع در حرام هم به آنها نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و 
ـ بدون آن نیز نباید  بنا بر احتیاط واجب باشد، بلکه ـترس از وقوع در حرام، حرام می
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ها و پوشانند، مثل سر و دستنگاه کند، مگر به جاهایی از بدن که معمواًل مردها نمی
ق پاها، که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، سا

 اشکال ندارد.
ب باک که اگر کسی آنها را امر به حجاهای بینگاه کردن به زنـ  2452مسأله 

رام در ح کنند، اشکال ندارد، مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوعنماید اعتنا نمی
رقی ها نیست، و همچنین فهای کفار و دیگر زنفرقی میان زنباشد، و در این حکم 

 .پوشانندنیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن، که معمواًل آنها نمی
 ـ خود را از هایغیر از صورت و دست زن باید موی سر و بدن ــ  2453مسأله 

بالغ  م کههپسری  مرد نامحرم بپوشاند، و احتیاط الزم آن است که بدن و موی خود را از
حریک رود که نگاهش به بدن زن موجب تفهمد و احتمال مینشده ولی خوب و بد را می

محرم هایش را تا مچ از مرد ناتواند صورت و دستشهوتش شود، بپوشاند، ولی زن می
رام حنگاه  رد بهنپوشاند، مگر در صورتی که بترسد به حرام بیفتد، یا به قصد مبتال کردن م

 که پوشانیدن در این دو صورت واجب است. باشد،
یشه نگاه کردن به عورت مسلمان بالغ حرام است، اگرچه از پشت شـ  2454مسأله 

ـ نگاه  زمط البنا بر احتیا یا در آیینه، یا آب صاف و مانند اینها باشد، و همچنین است ـ
 توانند بهیشوهر م فهمد، ولی زن وکردن به عورت کافر و بچه نابالغ که خوب و بد را می

 تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.
ند و اند، اگر قصد لذت نداشته باشمرد و زنی که با یکدیگر محرمـ  2455مسأله 

 .کنند توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاهخوف وقوع در حرام نباشد، می
ت به بدن مرد دیگر نگاه کند، ـ  2456مسأله  ن ردن زکو نگاه مرد نباید با قصد لذ 

ت حرام است، و همچنین است در هر دو مورد ا ف گر خوهم به بدن زن دیگر با قصد لذ 
 وقوع در حرام باشد.

 باشد،های مبتذله ناگر مرد زن نامحرمی را بشناسد، چنانچه از زنـ  2457مسأله 
دون به ها که نگاعکس او نگاه کند، بجز صورت و دستـ نباید به بنا بر احتیاط واجب ـ

 لذت و خوف وقوع در حرام جایز است.
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یه ا تنقاگر الزم شود که زنی زن دیگر، یا مردی غیر از شوهر خود رـ  2458مسأله 
 ورسد. نکند، یا عورت او را آب بکشد، باید چیزی در دست کند که دستش به عورت او 

عورت  ، یاکند همچنین است اگر الزم شود مردی مرد دیگر، یا زنی غیر زن خود را تنقیه
 او را آب بکشد.

عالجه ماگر زن ناچار به معالجه از مرضی باشد و مرد نامحرم برای ـ  2459مسأله 
شد چار بارد نامتواند به مرد نامحرم مراجعه نماید، و چنانچه آن نمودن او بهتر باشد، می

ردن کنگاه  گر بااکه برای معالجه او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد، ولی 
، جه کندمعال بتواند معالجه کند، نباید دست به بدن او بزند، و اگر با دست زدن بتواند

 نباید او را نگاه کند.
کند،  اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاهـ  2460مسأله 

ای هولی اگر چار ه کند،ـ باید آیینه را در مقابل گذاشته و در آن نگا بنا بر احتیاط واجب ـ
ه ردن بجز نگاه کردن به عورت نباشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر مدت نگاه ک

 تر از مدت نگاه کردن در آیینه باشد.عورت کوتاه
 

 ییمسائل متفرقه زناشو

افتد، واجب است زن کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام میـ  2461مسأله 
 بگیرد.

ز عقد ار شوهر در عقد مثاًل شرط کند که زن باکره باشد، و بعد اگـ  2462مسأله 
رط شد، یا م نزنتواند عقد را به هم بزند، ولی اگر به همعلوم شود که باکره نبوده است می

ن اوت بیبت تفتواند با مالحظه نسنکرده باشد ولی به اعتقاد بکارت ازدواج کرده باشد می
پس  ده استاند کم کند، و اگر دامهری که قرار دادهمهرالمثل باکره، و غیر باکره از 

 دینار« 80»ه باشد دینار باشد و مهر زنی مانند او اگر باکر« 100»بگیرد، مثاًل اگر مهر او 
ت، از ـ اس ( دینار25) ـ چهارمیکدینار باشد، که تفاوتش « 60»و اگر باکره نباشد 

 شود.دینار که مهر اوست کم می« 100»
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در  ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا نیستـ  2463مسأله 
رد ند واصورتی که احتمال فساد برود حرام است، هرچند طوری باشد که کسی دیگر بتوا

 شود، ولی اگر احتمال فساد نرود، اشکال ندارد.
ن را اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آـ  2464مسأله 

 د، عقد صحیح است، ولی مهر را باید بدهد.نده
ده نامی مسلمانی که از اسالم خارج شود و کفر را اختیار کند، مرتدـ  2465مسأله 

 ست کهاشود، و مرتد بر دو قسم است: مرتد فطری، و مرتد ملی، و مرتد فطری کسی می
ز پس از او نی خود د وپدر و مادر او، یا یکی از آنها در هنگام به دنیا آمدن او مسلمان باشن

 ز مسلمان باشد، و سپس کافر شود، و مرتد ملی مقابل آن است.یتمی
اطل باگر زن پس از ازدواج مرتد شود چه ملی و چه فطری، عقد او ـ  2466مسأله 

ه ندارد، و همچنین  نزدیکیگردد، و چنانچه شوهرش با او می  ست اگرانکرده باشد عد 
 هایی باشد کهیائسه یا صغیره باشد. اما اگر زن در سن  زن مرتد شود ولی نزدیکیبعد از 

ه  ذکربینند باید به دستوری که در احکام طالق حیض می ر ، و اگداردنگهخواهد شد عد 
ه مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می اگر  ست کهاماند، هرچند بهتر آن در بین عد 

 ق دادهد طالخواهند جدا شونانند، و اگر میخواهند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخومی
نش فتن سشود. و یائسه در مسأله زنی است که پنجاه سال سن داشته، و از جهت باال ر

 خون حیض نبیند، و امید بازگشت آن را هم نداشته باشد.
شود، و اگر مرد پس از عقد مرتد فطری شود، زنش بر او حرام میـ  2467مسأله 

ه وفات که داکرده نزدیکیاگر   م طالقر احکاند و یائسه و صغیره نیست باید به مقدار عد 
ه  ذکر خواهد شد ه اند یا یائسهنکرد نزدیکیـ اگر  بنا بر احتیاط واجب ، بلکه ـداردنگهعد 

ه وفات  ه مرد توبه کنداردنگهیا صغیره است باز هم عد  تیاط بنا بر اح د ـ، و اگر در بین عد 
دا خواهند جند با هم زندگی کنند دوباره عقد بخوانند، و اگر میخواهـ اگر می واجب

 شوند طالق داده شود.
نکرده  نزدیکیاگر مرد پس از عقد، مرتد ملی شود، چنانچه با زنش ـ  2468مسأله 
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ه ندارد، و اگر بعد از یا اینکه زن یائسه، یا صغیره باشد، عقد او باطل می شود، و عد 
بینند، باید آن زن به مقدار هایی باشد که حیض میدر سن  زن مرتد شد و زن او نزدیکی

ه طالق که در احکام طالق  ه  ذکر خواهد شدعد  ه داردنگهعد  ، و اگر پیش از تمام شدن عد 
 ماند.شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی می

رد مد، و نبر اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرونـ  2469مسأله 
 هم قبول کند، نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد.

تواند اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد، شوهر بعدی میـ  2470مسأله 
ی پسر ا براآن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند، و نیز اگر دختری ر

 ازدواج نماید.تواند با مادر او خود عقد کند، می
اقی بسقط کردن جنین جایز نیست، هرچند از زنا باشد، مگر اینکه ـ  2471مسأله 

ر این دد که تحملی داشته باشد، یا مشقت زیاد داشته باشماندن آن برای زن ضرر غیرقابل
ان از ج صورت قبل از جان یافتن جنین سقط کردن آن جایز است ولی دیه دارد، اما پس

 اقی ماندندر صورتی که ب –بنا بر احتیاط واجب  –قاط جایز نیست. حتی یافتن جنین اس
 تحملی داشته باشد.آن برای زن مشقت یا ضرر غیرقابل

ه غیر هم نیست، زنـ  2472مسأله  ، ا کنداگر کسی با زنی که شوهر ندارد و در عد 
ل طفه حالناز  ندای از آنان پیدا شود، در صورتی که ندانچنانچه بعد او را عقد کند و بچه

 زاده است.است یا حرام، آن بچه حالل
ه است و با او ازدواج کند، چنـ  2473مسأله  ن زانچه اگر مرد نداند که زن در عد 

لی باشد، وو میدزاده است و شرعًا فرزند هر ای از آنان به دنیا آید، حاللهم نداند و بچه
ه است و تزویج در عاگر زن می ه جایز نیست شرعًا، بچه دانسته که در عد  پدر  رزندِ فد 

 ـ حرام طور که گذشتهمان است، و در هر صورت عقد آنان باطل است، و به یکدیگر ـ
 باشند.ابدی می

ام، نباید حرف او را قبول کرد، ولی اگر بگوید اگر زن بگوید یائسهـ  2474مسأله 
د، که در این صورت احتیاط شود مگر آنکه مورد اتهام باششوهر ندارم، حرف او قبول می
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 واجب آن است که از حال او جستجو شود.
رد، کاگر بعد از آنکه انسان با زنی که گفت شوهر ندارم ازدواج ـ  2475مسأله 

خص ششخصی ادعا کند که آن زن، زِن اوست، چنانچه شرعًا ثابت نشود که گفته آن 
 صحیح است، نباید حرف او را قبول کرد.

ش مادر تواند او را ازدو سال پسر یا دختر تمام نشده، پدر نمی تاـ  2476مسأله 
است  جدا کند زیرا نگهداری بچه حق  مشترک پدر و مادر است، و احتیاط مستحب آن

ه ای بچکه بچه را تا هفت سال از مادرش جدا نکند، بلکه در صورتی که جدا کردن بر
 ضرر داشته باشد این کار جایز نیست.

ت که گر دیانت و اخالق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن اساـ  2477مسأله 
آمد که  روایت شده که: هرگاه خواستگاری برای دختر شما اکرم پیامبررد نشود؛ از 

ید ین نکنگر چناخالق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او درآورید، ا
 فتنه و فساد بزرگی در زمین بپا خواهد شد.

جب اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد، واـ  2478مسأله 
 است شوهر با زن دیگر ازدواج نکند، و زن هم حق ندارد مهر را بگیرد.

ها کسی که از زنا به دنیا آمده است، اگر ازدواج کند، بچه آنـ  2479مسأله 
 زاده است.حالل

 یکینزدضان، یا در حال حیض زن با او هرگاه مرد در روزه ماه رمـ  2480مسأله 
 زاده است.ای از آنان به دنیا آید، حاللکند، معصیت کرده، ولی اگر بچه

ه وفات ــ  2481مسأله  که  زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده، اگر بعد از عد 
ل از سفر برگردد، باید خواهد شد ذکرمقدار آن در احکام طالق  از  ـ شوهر کند و شوهر او 

م با او  ل حالل است، ولی اگر شوهر دو  م جدا شود و به شوهر او  کرده  نزدیکیشوهر دو 
ه طالق است،  ه وطی شبهه، که همان مقدار عد  ، و در دوران داردنگهباشد، زن باید عد 

ل نباید با او  ه، شوهر او  کند، ولی سایر استمتاعات جایز است و نفقه او بر  نزدیکیعد 
ل است م باید مهر او را مطابق زنشوهر او   هایی که مثل او هستند بدهد.، و شوهر دو 



 
 
 

 احکام شیر دادن
شد،  خواهد ذکر( 24۹2ای را با شرایطی که در مسأله )اگر زنی بچهـ  2482مسأله 

ه از زن ده از عاین  ها، و اگر دختر باشد بهشیر دهد، آن بچه اگر پسر باشد به این عد 
 :شودمردها محرم می

 گویند.می« مادر رضاعی»خود زن، و او را  اّول:
 گویند.می« پدر رضاعی»شوهر زن که شیر مربوط به اوست، و او را  دّوم:

 اشند.بپدر و مادر آن زن هر چه باال روند، اگرچه پدر و مادر رضاعی او  سّوم:
 آیند.اند، یا بعد به دنیا میهایی که از آن زن به دنیا آمدهبچه چهارم:
د، ا باشنهای نسبی آنهروند، چه بچه پایینهای اوالد نسبی آن زن هر چه بچه پنجم:
 های رضاعی.و چه بچه

ن آن با خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خورد ششم:
 زن، خواهر و برادر شده باشند.

 عمو و عمه آن زن، اگرچه رضاعی باشند. هفتم:
 اله آن زن، اگرچه رضاعی باشند.و خ ییدا هشتم:

چه ، اگرروند پاییناوالد شوهر آن زن که شیر مربوط به آن شوهر است، هر چه  نهم:
 اوالد رضاعی او باشند.

 پدر و مادر آن مرد، هر چه باال روند. دهم:
 خواهر و برادر آن مرد، اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند.یازدهم: 

اعی و خاله آن مرد، هر چه باال روند، حتی اگر رض ییداعمو عمه، و دوازدهم: 
 باشند.

ه دیگری هم ـ  م ن محرـ به واسطه شیر داد شودمی ذکرکه در مسائل بعد  و نیز عد 
 شوند.می
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شود شیر می ذکر( 24۹2ای را با شرایطی که در مسأله )اگر زنی بچهـ  2483مسأله 
نانچه ند، و چاند ازدواج کاز آن زن به دنیا آمدهتواند با دخترهایی که دهد، پدر آن بچه نمی

ضاعی های رشود، ولی جایز است با دختریکی از آنها فعاًل زن او باشد عقد او باطل می
نیز  آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و

چه ، اگرمربوط به اوستـ دخترهای شوهری را که شیر  بنا بر احتیاط واجب تواند ـنمی
او   زندخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعالً 

 شود.ـ باطل می بنا بر احتیاط واجب باشد عقد او ـ
شود شیر می ذکر( 24۹2ای را با شرایطی که در مسأله )اگر زنی بچهـ  2484مسأله 

ز شود، و نیت به خواهرهای آن بچه محرم نمیدهد، شوهر آن زن که شیر مربوط به اوس
 شوند.خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی

 شود، وای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمیاگر زنی بچهـ  2485مسأله 
 شوند.ای که شیر خورده محرم نمینیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه

ن با آ وان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند اگر انسـ  2486مسأله 
 تواند آن دختر را برای خود عقد کند.نماید، دیگر نمی نزدیکی

ختر آن د تواند با زنی کهاگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمیـ  2487مسأله 
 را شیر کامل داده ازدواج نماید.

یر شر را ری که مادر، یا مادربزرگ او آن دختتواند با دختانسان نمیـ  2488مسأله 
ا شیر رختری دکامل داده ازدواج کند، و نیز اگر زن پدر انسان از شیر مربوط به پدر او 

 ا برایرواری تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنانچه دختر شیرخداده باشد انسان نمی
باطل  ، عقدن دختر را شیر دهدخود عقد کند، بعد مادر، یا مادربزرگ، یا زن پدر او، آ

 شود.می
او را  رادر،با دختری که خواهر یا زن برادر انسان، از شیر مربوط به بـ  2489مسأله 

وه نه، یا درزادشود ازدواج کرد، و همچنین است اگر خواهرزاده، یا براشیر کامل داده، نمی
 خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.
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ود خاگر زنی بچه دختر خود را شیر کامل دهد، آن دختر به شوهر ـ  2490ه مسأل
یر شای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شود، و همچنین است اگر بچهحرام می

ست وار ادهد. ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیرخ
 شود.بر شوهر خود حرام نمی

درش اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر مربوط به پـ  2491مسأله 
شود، چه بچه ( آن دختر به شوهر خود حرام می2483شیر دهد، بنا بر احتیاط در مسأله )
 از همان دختر چه از زن دیگر باشد.

 
 شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است

 رط دارد:شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شـ  2492مسأله 
ن ز پستاع را ابچه، شیر زن زنده را بخورد، پس اگر بعضی از مقدار معتبر در رضااّول: 

 زنی که مرده است شیر بخورد، فایده ندارد.
س اشد، پبشرعی به وجود آمده باشد، هرچند وطی شبهه  یدنیزایشیر آن زن از  دّوم:

بچه  مده بهآه دنیا ای را که از زنا ببه وجود بیاید، یا شیر بچه یدنزایفرضًا شیر بدون اگر 
 شود.دیگر بدهد، به واسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی

 ارد.ری ندبچه شیر را از پستان بمکد، پس اگر شیر را در گلوی او بریزند اث سّوم:
 شیر خالص باشد، و با چیز دیگر مخلوط نباشد.چهارم: 
وط به یک شوهر باشد، پس مقدار شیری که موجب حرمت است، همه مربپنجم: 

ع ا موقو از او آبستن شود و ت اگر زن شیردهی را طالق دهند، بعد شوهر دیگری کند
ل داشته باقی بیدنزای از  یدنزایز اشد، و مثاًل هشت دفعه پیش ا، شیری که از شوهر او 

ل، و هفت دفعه بعد  م، به بچه یدنزایاز شیر شوهر او  ه چه بب ای بدهد، آناز شیر شوهر دو 
 شود.کسی محرم نمی

 بچه، شیر را قی نکند، و اگر قی کند اثری ندارد.ششم: 
شیر دادن بچه به مقداری باشد که استخوانش از آن شیر محکم شده و گوشت هفتم: 
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روز یا بدنش بروید، و اگر معلوم نباشد که آیا به این حد رسیده یا نه، چنانچه یک شبانه
، شیر را سیر بخورد باز هم کافی ذکر خواهد شدمسأله آینده  طوری که درپانزده مرتبه به

گوشت  یدنروییر در محکم شدن استخوان بچه و است، ولی اگر معلوم باشد که آن ش
روز، یا پانزده مرتبه شیر خورده باید مراعات بدنش مؤثر نبوده، در حالی که بچه یک شبانه

موارد ذکر شده ازدواج نکند و نگاه  ـ در چنین مورد ترک نشود، پس در احتیاط واجب ـ
 محرمانه نیز نکند.

 دهند، ا شیردو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او ر هشتم:
ز آن ابعد  وشود، بلکه اگر مثاًل پیش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه به کسی محرم نمی

ه شیرد زن دنییزاچنانچه از موقع  شود، ولیهفت مرتبه شیر بخورد، به کسی محرم نمی
ه ببچه  ای را شیر دهد، آنبیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه

 شود.شد، محرم می ذکرکسانی که 
از مسأله قبل روشن شد، مقدار شیری که موجب محرم شدن است ـ  2493مسأله 

 سه معیار دارد:
 گوشت و محکم شدن استخوان دنییرو اینکه به حدی باشد که عرفًا موجبـ  1

 کم که غذای باشد، و شرط آن این است که مستند به شیر باشد و غذایی با آن نباشد، ولی
 ری ازمؤثر نیست ضرر ندارد، و اگر از دو زن شیر بخورد، اگر طوری باشد که مقدا

ر ، هشدگوشت و محکم شدن استخوان مستند به این، و مقداری مستند به آن با دنییرو
 خواهدندو مادر رضاعی خواهند بود، و اگر به هر دو با هم مستند باشد موجب حرمت 

 شد.
 روز غذا یا شیرمحاسبه زمانی، و شرط آن این است که بچه در بین یک شبانهـ  2

رده ذا خوغکس دیگر را نخورد، ولی اگر آب یا دارو، یا غذا بخورد که نگویند در بین 
د ده باشر خورروز مرتب در موقع احتیاج، یا تمایل شیر طول شبانهاشکال ندارد، و باید د

ل شبانه بنا بر احتیاط واجب و از او دریغ نشده باشد، بلکه ـ ساب وقتی ح روز راـ باید او 
 کنند که بچه گرسنه باشد و آخر آن وقتی که سیر باشد.
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 خورد ویک زن بمحاسبه عددی، و شرط آن این است که پانزده مرتبه را از شیر ـ  3
 دارد ونضرر  در بین پانزده مرتبه شیر کس دیگر را نخورد، ولی خوردن غذا در میان آنها

این  ورد بهمل بخفاصله زمانی میان پانزده بار نیز ضرری ندارد، و باید در هر دفعه شیر کا
 شیر ر بینمعنی که گرسنه باشد و تا سیر شدن کامل بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر د

 تا زمان سیر خوردن نفس تازه کند، یا کمی صبر کند که از ابتدای پستان در دهان گرفتن،
 شدن یک دفعه حساب شود، اشکال ندارد.

کند  ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگراگر زن از شیر شوهر خود بچهـ  2494مسأله 
م بچه دیگر را شیر دهد، آن دو بچه به یکدیگر محرم ن  شوند.میو از شیر شوهر دو 

ه اگر زن از شیر یک شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنها بـ  2495مسأله 
 شوند.یکدیگر، و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می

م ه گفتیاگر کسی چند زن داشته باشد و هرکدام از آنان با شرایطی کـ  2496مسأله 
رم ها، محو به آن مرد و به همه آن زن ها به یکدیگرای را شیر دهد، همه آن بچهبچه
 شوند.می

 ای را مثاًل هشتاگر کسی دو زن شیرده دارد، و یکی از آنان بچهـ  2497مسأله 
 شود.مرتبه، و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد، آن بچه به کسی محرم نمی

اگر زنی از شیر یک شوهر، پسر و دختری را شیر کامل بدهد، ـ  2498مسأله 
 شوند.برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی خواهر و

یر شهایی که به واسطه تواند بدون اذن زن خود، با زنانسان نمیـ  2499مسأله 
واط لبالغی سر نااند ازدواج کند. نیز اگر با پخوردن، خواهرزاده، یا برادرزاده زن او شده

یعنی به  د ـگ آن پسر را که رضاعی هستنتواند دختر و خواهر و مادر و مادربزرکند، نمی
کم ین حاـ برای خود عقد کند، و  اندواسطه شیر خوردن، دختر و خواهر و مادر او شده

اشد، بالغ ب هندهـ در موردی که لواط کننده بالغ نباشد، و یا لواط د بنا بر احتیاط واجب ـ
 نیز جاری است.

 شود.ه، به انسان محرم نمیزنی که برادر انسان را شیر دادـ  2500مسأله 
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اسطه وتواند با دو خواهر، اگرچه رضاعی باشند یعنی به انسان نمیـ  2501مسأله 
بعد  وکند  شیر خوردن، خواهر یکدیگر شده باشند، ازدواج کند، و چنانچه دو زن را عقد

، ستاطل اباند، در صورتی که عقد آنان در یک وقت بوده، هر دو عقد بفهمد خواهر بوده
لی صحیح، و عقد دومی باطل می  باشد.و اگر در یک وقت نبوده، عقد او 

 شود شیر دهد،اگر زن از شیر شوهر خود کسانی را که بعدًا گفته میـ  2502مسأله 
 شود.شوهرش بر او حرام نمی

 برادر و خواهر خود.اّول: 
 و خاله خود، و اوالد آنها. ییداعمو و عمه، و دّوم: 

وهر شخود، اگرچه در مورد نوه دختری موجب حرام شدن دخترش، بر های نوهسّوم: 
 شود.خود می

 برادرزاده یا خواهرزاده خود.چهارم: 
 برادر یا خواهر شوهر.پنجم: 
 خواهرزاده یا برادرزاده شوهر.ششم: 
 و خاله شوهر. ییداعمو و عمه و  هفتم:

 نوه شوهر از زن دیگر. هشتم:
حرم ه، یا دخترخاله انسان را شیر دهد، به او ماگر کسی دخترعمـ  2503مسأله 

 شود.نمی
 یگر رادمردی که دو زن دارد، اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی زن ـ  2504مسأله 

 شود.شیر دهد، زنی که فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی
 

 آداب شیر دادن

ت، و پدر حق ندارد به دیگری شیر دادن بچه ابتداًء حق  مادر اوسـ  2505مسأله 
انی است یا مزد واگذار کند، مگر اینکه مادر مزد بخواهد و پدر، دایه ای پیدا کند که مج 

تواند به دایه بسپارد، و پس از آن اگر مادر گیرد، که در این صورت پدر میکمتر می
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 نپذیرفت و خواست خود شیر بدهد، حق  مطالبه مزد ندارد.
گیرند، مسلمان عاقل، و ای که برای طفل میحب است دایهمستـ  2506مسأله 

ای ایهددارای صفات پسندیده از نظر جسمی و روانی و اخالقی باشد، و سزاوار نیست 
ای بگیرند هرو باشد. و مکروه است دایسال، یا زشتعقل، یا بزرگبگیرند که کافر، یا کم

 نا به دنیا آمده است.ای است که از زکه زنازاده است، یا شیرش از بچه
 

 مسائل متفرقه شیر دادن

یرا زای جلوگیری شود، ها به هر بچهبهتر آن است از شیر دادن زنـ  2507مسأله 
یگر ا یکدباند، و بعدًا دو نفر محرم ممکن است فراموش شود که به چه کسانی شیر داده

 ازدواج نمایند.
ه تمام شیر بدهند، و شایستمستحب است بچه را بیست و یک ماه ـ  2508مسأله 

 نیست که بیش از دو سال شیر بدهند.
 برود، اگر به واسطه شیر دادن به بچه کسی دیگر، حق  شوهر از بینـ  2509مسأله 

 تواند بدون اجازه او شیر دهد.زن نمی
 اگر شوهِر زنی دختر شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد،ـ  2510مسأله 

حرام  او ـ آن زن بر بنا بر احتیاط واجب یرخوار را شیر دهد، ـچنانچه زن، آن دختر ش
 گر شیر، و اشود، و احتیاطًا باید او را طالق دهد، و هرگز با او ازدواج نکندابدی می

ز شوهر اشود، و اگر شیر مربوط به خود او باشد، دختر شیرخوار نیز بر او حرام ابدی می
 شود.باطل می ـ عقد او بنا بر احتیاط سابق باشد، ـ
اند که اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، بعضی فرمودهـ  2511مسأله 

ه کرایطی شز با باید دختر شیرخواری را مثاًل دو روزه برای خود صیغه کند، و در آن دو رو
، ولی این شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد تا مادر زنش شود ذکر( 24۹2در مسأله )
شکال امحل  ورتی که زن برادر از شیر مربوط به آن برادر به آن دختر شیر دهدحکم در ص

 است.
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یر اسطه شاگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند بگوید به وـ  2512مسأله 
یق او ه تصدخوردن، آن زن بر او حرام شده، مثاًل بگوید شیر مادر او را خورده، چنانچ

م حرف هد زن ن زن ازدواج کند، و اگر بعد از عقد بگوید و خوتواند با آممکن باشد، نمی
 کرده کینزدیا ینکرده باشد،  نزدیکیاو را قبول نماید، عقد باطل است، پس اگر مرد با او 

 زو اگر بعد ا باشد، ولی در وقت نزدیکی کردن زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد،
ثل او مهایی که اندازه مهر زن، مرد باید مهر او را بهنزدیکی بفهمد که بر آن مرد حرام بوده

 هستند بدهد.
م اگر زن پیش از عقد بگوید به واسطه شیر خوردن بر مردی حراـ  2513مسأله 

ز عقد ابعد  تواند با آن مرد ازدواج کند، و اگرشده، چنانچه تصدیق او ممکن باشد، نمی
ن آحکم  وید که زن بر او حرام است، وبگوید، مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگ

 شد. ذکردر مسأله پیش 
 شود:شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت میـ  2514مسأله 

دا نان پیا اطمییخبر دادن کسی و یا کسانی که انسان از گفته او، یا آنها، یقین، اّول: 
 کند.

 یند ما بگون را هم بگویند، مثالً شهادت دو مرد عادل، ولی باید شرایط شیر داددّوم: 
در  زی همایم که فالن بچه بیست و چهار ساعت از پستان فالن زن شیر خورده و چیدیده

. و اما شد شرح دهند ذکر( 24۹2ها را که در مسأله )بین نخورده، و همچنین سایر شرط
محل  ثابت شدن شیر دادن به شهادت یک مرد و دو زن، یا چهار زن که عادل باشند،

 اشکال است، پس باید احتیاط شود.
اگر شک کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر ـ  2515مسأله 

خورده است یا نه، یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده است، بچه به کسی 
 شود، ولی بهتر آن است که احتیاط کنند.محرم نمی



 
 
 

 احکام طالق
لی ودهد، باید بالغ، و عاقل باشد، که زن خود را طالق میمردی ـ  2516مسأله 

؛ و نشود اگر بچه ده ساله زن خود را طالق دهد باید مراعات احتیاط در مورد آن ترک
الق طش را همچنین باید مرد با اختیار خود طالق دهد، و اگر او را مجبور کنند که زن

ثاًل را م اشد، پس اگر صیغه طالقدهد، طالق باطل است، و نیز باید قصد طالق داشته ب
 به شوخی، یا در حال مستی بگوید صحیح نیست.

زن باید در وقت طالق از خون حیض و نفاس پاک باشد، و ـ  2517مسأله 
 ذکره ل آیندنکرده باشد. و تفصیل این دو شرط در مسائ نزدیکیشوهرش در آن پاکی با او 

 .خواهد شد

ل حیض، یا نفاس در سه صورت صحیح طالق دادن زن در حاـ  2518مسأله 
 است:

 نکرده باشد. نزدیکیآنکه شوهرش بعد از ازدواج با او اّول: 
قش معلوم باشد آبستن است، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طال دّوم:

 حتیاطبدهد، بعد بفهمد آبستن بوده، آن طالق باطل است، هرچند بهتر است رعایت ا
 الق باشد.شود، گرچه با تجدید ط

د که د بفهمبودن، یا هر سببی هرچند کتمان زن باشد نتوان غایبمرد به واسطه  سّوم:
ـ  اجببنا بر احتیاط و زن از خون حیض و نفاس پاک است یا نه، ولی در این صورت ـ

 ق دهد.ا طالباید مرد صبر کند تا حداقل یک ماه از جدا شدنش از زن بگذرد، و بعد او ر
ود شگر زن را از خون حیض پاک بداند و طالقش دهد، بعد معلوم اـ  2519مسأله 

 گر اوکه موقع طالق در حال حیض بوده، طالق او باطل است مگر در فرض مذکور، و ا
 .را در حیض بداند و طالقش دهد بعد معلوم شود پاک بوده، طالق او صحیح است
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ا اگر از او جد داند زنش در حال حیض یا نفاس است،کسی که میـ  2520مسأله 
یدا ینان پا اطمیشود، مثاًل مسافرت کند و بخواهد او را طالق دهد، باید تا مدتی که یقین 

ر ده او ککند که زن از آن حیض یا نفاس پاک شده صبر نماید، و بعدًا چنانچه بداند 
در  تواند او را طالق دهد، و همچنین است اگر شک داشته باشدحالت پاکی است می

 ( گذشت مراعات کند.2518در مسأله ) غایبه آنچه را در کیفیت طالق صورتی ک
د، اگر مردی که از زن خود جدا شده بخواهد زن خود را طالق دهـ  2521مسأله 

طالع ارچند هچنانچه بتواند اطالع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، 
ا رر او شد که در شرع معین شده، اگهای دیگری بااو از روی عادت حیض زن، یا نشانه

 یست.نطالق دهد و بعدًا معلوم شود که در حال حیض یا نفاس بوده، طالق او صحیح 
کند چه پاک باشد، و چه در حال حیض  نزدیکیاگر با همسرش ـ  2522مسأله 

ولی زنی  باشد و بخواهد طالقش دهد، باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاک شود،
 ق دهندکی طالُنه سالش تمام نشده، یا معلوم است که آبستن است، اگر بعد از نزدیرا که 

( 2466اشکال ندارد، و همچنین است اگر یائسه باشد. )معنای یائسه در مسأله )
 گذشت(.

ر کند، و د نزدیکیاگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است ـ  2523مسأله 
ق ن طالعلوم شود که موقع طالق آبستن بوده، آهمان پاکی طالقش دهد، چنانچه بعد م

 باطل است، ولی رعایت احتیاط بهتر است هرچند با تجدید طالق باشد.
کند، و  نزدیکیاگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاک است ـ  2524مسأله 

تواند د و نسپس از او جدا شود، مثاًل مسافرت نماید، چنانچه بخواهد در سفر طالقش ده
ک اره پابیند و دوبقدری که زن بعد از آن پاکی خون میش اطالع پیدا کند، باید بهاز حال

و اگر با  شود، صبر کند. و احتیاط واجب آن است که آن مدت کمتر از یک ماه نباشد،می
ل و ذکررعایت آنچه  ه اقع شدشد طالق دهد، و سپس معلوم شود طالق در همان پاکی او 

 است، اشکال ندارد.
ای مانند بیماری یا شیر زنی که به طور مادرزادی یا به سبب عارضهـ  2525مسأله 
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های همسن  او حیض بیند ولی زندادن بچه یا مصرف دارو و مانند اینها حیض نمی
بینند، چنانچه شوهرش بخواهد او را طالق دهد باید بعد از آخرین نزدیکی که با او می

 ا طالق دهد.داشته تا سه ماه صبر کند، و سپس او ر
، خوانده شود «طالق»طالق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه ـ  2526مسأله 

سم زن د و او دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق را بخوان
و  ها است،اطمه ریعنی همسر من ف «َزْوَجِتی فاِطَمُة طاِلق  »او مثاًل فاطمه باشد، بگوید: 

تی که در صور و؛ «ق  َزْوَجُة ُمَوکِلی فاِطَمُة طالِ »را وکیل کند، آن وکیل بگوید:  اگر دیگری
 « طاِلق  هِذهِ »زن معین باشد، ذکر نام او الزم نیست. و اگر حاضر باشد کافی است بگوید: 

تواند مرد ن چنانچه و او را مخاطب قرار دهد. و «َاْنِت طاِلق»و به او اشاره کند، یا بگوید: 
 ربی آنعصیغه  را به صیغه عربی بیاورد و نتواند وکیل بگیرد، به هر لفظی که مرادفطالق 

 تواند طالق دهد.است از هر لغتی باشد می
ش ازدواج موقت طالق ندارد، و رها شدن زن به این است که مدتـ  2527مسأله 

اهد شو م، تمام شود، یا مرد مدت را به او ببخشد، مثاًل بگوید: مدت را به تو بخشید
 گرفتن و پاک بودن زن از حیض الزم نیست.

 
 عّده طالق

هـ  2528مسأله  ند، ندار زنی که ُنه سالش تمام نشده است، و همچنین زِن یائسه عد 
 نند.کشوهر  توانند فوراً کرده باشد، بعد از طالق می نزدیکییعنی اگرچه شوهر با آنها 

و یائسه نیست، و شوهرش با او زنی که ُنه سالش تمام شده است ـ  2529مسأله 
ه  نزدیکی ه زنی که فاصله بین داردنگهکرده اگر طالقش دهد، بعد از طالق باید عد  ، و عد 

دو حیض او کمتر از سه ماه است، آن است که بعد از آنکه شوهرش در پاکی طالقش 
م را داد، به دید قدری صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود، و همین که حیض سو 

ه او تمام می تواند شوهر کند، ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طالقش شود و میعد 
ه ندارد، یعنی می تواند بعد از طالق فورًا شوهر کند، مگر آنکه منی شوهر داخل بدهد عد 
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ه   .داردنگهفرج او شده باشد، که در این صورت باید عد 

بینند، هایی باشد که حیض میر سن  زنبیند اگر دزنی که حیض نمیـ  2530مسأله 
وهرش بیند، ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است، چنانچه شیا حیض می

ه  نزدیکیبعد از   .داردگهنبا او طالقش دهد، باید بعد از طالق تا سه ماه قمری عد 
ل ماه قمری طالقش بدهـ  2531مسأله  ه او سه ماه است، اگر او  د، نزنی که عد 

ه  دو ماه  را با قی ماه، و اگر در بین ماه طالقش بدهند، باید باداردنگهباید سه ماه تمام عد 
ه  ل را از ماه چهارم عد  اًل اگر ود، مثمام شتتا سه ماه  داردنگهبعد از آن و نیز کسری ماه او 

ه او غر  زوب روغروب روز بیستم ماه طالقش دهند و آن ماه سی روز باشد، پایان عد 
ل  ت که از ماه روز باشد احتیاط واجب آن اس 2۹بیستم از ماه چهارم است؛ و اگر ماه او 

ه  ه نداردنگهچهارم بیست و یک روز عد  ل عد  وز رته سی گه داش، تا با مقداری که از ماه او 
 شود.

هـ  2532مسأله  دن شاش تا دنیا آمدن یا سقط اگر زن آبستن را طالق دهند، عد 
اش تمام ه، عد  براین اگر مثاًل یک ساعت بعد از طالق، بچه او به دنیا آیدبچه اوست، بنا

ز زنا ار زن شود، ولی این در صورتی است که بچه فرزند شرعی شوهر باشد، بنابراین اگمی
ه او به وضع حمل بچه اش تمام آبستن شده باشد و شوهرش او را طالق دهد، عد 

 شود.نمی
ند، کلش تمام شده و یائسه نیست اگر ازدواج موقت زنی که ُنه ساـ  2533مسأله 

 به او نماید و مدت آن زن تمام شود، یا شوهر مدت را نزدیکیچنانچه شوهرش با او 
ه  و  داردنگهه بیند باید به مقدار دو حیض عد  ، پس اگر حیض میداردنگهببخشد، باید عد 

یض کافی نیست، و اگر حـ  بنا بر احتیاط واجب بار حیض دیدن ـشوهر نکند، و یک
د ن باشبیند چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید، و در صورتی که آبستنمی

ه او تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه اوست، اگرچه احتیاط مستحب آن است  ه به کعد 
ه  دنییزاهرکدام از   .داردنگهیا چهل و پنج روز که بیشتر است، عد 

ه طالق از موقعی است که خواندن صیغه طالق تمام ابتدای عد  ـ  2534مسأله 
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ه بفهمد که اند یا شود، چه زن بداند طالقش دادهمی نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عد 
ه او را طالق داده  .داردنگهاند، الزم نیست دوباره عد 

 
 عّده زنی که شوهرش مرده

ه باید تا چهار ما زنی که شوهرش مرده است، اگر آبستن نباشدـ  2535مسأله 
ه  ا غیره یص، یعنی: از شوهر کردن خودداری نماید، اگرچه داردنگهقمری و ده روز عد 

ه باشد، یا شوهرش قه رجعیه در حال عد   کینزدیو با ا یائسه، یا متعه، یا کافره، یا مطل 
 دنییزاع ا موقتنکرده باشد، حتی اگر شوهر طفل یا دیوانه باشد. و اگر آبستن باشد، باید 

ه  اید تا بای به دنیا آید، ، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچهداردنگهعد 
ه را  ه وفات»چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عد   گویند.می «عد 

ه وفات میـ  2536مسأله  باشد حرام است لباسی که زینت است زنی که در عد 
ام شود بر او حرنین کارهای دیگری که زینت حساب میبپوشد و سرمه بکشد، و همچ

 باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست.می
ه وـ  2537مسأله  فات اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عد 

م در زمان حیا لت شوهشوهر کند، چنانچه معلوم شود او بعدًا مرده است، و عقد دو  ، ر او 
ه وفات  م جدا شود، ـیا عد  ـ  ط واجبحتیااو بنا بر  واقعی او بوده است، باید از شوهر دو 

ه  م آبستن باشد تا مقدار داردنگهدو عد   ی شوهربرا دنییزا، پس در صورتی که از شوهر دو 
ه وطی شبهه ـ م عد  ل عد   که مانند عده طالق است دو  ات ه وفـ و بعد برای شوهر او 

ه سابق را داردنگه ل  تکمیل نماید؛ و اگر آبستن نباشد اگر مرگ شوهر، یا عد  بل از قاو 
ه وفات  نزدیکی م بوده است ابتداًء عد  ه وطی ش داردنگهشوهر دو  اگر  بهه، وو سپس عد 

ه آن مقدم است.  نزدیکی قبل از وفات بوده است عد 
ه وفات در صورتی که شوهر زنابتدای ـ  2538مسأله   یبغایا در حکم  غایب ،عد 

ن لی ایومطلع شود، نه از زمان مرگ شوهر،  د، از موقعی است که زن از مرگ شوهرباش
ت رعای وباشد. محل اشکال است، حکم در زنی که به سن بلوغ نرسیده، و یا دیوانه می

 احتیاط، واجب است.
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هـ  2539مسأله  د شود مگر آنکه مورام تمام شده، از او قبول میاگر زن بگوید عد 
 دعا کندگر اشود، مثاًل اـ قبول نمی بنا بر احتیاط واجب ه در این صورت ـتهمت باشد، ک

زنان  نش ازشود، مگر آنکه نزدیکامرتبه خون دیده ادعای او تصدیق نمیکه در یک ماه سه
 چنین بوده است.تصدیق کنند که عادت زنانه او این

 
 طالق بائن و طالق رجعی

ود خد از طالق، مرد حق ندارد به همسر طالق بائن آن است که بعـ  2540مسأله 
 است: رجوع کند، یعنی بدون عقد دوباره ازدواج را برقرار سازد، و آن بر شش قسم

 طالق زنی که نه سالش تمام نشده باشد. اّول:
 طالق زنی که یائسه باشد. دّوم:

 نکرده باشد. نزدیکیطالق زنی که شوهرش بعد از عقد با او  سّوم:
 ( خواهد آمد.2545م که شرح آن در مسأله )طالق سو   چهارم:
 طالق خلع و مبارات، و احکام آنها خواهد آمد. پنجم:
طالق حاکم شرع، زن شخصی را که نه حاضر است مخارج زندگانی او را  ششم:

 بدهد، و نه حاضر است او را طالق دهد.
ه است، شو ش هرو غیر اینها طالق رجعی است، به این معنی تا وقتی زن در عد 

اکم حستور همچنین طالقی که در این مورد، خود شوهر به د تواند به او رجوع نماید.می
 دهد.شرع می

ای که کسی که زنش را طالق رجعی داده، حرام است او را از خانهـ  2541مسأله 
ه آن ز جملاموقع طالق در آن خانه ساکن بوده است، بیرون کند، ولی در بعضی از موارد 

م یر الزغارهای نماید، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای ککه زن زنا 
وران در د بدون اذن شوهر از خانه بیرون رود، و بر مرد واجب است مخارج زندگی او را

ه بدهد.  عد 
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 احکام رجوع کردن

 :تواند به زن خود رجوع کنددر طالق رجعی، مرد به دو قسم میـ  2542مسأله 
 ه است.ر نمودرفی بزند که معنایش این باشد که دوباره ازدواج با او را برقراحاّول: 
حقق کردن رجوع م نزدیکیکاری کند و به آن کار قصد رجوع نماید، و با دّوم: 

ل شود، اگرچه قصد رجوع نداشته باشد، و اما بوسیدن و دست زدن با شهوت محمی
 دهد.بالق طاهد رجوع کند باید، دوباره ـ اگر نخو و بنا بر احتیاط واجب اشکال است، ـ

هد، دبرای رجوع کردن الزم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر ـ  2543مسأله 
 بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند، رجوعش صحیح است، ولی اگر

ه رجوع نموده ه مرد بگوید که در عد   مرد الزم است ام و زن تصدیق نکند،بعد از تمامی عد 
 ادعای خود را اثبات نماید.

او  و با مردی که زن خود را طالق رجعی داده، اگر مالی از او بگیردـ  2544مسأله 
ت که صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، این مصالحه اگرچه صحیح است و واجب اس

 زدواجرود، و در صورتی که رجوع کند ارجوع ننماید، ولی حق  رجوع او از بین نمی
 وباره برقرار خواهد شد.د

ا طالق او ر اگر زنی را دو بار طالق دهد و به او رجوع کند، یا دو بارـ  2545مسأله 
قد یگر عددهد و بعد از هر طالق عقدش کند، یا بعد از یک طالق رجوع و بعد از طالق 
م م آن زن بر او حرام است، ولی اگر بعد از طالق سو   یگریبه د کند، بعد از طالق سو 

ل حالل می عقد  وبارهدتواند آن زن را شود، یعنی میشوهر کند، با پنج شرط به شوهر او 
 نماید:

م همیشگی باشد، و اگر ازدواج موقت کند، بعد  اّول:   از او ز آنکهاآنکه عقد شوهر دو 
ل نمی  تواند او را عقد کند.جدا شد شوهر او 

م با او  دّوم: ز ازدیکی تیاط واجب آن است که نو دخول کند، و اح نزدیکیشوهر دو 
 فرج باشد نه از دبر.
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م طالقش دهد یا بمیرد. سّوم:  شوهر دو 
م تمام شود. چهارم: ه وفات شوهر دو  ه طالق، یا عد   عد 
م در زمان پنجم:   بالغ باشد. نزدیکیبنا بر احتیاط واجب شوهر دو 

 
 طالق خلع

مهر  از او کراهت دارد و طالق زنی را که به شوهرش مایل نیست وـ  2546مسأله 
 الق خلعگویند. در ط« طالق خلع»بخشد که طالقش دهد، یا مال دیگر خود را به او می

 حقوق معتبر است که کراهت زن از شوهرش به حدی باشد که او را به مراعات ننمودن
 زناشویی تهدید نماید.

 انچه اسماگر خود شوهر بخواهد صیغه طالق خلع را بخواند، چنـ  2547مسأله 
و بنا بر  «ْت ا َبَذلَ مَعلی  َزْوَجِتی فاِطَمُة َخَلْعُتها»گوید: زن مثاًل فاطمه باشد، پس از بذل می

ل ی که بذیعنی زنم فاطمه را در مقابل چیز «َفِهی طاِلق  »احتیاط مستحب نیز بگوید: 
م زش النموده طالق خلع دادم او رها است. و در صورتی که زن معین باشد، بردن نام

 نیست، و همچنین در مبارات.
 اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد، وـ  2548مسأله 

د وشوهر همان کس را وکیل کند که زن را طالق دهد، چنانچه مثاًل اسم شوهر مح اسم  م 
ُت َذلْ  بَ ِطَمةَ َعْن ُمَوکَلِتی فا»خواند: طور میزن فاطمه باشد، وکیل، صیغه طالق را این

ٍد ِلیْخَلَعها َعَلیهِ  لی ما عَ ی َخَلْعُتها  ُمَوکلِ َزْوَجةُ »گوید: پس از آن می «َمْهَرها ِلُمَوکِلی ُمَحمَّ
هر او ا به شورگری و اگر زنی کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دی ،«َبَذَلْت َفِهی طاِلق  

 اًل اگروید، مثآن چیز را بگ «هاَمْهرَ »کلمه  جایبهببخشد که او را طالق دهد، وکیل باید 
 .«َبَذَلْت ِمَأَة ُتومانٍ »صد تومان داده باید بگوید 

 
 طالق مبارات

اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و از هم کراهت داشته باشند، و ـ  2549مسأله 
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 گویند. «مبارات»زن مالی را به مرد بدهد که او را طالق دهد، آن طالق را 
م زن شوهر بخواهد صیغه مبارات را بخواند، چنانچه مثاًل اساگر ـ  2550مسأله 

ُت َزْوَجِتی فاِطَمَة َعلی ما َبَذَلْت »فاطمه باشد بگوید: 
ْ
ـ نیز  زمتیاط البر اح و بنا ـ «باَرأ

و رها ادیم پس شیعنی من و زنم فاطمه در مقابل بذل او، از هم جدا  «َفِهی طاِلق  »بگوید: 
ُت بَعْن ِقَبِل ُمَوکِلی »ل کند، وکیل باید بگوید: است. و اگر دیگری را وکی

ْ
 َتُه فاِطَمةَ  َزْوَج اَرأ

ما بِ » «ْت َبَذلَ  َعلی ما»کلمه  جایبهو در هر دو صورت اگر  ،«َعلی ما َبَذَلْت َفِهی طاِلق  
 بگوید، اشکال ندارد. «َبَذَلْت 

صحیح  صیغه طالق خلع و مبارات در صورت امکان باید به عربیـ  2551مسأله 
( 2526خوانده شود، و چنانچه ممکن نباشد حکم آن حکم طالق است که در مسأله )

برای  گوید:گذشت، ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد مثاًل به فارسی ب
 طالق، فالن مال را به تو بخشیدم، اشکال ندارد.

ه طالق خلع یا مبارات، از ـ  2552مسأله  بخشش خود یا اگر زن در بین عد 
رار ا برقرتواند رجوع کند و بدون عقد دوباره ازدواج مقداری از آن برگردد، شوهر می

 سازد.
مهر  گیرد، باید بیشتر ازمالی را که شوهر برای طالق مبارات میـ  2553مسأله 

ال ، اشکنباشد بلکه بهتر است کمتر از مهر باشد، ولی در طالق خلع اگر بیشتر باشد
 ندارد.

 
 کام متفرقه طالقاح

اگر با زنی که همسرش نیست به گمان اینکه همسر خود اوست ـ  2554مسأله 
باشد، باید کند، چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می نزدیکی

ه   .داردنگهعد 
داند همسرش نیست زنا کند، و زن بداند که آن مرد اگر با زنی که میـ  2555مسأله 

ه شوهر او ن باشد، ، ولی اگر گمان کند که شوهرش میداردنگهیست، الزم نیست عد 
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ه   .داردنگهاحتیاط واجب آن است که عد 
 اگر مرد زنی را گول بزند که رعایت حقوق زناشویی شوهرش راـ  2556مسأله 

لی ست، وانکند تا او وادار شود طالقش دهد و زِن آن مرد شود، آن طالق و عقد صحیح 
 اند.یت بزرگی کردههر دو معص

هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که در شرایط خاصی ـ  2557مسأله 
 یا به زندان مثاًل اگر شوهر مسافرت طوالنی نماید، یا مثاًل شش ماه به او خرجی ندهد،
ی اگر ت، ولطوالنی محکوم شود و مانند آن، اختیار طالق با او باشد، این شرط باطل اس

ط و شر د، که از طرف شوهر وکیل باشد که در شرایط خاصی، یا بدون قیدچنین شرط کن
ت عزل وکال تواند بعدًا او را ازبتواند خود را طالق دهد، شرط صحیح است، و شوهر نمی

 کند، و اگر خود را طالق داد، طالق صحیح است.
زنی که شوهرش گم شده است، اگر بخواهد با دیگری شوهر کند ـ  2558مسأله 

 آمده «منهاج الصالحین»ید نزد مجتهد عادل برود، و در شرایط خاصی که در کتاب با
 تواند او را طالق دهد.است، می

ه ی که بتوانند زن او را در صورتپدر و جد  پدری دیوانه دائمی، میـ  2559مسأله 
 صالح او باشد طالق بدهند.

چه ا متعه کند، اگراگر پدر یا جد  پدری برای طفل خود، زنی رـ  2560مسأله 
اله سارده مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت ازدواج موقت باشد، مثاًل برای پسر چه

را  تواند مدت آن زنخودش زنی را دو ساله متعه کند، چنانچه صالح بچه باشد می
 تواند طالق دهد.ببخشد، ولی زن دائمی او را نمی

را  نفر را عادل بداند و زن خوداگر بر اساس حجت شرعی مرد دو ـ  2561مسأله 
ت عدال پیش آنان طالق دهد، دیگری که در عدالت آنان شک دارد اگر احتمال بدهد که

هعتواند آن زن را بعد از تمام شدن آنان نزد طالق دهنده ثابت بوده است، می اش برای د 
ا ن زن رآواند تخود یا دیگری عقد کند، ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته باشد نمی

 عقد کند.
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زنی که طالق رجعی داده شده است، در حکم همسر شرعی است تا ـ  2562مسأله 
ه اش تمام شود، پس باید از هرگونه استمتاعی که حق  شوهر است ممانعت زمانی که عد 

نکند، و جایز است بلکه مستحب است خود را برای او آرایش کند، و جایز نیست بدون 
اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد، و کفن و فطره او نیز شود، و نفقه اجازه او خارج

برد، و مرد بر عهده شوهر است، و در صورت مرگ هرکدام، دیگری از او ارث می
ه او با خواهرش، ازدواج کند.نمی  تواند در دوران عد 
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یزی چشود، و این  غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق  کسی مسلط

ایت رو اکرم پیامبراست که به حکم عقل و قرآن و روایات حرام است، و از حضرت 
ز اشده است، که هر کس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را 

 اندازند.طبقه آن مثل طوق به گردن او میهفت

گری و پل و جاهای دیاگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه، ـ  2563مسأله 
اگر  وکه برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حق  آنان را غصب نموده است، 
ند و ککسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون 

 نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است.
 ه گروقرار بگذارند که چیزی را ک اگر گرو دهنده، و گرو گیرنده،ـ  2564مسأله 

تواند شخص سومی باشد، گرو دهنده نمی به دستگرو گیرنده، یا  به دستگذاشته شده 
 د.رگردانبورًا آن چیز را پیش از آنکه طلب او را بدهد پس بگیرد، و چنانچه بگیرد باید ف

 هر اند، اگر دیگری غصب کند،مالی را که نزد کسی گرو گذاشتهـ  2565مسأله 
یند، ه نماتوانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبیک از صاحب مال و گرو گیرنده می

 و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است.
 گر آناگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند، و اـ  2566مسأله 

( و 2576ه )ا به شرحی که در مسألچیز از بین برود و قیمت داشته باشد، باید عوض آن ر
 ( خواهد آمد به او بدهد.2577)

آید، مثاًل از  به دستاگر از چیزی که غصب کرده منفعتی ـ  2567مسأله 
ه اًل ی که مثمال است، و نیز کسای پیدا شود، مال صاحبگوسفندی که غصب کرده بر 

 بدهد. ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن راخانه
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ا آن ر اگر از بچه یا دیوانه چیزی را که مال اوست غصب کند، بایدـ  2568مسأله 
 به ولی او بدهد، و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد.

 مام آنهرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند، چنانچه هر دو بر تـ  2569مسأله 
 ییتنها یز است، اگرچه هر یک بهچیز تسلط داشته باشند، هرکدام از آنان ضامن آن چ

 توانسته آن را غصب نماید.نمی
اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند، مثاًل ـ  2570مسأله 

ت، گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن اس
 اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.

ای را مانند گوشواره غصب کند شدهطالی ساختهاگر شخصی قطعهـ  2571أله مس
احبش به ص کردن و پس از آنو آن را آب نماید، باید آن را با تفاوت قیمتش پیش از آب

لش م سازم، یبدهد، و چنانچه برای اینکه تفاوت قیمت را ندهد بگوید آن را مثل او 
ثل من را تواند او را مجبور کند که آمالک نمی مالک مجبور نیست قبول نماید، و نیز

لش بسازد.  او 
لش باگر چیزی را که غصب کرده بهـ  2572مسأله  هتر طوری تغییر دهد که از او 

ا به رمال  شود، مثاًل طالیی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید
 ویرد، زحمتی که کشیده مزد بگ تواند برایهمین صورت بده، باید به او بدهد و نمی

لش درآورد، ولی اگر  جازه دون ابهمچنین بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت او 
لش یا به شکلی دیگر کند، معلوم نیست ضامن تفاوت قی ان دو مت میاو آن چیز را مثل او 

 حالت باشد.
لش بهتر طوری تغییر دهد که اگر چیزی را که غصب کرده بهـ  2573مسأله  از او 

ل درآوری، اگر برای او هدفی در این  شود، و صاحب مال بگوید باید آن را به صورت او 
لش درآورد، و چنانچه قیمت آن  درخواست باشد واجب است غاصب آن را به صورت او 

لش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس   ییطالبه واسطه تغییر دادن از او 
لش درآوری، را که غصب کر ده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت او 
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کردن، قیمت آن از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود، باید در صورتی که بعد از آب
 تفاوت آن را بدهد.

اعت اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زرـ  2574مسأله 
ت و ت، و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعو درخت و میوه آن مال خود اوس

گرچه را ا درخت در زمین او بماند، کسی که غصب کرده باید فورًا زراعت، یا درخت خود
ر آن رخت ددضرر نماید از زمین بکند، و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و 

 ، مثالً شده، درست کند هایی را که در زمین پیدابوده به صاحب زمین بدهد، و خرابی
لش کمتر ها را پر نماید، و اگرجای درخت باید  شود، به واسطه اینها قیمت زمین از او 

ا یفروشد او ب تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را بهتفاوت آن را هم بدهد، و نمی
ه او برا ت تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعاجاره بدهد، و نیز صاحب زمین نمی

 بفروشد.
اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او ـ  2575مسأله 

اره ید اجبماند، کسی که آن را غصب کرده، الزم نیست درخت و زراعت را بکند، ولی با
 آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.

د ه از بین برود، در صورتی که قیمی باشاگر چیزی که غصب کردـ  2576مسأله 
از  ل آنگویند: که مثو قیمی به چیزی می مثل گاو و گوسفند باید قیمت آن را بدهد ـ

 ازاربـ و چنانچه قیمت  جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا دخالت دارد فراوان نیست،
ده لف شه تآن به واسطه اختالف عرضه و تقاضا فرق کرده باشد، باید قیمت وقتی را ک

 بدهد.
و  گندم اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مثلی باشد، مانندـ  2577مسأله 

ل و گویند: که مثو مثلی به چیزی می جو باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ـ
زی را چی ، ولی ـ مانند آن از جهت خصوصیاتی که در جلب تقاضا تأثیر دارد فراوان است

که  باشد د باید خصوصیات نوعی آن که در جلب تقاضا تأثیر دارد، مانند چیزیدهکه می
تواند میده، نآن را غصب کرده و از بین رفته است، مثاًل اگر از قسم اعالی برنج غصب کر

 تر بدهد.از قسم پست
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ر اگر چیزی را که قیمی است غصب نماید و از بین برود، اگر دـ  2578مسأله 
س ده، سپشبوده صفتی پیدا کرده که قیمتش باال رفته است مثاًل چاق مدتی که پیش او 

ا که قتی رتلف شده است، اگر این چاقی در اثر رسیدگی بهتر غاصب نباشد، باید قیمت و
ا یمت رچاق بوده بدهد، ولی اگر در اثر رسیدگی او باشد، الزم نیست این افزایش ق

 بپردازد.
ن کرده، دیگری از او غصب نماید و از بیاگر چیزی را که غصب ـ  2579مسأله 

ری ن مقدام آنارد، یا از هرکداتواند عوض آن را از هر یک از آنان بگیبرود، صاحب مال می
لی می لی بگیرد، او  داده  نچه راآتواند از عوض آن را مطالبه نماید، و چنانچه عوض را از او 

لی از او   ه استتواند آنچه را که داداست از دومی بگیرد، ولی اگر از دومی بگیرد، او نمی
 مطالبه نماید.
اشد، های معامله در آن نبفروشند، یکی از شرطاگر چیزی را که میـ  2580مسأله 

 ـ معامله ندمثاًل چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند، بدون وزن معامله نمای ـ
ل ه در ماکامله راضی باشند از مع نظرقطع چنانچه فروشنده و خریدار با  باطل است. و

غصبی  اند مثل مالیکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد، وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته
ی تلف دیگر است، و باید آن را به دیگری برگردانند؛ و در صورتی که مال هر یک در دست

 شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند، باید عوض آن را بدهد.

هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند یا مدتی نزد خود ـ  2581مسأله 
تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، بنا بر مشهور باید عوض آن  داردنگه

 را به صاحبش بدهد.



 
 
 

 کنداحکام مالی که انسان آن را پیدا می
ای شانهآن را پیدا کند و نمال گم شده اگر حیوان نباشد، و انسان ـ  2582مسأله 

هم نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود، چه قیمت آن کمتر از یک در
 احتیاط ، ولیتواند آن را برای خود بردارددار( باشد چه نباشد، مینخود نقره سکه 12٫6)

است  مستحب آن است که آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و از این قبیل
شد ول باپی که عالمت ندارد، ولی اگر مقدار و خصوصیت زمان و مکان عالمتی برای پول

 باید آن را اعالن کند همچنان که در مسأله بعدی خواهد آمد.
تواند می ای دارد که به واسطه آنهرگاه چیزی را که پیدا کرده نشانهـ  2583مسأله 

، در که اموالش محترم است صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافری است
ده تا دا کرصورتی که قیمت آن چیز به مقدار یک درهم برسد، باید از روزی که آن را پی

اشد یک سال در محل اجتماع مردم اعالن کند، و اگر قیمت آن از یک درهم کمتر ب
یدا احتیاط واجب آن است که آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و هر وقت صاحبش پ

 چه به صدقه دادن راضی نشود، عوض آن را به او بدهد.شد، چنان
ینان تواند به کسی که اطماگر انسان خودش نخواهد اعالن کند، میـ  2584مسأله 

 دارد بگوید، که از طرف او اعالن نماید.
که  اگر تا یک سال اعالن کند و صاحب مال پیدا نشود، در صورتیـ  2585مسأله 

ند که داری کتواند آن را برای صاحبش نگهپیدا کرده باشد میآن مال را در غیر حرم مکه 
دارد، نشکال اهر وقت پیدا شد به او بدهد، و در این مدت استفاده از آن با حفظ عین آن 

ن آت که تواند آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن اسو می
ه است ک جب آنم پیدا کرده باشد احتیاط وارا برای خود برندارد، و اگر آن مال را در حر

 آن را به فقراء صدقه بدهد.
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 ال راماگر بعد از آنکه یک سال اعالن کرد و صاحب مال پیدا نشد، ـ  2586مسأله 
ده و برای صاحبش نگهداری کرد و از بین رفت، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکر

ی یعنی زیاده اده دلی اگر از طرف صاحبش صدقه روی هم ننموده، ضامن نیست، وتعد 
ه باشد، صاحبش مخیر است بین آنکه به صدقه راضی شود، یا عوض مالش را مطالب

ق کننده باشد.  کند، و ثواب صدقه برای تصد 
ن اعال شد ذکرکسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمدًا به دستوری که ـ  2587مسأله 

باز  باشد چه احتمال دهد که اعالن مفیدنکند، گذشته از اینکه معصیت کرده است، چنان
 هم واجب است اعالن کند.

و  دار باشداگر دیوانه، یا بچه نابالغ چیزی را پیدا کند که نشانهـ  2588مسأله 
ت که اس بلکه واجب تواند اعالن نماید ـقیمت آن به مقدار یک درهم برسد، ولی  او می

کرد و  عالناـ و اگر یک سال  ه گرفته باشداعالن نماید اگر آن چیز را از بچه یا دیوان
 شد عمل نماید. ذکر( 2585صاحب مال پیدا نشد باید به آنچه در مسأله )

مال  کند، از پیدا شدن صاحباگر انسان در بین سالی که اعالن میـ  2589مسأله 
 د.ـ آن را صدقه بده با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب ناامید شود باید ـ

ه در کند، مال از بین برود، چنانچاگر در بین سالی که اعالن میـ  2590مسأله 
 ضامن نگهداری آن کوتاهی کرده، یا در آن تصرف کرده است، عوض آن را برای صاحبش

 یزی برست، چاست و باید اعالن را ادامه دهد، و اگر کوتاهی نکرده و تصرف هم ننموده ا
 او واجب نیست.

 رسد در جاییرا که نشانه دارد و قیمت آن به یک درهم می اگر مالیـ  2591مسأله 
ا رل آن وز او  شود، باید از رپیدا کند که معلوم است به واسطه اعالن، صاحب آن پیدا نمی

 ، وـ صدقه بدهد با اذن حاکم شرع بنا بر احتیاط واجب از طرف صاحبش به فقراء ـ
 نباید صبر نماید تا سال تمام شود.

د رد، بعاگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردا ـ 2592مسأله 
 .شد بر آن جاری است ذکربفهمد مال خودش نبوده، احکامی که در مسائل گذشته 
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آن  طوری اعالن کند که اگر صاحبچیزی را که پیدا کرده باید بهـ  2593مسأله 
رق سب اختالف موارد فبشنود احتمال دهد که آن چیز مال اوست، و این امر به ح

ضی ام، ولی در بعچیزی پیدا کرده قدر کافی است که بگوید:کند، مثاًل گاهی همینمی
ضی ام، و در بعای طال پیدا کردهموارد باید جنس آن را نیز تعیین کند مثاًل بگوید: قطعه

ام، ردهکای طال پیدا موارد باید بعضی از خصوصیات را اضافه کند مثاًل بگوید: گوشواره
عالن ایی اولی در هر صورت باید تمام خصوصیات را نگوید تا متعین نشود، و باید در ج

 رسد.کند که احتمال بدهد خبر به صاحبش می
اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و ـ  2594مسأله 

ست، و ال اومباشد های آن را بگوید، در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته نشانه
 وید.هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگالزم نیست نشانه

 اگر قیمت چیزی که پیدا کرده است به یک درهم برسد، چنانچهـ  2595مسأله 
ز اچیز  اعالن نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن

 را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است. بین برود، یا دیگری آن
خرین ماند، باید تا آهرگاه چیزی را پیدا کند که تا یک سال نمیـ  2596مسأله 

ـ آن  ارندالبته با حفظ تمام خصوصیاتی که در قیمتش دخالت د ماند ـزمانی که باقی می
ه نانچچالن کند، و را حفظ کند، و احتیاط واجب آن است که در طی این مدت او را اع

فروشد تواند بتواند قیمت آن را معین کند و برای خود بردارد، و میصاحبش پیدا نشد می
دا شد حبش پی، و در هر دو صورت باید اعالن را ادامه دهد، و اگر صاداردنگهو پولش را 

له ر مسأقیمت آن را به او بدهد، و اگر تا یک سال صاحبش پیدا نشد باید به آنچه د
 شد عمل نماید. ذکر( 2585)

ه همرا اگر چیزی را که پیدا کرده، موقع وضو گرفتن و نماز خواندنـ  2597مسأله 
یل شود، حتی اگر نخواهد آن را به صاحبش تحواو باشد، و ضو و نمازش باطل نمی

 دهد.
آن بگذارند، چنانچه  جایبهاگر کفش او را ببرند و کفش دیگری ـ  2598مسأله 



 یح المسائلتوض  ............................................................................................  504

ی که مانده مال کسی است که کفش او را برده و راضی است که کفشش را بداند کفش
کفش خودش بردارد، و همچنین  جایبهتواند عوض کفشی که برده است بردارد، می

است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده است، ولی در این فرض باید 
المالک نسبت به زیادی ولقیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد، و اال  حکم مجه

المالک بر آن کفش جاری قیمت جاری است، و در غیر این دو صورت حکم مجهول
 خواهد بود.

یعنی  المالک باشد ـاگر مالی که در دست انسان است مجهولـ  2599مسأله 
ـ و گمشده بر آن مال صدق نکند، در صورتی که اطمینان داشته  صاحب آن معلوم نباشد

داند باشد، جایزاست به هر طوری که میلک آن راضی به تصرف او در آن میباشد که ما
او راضی است در آن تصرف کند، وگرنه الزم است از صاحب آن تا زمانی که احتمال 

دهد، جستجو نماید، و پس از یأس از پیدا شدن صاحبش باید آن مال را به یافتنش را می
که با اجازه حاکم شرع باشد، و همچنین فقیر صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است 

تواند با اجازه او قیمتش را صدقه بدهد، و اگر بعدًا صاحبش پیدا شود، چنانچه راضی می
 ـ باید عوض آن را به او بدهد. بنا بر احتیاط واجب به صدقه دادن نشود، ـ



 
 
 

 احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات
ی وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستورگوشت چه حیوان حاللـ  2600مسأله 

، و اک استشود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حالل و بدن آن پمی ذکرکه بعدًا 
 آمد. برای حالل شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد

وان گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیحیوان حاللـ  2601مسأله 
 رده وکگوشتی که اهلی بوده و بعدًا وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار حالل

شود می رذکتوان آن را گرفت، اگر به دستوری که بعدًا وحشی یا سرکش شده است که نمی
 فند وگوشت اهلی مانند گوسآنها را شکار کنند، پاک و حالل است، ولی حیوان حالل

، با گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده استلمرغ خانگی، و حیوان حال
 شود.شکار کردن پاک و حالل نمی

گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حالل حیوان حاللـ  2602مسأله 
بچه  ور کند تواند فراشود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمیمی

اش چهبهو و شود، و اگر آاز نماید، با شکار کردن پاک و حالل نمیتواند پروکبک که نمی
 اش حرام است.تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حالل و بچهرا که نمی

گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به حیوان حاللـ  2603مسأله 
 .شود خوردخودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی

مرده  گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار،حیوان حرامـ  2604مسأله 
 آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک ـ  2605مسأله 
 شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که درنمی

 ار یاخرما که با شکخل زمین النه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موشدا
 شود.سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی
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ـ با  شد ذکربجز آنچه در مسأله پیش  گوشت ـحیوانات حرامـ  2606مسأله 
 د وباشن شود، چه درندهسربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می

گر ااند(. ولی چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه )که از نظر فقهی محل اختالف
 گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.حیوانات حرام

ورند، یرون آای بیرون آید یا آن را باگر از شکم حیوان زنده، بچه مردهـ  2607مسأله 
 خوردن گوشت آن حرام است.

 
 ریدن حیواناتدستور سرب

 دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجری را به طور کاملـ  2608مسأله 
 ببرند:
 مجرای نفس )حلقوم(.ـ  1
 مجرای خوردن )مری(.ـ  2
واجب  باشد. و بنا بر احتیاطکه در دو طرف مری و حلقوم می ضخیمدو رگ ـ  4و  3

واقع  و بریدن این چهار چیزکافی نیست.  تنهاییشکافتن آنها یا بریدن حلقوم به 
 شوند، ببرند.ای که حلقوم و مری از آنها جدا میشود مگر اینکه از زیر مهرهنمی

 بمیرد اگر بعضی از این چهار مجری را ببرند و صبر کنند تا حیوانـ  2609مسأله 
یوان ادن حدکند، اما در صورتی که آنها را پیش از جان بعد بقیه را ببرند، کفایت نمی

 .ببرند، آن حیوان پاک و حالل است هرچند بریدن آنها پشت سر هم نباشد
 طوری بکند که از این چهار مجریاگر گرگ گلوی گوسفند را بهـ  2610مسأله 

لکه ند، بشود، و همچنین است اگر از حلقوم چیزی نماچیزی نماند، آن گوسفند حرام می
اقی بدن ب آویزان به سر، یا متصل بهاگر مقداری از گردن را بکند، و این چهار مجری 

را  بدن شود، ولی اگر جای دیگرـ حرام می بنا بر احتیاط واجب بمانند، آن گوسفند ـ
، ببرند شود سر آن رامی ذکربکند، در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که 

 باشد، و این حکم اختصاص به گرگ و گوسفند ندارد.حالل و پاک می
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 سربریدنشرایط 

 سربریدن حیوان چند شرط دارد:ـ  2611مسأله 
و بچه  برد چه مرد باشد چه زن باید مسلمان باشد،کسی که سر حیوان را میاّول: 

ما رد. و اا ببرتواند سر حیوان ـ می یعنی: خوب و بد را بفهمد مسلمان هم اگر ممیز باشد ـ
ار غیر کتابی، یا از فرقه ارند، مانهایی است ککسی که از کف  گر اصب، اند نوه در حکم کف 

 ا ببردوان رشود، بلکه کافر کتابی نیز اگر سر حیسر حیوان را ببرد آن حیوان حالل نمی
 شود.ـ آن حیوان حالل نمی بنا بر احتیاط واجب هم بگوید، ـ« بسم الله»هرچند 

 دن بایسر حیوان را در صورت امکان با چیزی ببرند که از آهن باشد، و بردّوم: 
چیز  د باـ کافی نیست. ولی چنانچه آهن پیدا نشو بنا بر احتیاط واجب چاقوی استیل ـ

ید، شود سر آن را برتیزی که چهار مجرای آن را جدا کند، مانند شیشه و سنگ نیز می
 هرچند ضرورتی مقتضی سربریدنش نباشد.

شد رو ده باا ایستادر موقع سربریدن، حیوان رو به قبله باشد، پس اگر نشسته یسّوم: 
ت یا رف راسن برطبه قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است، و اگر حیوا

ها و ست پاچپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم حیوان رو به قبله باشد و الزم نی
گر برد ابداند باید رو به قبله سر ها و صورت آن رو به قبله باشد. و کسی که میدست

ا سأله رم، یا شود، ولی اگر فراموش کندعمدًا حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام می
یا نتواند  است، نداند، یا قبله را اشتباه کند، اشکال ندارد، و اگر نداند قبله کدام طرف

ا یاشد، هرچند با کمک دیگری حیوان را رو به قبله کند، در صورتی که حیوان چموش ب
ل د اشکابح کنذای افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف چاله در چاه، یا

لی برای رو به قبله کردن آن موجب مرگش ش ذبح  ود. وندارد. و همچنین اگر بترسد معط 
بله قمسلمانی که معتقد نیست باید رو به قبله ذبح شود، صحیح است هرچند رو به 

 شد.له بابرد نیز رو به قبسی که حیوان را سر مینکشد. و احتیاط مستحب آن است که ک

هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن به نیت سربریدن، خود چهارم: 
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قدر که بگوید: را ببرد، و نام بردن غیر ذابح کافی نیست، و همین خداوند متعالذابح نام 
نیز کافی است گرچه « الله»د: کافی است، بلکه اگر تنها بگوی« الله اکبر»یا « بسم الله»

خالف احتیاط است. و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را ببرد، یا از روی جهل به 
شود، ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد مسأله نام خدا را نبرد، آن حیوان حالل نمی

 اشکال ندارد.
 ا حرکتیا دم خود رحیوان بعد از سربریدن حرکتی بکند، اگرچه مثاًل چشم، پنجم: 

 وان دربودن آن حیدهد، یا پای خود را به زمین زند، و این در صورتی الزم است که زنده
 حال ذبح مشکوک باشد وگرنه الزم نیست.

هایش اندازه معمول خون بیرون آید، پس اگر خون در رگاز بدن حیوان بهششم: 
ن اشد، آکم ب بت به نوع آن حیوانبسته شود و بیرون نیاید و یا آنکه خون بیرون آمده نس

ز اشود، ولی اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پیش حیوان حالل نمی
 سربریدن خونریزی کرده است اشکال ندارد.

 یفتد وآنکه بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسی بهفتم: 
ه غیر دیوان یا مست یا بیهوش یا کودک یاگلوی حیوان را ناخواسته ببرد، یا ذابح خواب 

ود، شریده بممیز باشد، یا برای مقصود دیگری چاقو را بر گلوی حیوان بکشد و اتفاقًا 
 شود.حالل نمی

ز روح ا بنا بر احتیاط واجب نباید سر حیوان را پیش از بیرون آمدنـ  2612مسأله 
روی  ـ ولی اگر از شودنمیهرچند این کار موجب حرام شدن حیوان  بدنش جدا کنند ـ

ر ببنا  غفلت، یا به جهت تیزی چاقو سر جدا شود، اشکال ندارد؛ و همچنین است ـ
ـ واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از  احتیاط

های هبدنش. و نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانی سفید رنگ در میان مهر
 م حیوان ادامه دارد.کمر از گردن تا د
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 دستور کشتن شتر

د، و سربریدن باید نحر کنن جایبهشتر را برای حالل و پاک بودن ـ  2613مسأله 
ا که یگری رشد، کارد یا چیز د ذکردستور آن چنین است که با رعایت شرایط سربریدن که 

تر شکه  ستاش فروکنند. و بهتر آن ااز آهن و برنده باشد، در گودی بین گردن و سینه
 هنگام نحر ایستاده باشد.

ا را ند اینهنحر، سر شتر را ببرند، یا گوسفند و گاو، و مان جایبهاگر ـ  2614مسأله 
ند و بح کنذمثل شتر نحر کنند، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است، ولی اگر شتر را 

، یا ر گاونیز اگپیش از مردن آن را نحر نمایند، گوشت آن حالل و بدن آن پاک است، و 
ل و پاک کنند و پیش از مردن سر آنها را ببرند، حال مانند اینها را نحرو گوسفند 

 باشند.می
 ع معیناگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در شرـ  2615مسأله 

تور سن به دشتن آشده بکشند، یا مثاًل در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و ک
حالل  گذشته ممکن نباشد، هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم جان بدهد،

رای های دیگری را که بشود، و رو به قبله بودن آن الزم نیست، ولی باید شرطمی
 شد دارا باشد. ذکرسربریدن حیوانات 

 
 ی که موقع سربریدن حیوانات مستحب استیچیزها

له علیهم چند چیز را در سربریدن حیوانات فقهاء رضوان الـ  2616مسأله 
 اند.مستحب شمرده

موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پای آن را ببندند و پای دیگرش را رها اّول: 
کنند. و موقع سربریدن گاو، چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند. و موقع 

یر بغل به یکدیگر ببندند و  پایینکشتن شتر اگر نشسته باشد دو دست آن را از  تا زانو، یا ز
پاهایش را باز بگذارند، و اگر ایستاده باشد پای چپش را ببندند. و مستحب است مرغ را 
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 بعد از سربریدن رها کنند تا پروبال بزند.
 پیش از کشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.دّوم: 

جله ، و باعرا خوب تیز کنندکاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثاًل کارد سّوم: 
 سر حیوان را ببرند.

 
 ی که در کشتن حیوانات مکروه استیچیزها

 در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شدهـ  2617مسأله 
 است:
 پیش از بیرون آمدن روح، پوست حیوان را بکنند.ـ  1
 د.وست آن را ببیندر جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اـ  2
ت در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولی در صورت احتیاج کراهـ  3

 ندارد.
 خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد.ـ  4

 
 احکام شکار کردن با اسلحه

با  گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد،اگر حیوان حاللـ  2618مسأله 
 بدنش پاک است:پنج شرط، حالل و 

آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که اّول: 
م اگر سالح سرنیزه نداشته باشد، شرط حالل بدن حیوان را پاره می کند، و در قسم دو 

شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است 
وسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر به که آن را

شود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمی
های بزرگ یا ـ اگر با چیز تیزی که سالح نیست مانند سوزن بنا بر احتیاط واجب است ـ

را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنگال، یا سیخ و مانند آن حیوان 
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چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حالل است، چه گلوله 
تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و الزم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در 

یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، 
 حیوان بمیرد، پاک و حالل بودنش اشکال دارد.و بسوزاند، 
ا رو بد  کند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوبکسی که شکار میدّوم: 

 وانی راـ حی مانند نواصب بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است ـ
نام  وکند  شکار حالل نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار شکار نماید، آن

 شود.ـ حالل نمی بنا بر احتیاط واجب را هم ببرد، آن حیوان ـ خداوند متعال
 گیرد وشانه بناسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثاًل جایی را سّوم: 

ر به لی اگت، و خوردن آن هم حرام است، واتفاقًا حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیس
 .ستآن دیگری را بکشد، حالل ا جایبهقصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و 

ش از را ببرد و چنانچه پی خداوند متعالدر وقت بکار بردن اسلحه، نام چهارم: 
ل ار حالرد شکخوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمدًا نام خدا را نب

 شود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد.نمی
ریدن اندازه سربوقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است بهپنجم: 

ام رد، حرا بمیتاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد آن وقت نباشد، و چنانچه به
 است.

 شته رانند، و یکی از آنان شرایط گذاگر دو نفر حیوانی را شکار کـ  2619مسأله 
رد، و را بب خداوند متعالرعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثاًل یکی از آن دو نام 

 دیگری عمدًا نام خدا را نبرد، آن حیوان حالل نیست.
 بداند انسان واگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثاًل در آب بیفتد، ـ  2620مسأله 
که اگر ت، بلـ جان داده است، حالل نیس تیر و افتادن در آب واسطه هر دو ـکه حیوان به 

 باشد.نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حالل نمی
اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار ـ  2621مسأله 
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ه کرده، باید اجرت اسلحه یا شود، ولی گذشته از اینکه گناحالل است و مال خود او می
 سگ را به صاحبش بدهد.

نند اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان ماـ  2622مسأله 
راعات ما با رباشد، ولی چنانچه آن حیوان دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام می

شود؛ و اما اگر حالل می( سر ببرند، باقیمانده بدن او 2618شرایط گذشته در مسأله )
 ر یکـ بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن د با شرایط گذشته وسیله شکار ـ

. ل استقسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حال
اندازه هباگر  اندازه سربریدن وقت نباشد، اماو همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی به

رد، ن نداسربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گرد
ند، ت ببرحرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قباًل گذش

 باشد.حالل، وگرنه آن هم حرام می
ح اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیـ  2623مسأله 

ه متی کیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسن
ه بن را آسر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر 

 باشد.دستوری که قباًل گذشت ببرند، حالل، وگرنه آن قسمت هم حرام می
ون ای از آن بیرسر ببرند و بچه زنده اگر حیوانی را شکار کنند، یاـ  2624مسأله 

 باشد.یرام محآید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قباًل گذشت سر ببرند، حالل، وگرنه 
ای از شکمش اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مردهـ  2625مسأله 

سبب  ن بهچنیبیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و هم
و مو  باشد دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل

 یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حالل است.
 

 شکار کردن با سگ شکاری

گوشتی را شکار کند، پاک اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حاللـ  2626مسأله 
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 دارد: بودن و حالل بودن آن حیوان شش شرط
ستند طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرسگ بهاّول: 

ر و ه شکاببرود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن 
 رسیدن یش ازپدیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که 

 ورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکارخصاحبش از شکار می
نین چـ شرط است که عادتش  بنا بر احتیاط واجب داشته باشد، اشکال ندارد، ولی ـ

 .باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد
 ا شکاررحیوانی صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و دّوم: 

عدًا کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و ب
حبش بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صا صداصاحبش 

 ـ باید از خوردن آن شکار خودداری نماید. بنا بر احتیاط واجب شتاب کند ـ
شکار  باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط فرستدکسی که سگ را میسّوم: 

 با اسلحه گذشت.
خداوند شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام چهارم: 

د موش کنر فرارا ببرد، و اگر عمدًا نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگ متعال
 اشکال ندارد.

ر سگ دان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگشکار به واسطه زخمی که از دنپنجم: 
 شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حالل نیست.

 ر زندهکسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگششم: 
به  سیدنرولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در  اندازه سربریدن آن وقت نباشد ـاست به

، ا بمیردتبرد اندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نما اگر وقتی برسد که بهـ ا شکار
 حالل نیست.
کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ـ  2627مسأله 

ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان 
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لی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد، حالل است، و
شود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند ـ حالل نمی بنا بر احتیاط واجب بمیرد ـ

 شود.که سگ او را بکشد، حالل می
چه اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانـ  2628مسأله 

ست، و ااند، شکار حالل شد بوده ذکر( 2626هایی که در مسأله )ارای شرطهمه آنها د
 ها نبوده، شکار حرام است.اگر یکی از آنها دارای آن شرط

ا راگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری ـ  2629مسأله 
ر ی شکادیگرشکار کند، آن شکار حالل و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان 

 باشد.کند، هر دوی آنها حالل و پاک می
ند خداوم اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمدًا ناـ  2630مسأله 

طوری اند بهدههایی را که فرستارا نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگ متعال
 باشد.ار حرام میشد تربیت شده نباشد، آن شک ذکر( 2626که در مسأله )

ند، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار ک ،اگر بازـ  2631مسأله 
باًل که ق آن شکار حالل نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری

 گذشت سر آن را ببرند، حالل است.
 

 صید ماهی و ملخ

هرچند از جهت عارضی  اشد ـای که عرفًا فلس دار باگر ماهیـ  2632مسأله 
آن  وردنخـ زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و  فلس از او جدا شده باشد

ا بباشد، هرچند حالل است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام می
 رتین صواای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در وسیله

یرون د و بخوردنش حالل است. و ماهی که عرفًا فلس ندارد را اگرچه زنده از آب بگیرن
 آب جان دهد، حرام است.

اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو ـ  2633مسأله 
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کسی وسیله دیگر رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا به
 آن را بگیرد، بعد از جان دادن حالل است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است.

کند، الزم نیست مسلمان باشد و در کسی که ماهی را صید میـ  2634مسأله 
طمینان یگری اراه د را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از خداوند متعالموقع گرفتن آن نام 

 ست.ه از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده اداشته باشد که او را زند
، اند یا مردهای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفتهماهی مردهـ  2635مسأله 

 ن استکند که دلیل بر حالل بودن آچنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی می
 ا زندهآن ر اگرچه بگوید مانند فروختن یا خوردن، حالل است، و اگر در دست کافر باشد،

نکه در ه یا آگرفت باشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آبام، حرام میگرفته
 تور او در آب مرده است.

 خوردن ماهی زنده جایز است.ـ  2636مسأله 
 دادن اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جانـ  2637مسأله 
 ردنش جایز است.بکشند، خو
ی اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالـ  2638مسأله 

 که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است.
ن ان دادجوسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از اگر ملخ را با دست یا بهـ  2639مسأله 

ام نرفتن گگیرد مسلمان باشد، و در موقع ی که آن را میآن حالل است، و الزم نیست کس
ا ه آن راشد کای در دست کافر باشد و معلوم نبرا ببرد، ولی اگر ملخ مرده خداوند متعال

 ام حرام است.زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفته
ند، حرام تواند پرواز کخوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمیـ  2640مسأله 

 است.



 
 
 

 هاها و آشامیدنیاحکام خوردنی
 ای که مانند شاهین و عقاب، و باز و کرکس درنده وهر پرندهـ  2641مسأله 

ر ببنا  ـچنگال دار باشد، حرام است، و همچنین حرام است همه انواع کالغ، حتی زاغ 
الش ن بف نگهداشتای که هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاـ و هر پرنده احتیاط واجب

اف ای که بال زدنش بیش از صباشد، و هر پرندهباشد، چنگال دار است و حرام می
ه گوشت بگوشت را از حاللتوان پرندگان حرامنگهداشتن اوست حالل است، بنابراین می

گر اشد، اای معلوم نبمالحظه کیفیت پرواز آنها تمیز داد، ولی چنانچه کیفیت پرواز پرنده
کدام چگر هیدان و یا سنگدان و یا خارپشت پا داشته باشد حالل است، و اده چینهآن پرن

مرغ  ـ چون دکر شغیر از آنچه ذ از اینها را نداشته باشد، حرام است. و اما پرندگان دیگر ـ
ی باشند، ولی کشتن بعضو کبوتر و گنجشک و حتی شترمرغ و طاووس، همه حالل می

دارند ی پر نند ولد هدهد و پرستو. و اما حیواناتی که پرواز داراز پرندگان مکروه است مانن
ه و دیگر حشرات پرندمانند خفاش حرام می بر  ه بناباشند، و همچنین است زنبور و پش 

 احتیاط واجب.
ه، یا  دنباگر چیزی را که روح دارد، از حیوان زنده جدا نمایند، مثالً ـ  2642مسأله 

 باشد.ببرند، نجس و حرام می مقداری گوشت از گوسفند زنده
گوشت، حرام است، و آن چهارده بعضی از اجزاء حیوانات حاللـ  2643مسأله 
غدد که « 6»دان. بچه« 5»فرج. « 4»نری. « 3»فضله. « 2»خون. « 1»چیز است: 

چیزی که در مغز سر « 8»گویند. تخم که آن را دنبالن می« 7»گویند. آن را دشول می
مغز حرام )نخاع(، که در میان تیره پشت است. « ۹»باشد. زه نخود میاندااست و به

« 12»دان. زهره« 11»پی که در دو طرف تیره پشت است، بنا بر احتیاط واجب « 10»
حدقه چشم. اینها همه در غیر پرندگان و ماهی و « 14»مثانه.  «13»سپرز )طحال(. 
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اشکال حرام است، ه پرندگان بیگوشت است. و اما خون و فضلملخ از حیوانات حالل
ولی جز این دو اگر از آنچه گذشت چیزی از آنها باشد، حرام بودنش بنا بر احتیاط واجب 

ـ حرام است خون و فضله ماهی، و فضله ملخ،  بنا بر احتیاط واجب ، و همچنین ـاست
 و جز این از آنها چیزی حرام نیست.

 رادرا گوشت، حرام است، و همچنینحیوانات حرام ادرار آشامیدنـ  2644مسأله 
 واو گشتر و  ادرار ـ ولی خوردن حتی شتر بنا بر احتیاط الزم گوشت ـحیوانات حالل

 گوسفند اگر برای معالجه باشد اشکال ندارد.
بنا بر  خوردن ِگل حرام است، و همچنین است خاک و شن ــ  2645مسأله 
ت صور ی و غیر آنها برای معالجه درـ و خوردن گل داغستان و گل ارمن احتیاط الزم

ء برای استشفا ناچاری اشکال ندارد، و خوردن کمی از تربت حضرت سید الشهداء
ف آن به مقدار یک نخود متوسط جایز است، و اگر آن را از خود قبر مقدس یا اطرا

در  بر آن صدق کند بنا بر احتیاط واجب باید برندارند هرچند تربت امام حسین
و  شامند،از آب و مانند آن حل نمایند که مستهلک شود و بعدًا آن آب را بیامقداری 

بر قت از همچنین این احتیاط را باید رعایت کرد در موردی که اطمینان نباشد که ترب
 ای هم بر آن شهادت ندهد.مقدس آن حضرت است و بیّــنه

ست، حرام فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهان آمده اـ  2646مسأله 
کال آید، اشکه موقع خالل کردن، از الی دندان بیرون می ییغذانیست. و نیز فرو بردن 

 ندارد.
شود، یا برای انسان ضرر مهمی خوردن چیزی که موجب مرگ میـ  2647مسأله 

 دارد حرام است.
خوردن گوشت اسب، و قاطر، و االغ، مکروه است، و اگر کسی با ـ  2648مسأله 

شود، و همچنین شیر آنها و نسل بعد از وطی آنها کند، گوشت آنها حرام می ینزدیکآنها 
شود، و باید آنها را از شهر بیرون و سرگین آنها نجس می ادرار ـ و بنا بر احتیاط واجب، ـ

ببرند و در جای دیگر بفروشند، و بر واطی اگر صاحبش نباشد الزم است قیمتش را به 
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آید برای واطی است، و اگر با حیوانی می به دستفروشش صاحبش بدهد، و پولی که از 
و  ادرار کند، نزدیکیکه گوشتش معمواًل مورد استفاده است، مانند گاو و گوسفند و شتر 

بنا بر  شود و خوردن گوشت آنها حرام است، و همچنین است ـسرگین آنها نجس می
، و باید آن حیوان را بکشند و ـ آشامیدن شیر آنها، و نسل بعد از وطی آنها احتیاط واجب

 بسوزانند، و کسی که با آن وطی کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بدهد.
ت ـ  2649مسأله  بزغاله اگر از خوک به مقداری که گوشت و استخوانش قو 

شود، و در شود، و شیر آنها نیز حرام میبگیرد، شیر بخورد، خود و نسلش حرام می
ـ باید استبراء شود  بنا بر احتیاط واجب دار شیر خوردن، کمتر از آن باشد ـصورتی که مق

گردد، و استبراء آن این است که هفت روز شیر پاک بخورد، و اگر و پس از آن حالل می
بنا بر  حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز علف بخورد. و در حکم بزغاله است ـ

گوشت، و های دیگر حیوانات حالله و بچهـ بره شیرخوار، و گوسال احتیاط واجب
خوار حرام است، و چنانچه استبراءش نمایند حالل خوردن گوشت حیوان نجاست

 ( بیان شد.21۹شود، و کیفیت استبراء آن در مسأله )می
ترین آشامیدن شراب، حرام است، و در بعضی از اخبار از بزرگـ  2650مسأله 

روایت شده است که فرمودند:  امام صادق گناهان شمرده شده است، از حضرت
ز اخورد عقل خود را ها و منشأ گناهان است، و کسی که شراب میشراب، ریشه بدی

 حتراماشناسد و از هیچ گناهی باک ندارد، و دهد، و در آن موقع خدا را نمیدست می
های تیکند، و از زشدارد، و حق  خویشان نزدیک را رعایت نمیکس را نگه نمیهیچ

و  برانپیام و مالئکه و خداوند متعالای از آن بنوشد گرداند، و اگر جرعهآشکار روی نمی
ن و بیرواز ا مؤمنان او را لعنت کنند، و اگر تا حد  مستی بنوشد روح ایمان و خداشناسی

شود. یبول نمگیرد، و تا چهل روز نماز او قآن قرار می جایبهرود، و روح پلید خبیثی می
 .(هر چند واجب است نمازش را بخواند و نماز او صحیح است)

 وخورند، حرام است، ای که در آن شراب میخوردن چیزی از سفرهـ  2651مسأله 
 .ای بنا بر احتیاط واجبهمچنین نشستن بر سر چنین سفره
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بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از ـ  2652مسأله 
در  خودش گی بمیرد، آب و غذا داده و او را از مرگ نجات دهد اگر جانگرسنگی یا تشن

 جایز خطر نباشد، و همچنین اگر آن شخص مسلمان نباشد ولی انسانی است که قتل او
 نیست.

 
 آداب غذا خوردن

 چند چیز در غذا خوردن، مستحب شمرده شده است:ـ  2653مسأله 
 هر دو دست را پیش از غذا بشوید.اّول: 

 بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.م: دّو 
شد، و میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند، و بعد از همه دست بکسّوم: 

ل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشست ه و پیش از غذا او 
رف ل کسی که ططور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا او  همین

 طور تا به میزبان برسد.چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین
ل غذا چهارم:   اشد، دربگوید، و اگر سر یک سفره چند جور غذا ب« بسم الله»در او 

 بگوید.« بسم الله»وقت خوردن هرکدام از آنها 
 با دست راست غذا بخورد.پنجم: 
 رد و با دو انگشت نخورد.با سه انگشت یا بیشتر غذا بخوششم: 
اند، هر کسی از غذای جلوی خودش اگر چند نفر سر یک سفره نشستههفتم: 

 بخورد.
 لقمه را کوچک بردارد.هشتم: 

 سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.نهم: 
 غذا را خوب بجود.دهم: 

 بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.یازدهم: 
 را بلیسد.ها انگشتدوازدهم: 
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رگ ببعد از غذا خالل نماید، ولی با چوب ریحان و شاخه انار و نی و سیزدهم: 
 درخت خرما خالل نکند.

ذا غریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان آنچه بیرون سفره میچهاردهم: 
 ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.بخورد، مستحب است آنچه می

ل روزپانزدهم:  ل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غ در او   ورد.ذا نخو او 
 زد.بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی چپ بینداشانزدهم: 

ل غذا و آخر آن نمک بخورد.هفدهم:   در او 
 میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.هجدهم: 

 
 ی که در غذا خوردن مذموم استیچیزها

 چند چیز در غذا خوردن مذموم شمرده شده است:ـ  2654مسأله 
 در حال سیری غذا خوردن.اّول: 
نفر پر مت پر خوردن. و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکمدّوم: 

 است.
 نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.سّوم: 

 خوردن غذای داغ.چهارم: 
 آشامد.یا میخورد فوت کردن چیزی که میپنجم: 
 بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.ششم: 
 پاره کردن نان با کارد.هفتم: 

 گذاشتن نان زیر ظرف غذا.هشتم: 
 د.طوری که چیزی در آن نمانپاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده بهنهم: 
 شود.هایی که با پوست خورده میپوست کندن میوهدهم: 

 انداختن میوه پیش از آنکه کاماًل آن را بخورد.دور یازدهم: 
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 آداب آشامیدن

 چند چیز از آداب آشامیدن شمرده شده است:ـ  2655مسأله 
 آب را به طور مکیدن بیاشامد.اّول: 
 در روز ایستاده آب را بیاشامد.دّوم: 

 بگوید.« الحمد لله»، و بعد از آن «بسم الله»پیش از آشامیدن آب سّوم: 
 ه سه نفس آب را بیاشامد.بچهارم: 
 از روی میل آب را بیاشامد.پنجم: 
ند و و اهل بیت ایشان را یاد ک عبدالله ابعد از آشامیدن آب، حضرت أبششم: 

 قاتالن آن حضرت را لعنت نماید.
 

 ی که در آشامیدن مذموم استیچیزها

ب به زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شـ  2656مسأله 
حال ایستاده مذموم شمرده شده است، و نیز آشامیدن آب با دست چپ، و همچنین از 

 جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم شمرده شده است.



 
 
 

 احکام نذر و عهد
 ری رانذر آن است که انسان برای خدا بر خود واجب کند که کار خیـ  2657مسأله 

 کردن آن بهتر است ترک نماید.د، یا کاری را که نجا آورهب
ند، بخوا در نذر باید صیغه خوانده شود، و الزم نیست آن را به عربیـ  2658مسأله 

ر ه فقیپس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است که ده تومان ب
ط حتیار ابنا ب بدهم، نذر او صحیح است، و اگر بگوید برای خدا نذر کردم چنین کنم، ـ

 یکی از نام ـ باید عمل کند، ولی اگر نام خدا را نبرد و فقط بگوید نذر کردم، یا واجب
دًا ود عماولیای خدا را ببرد نذر صحیح نیست. و نذر اگر صحیح بود و مکلف به نذر خ

فاره کانند معمل نکرد گناه کرده است، و باید کفاره بدهد، و کفاره وفا نکردن به نذر 
 که بعدًا خواهد آمد. مخالفت قَسم است،

ند، نذر ک نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد، و به اختیار و قصد خودـ  2659مسأله 
صد یا بی ق اند، یا به واسطه عصبانی شدنبنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده

 اختیار نذر کرده، صحیح نیست.بی
رهای بیهوده مصرف کسی که مال خود را در کا شخص سفیه ــ  2660مسأله 

 فل سـ اگر مثاًل نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح نیست، و همچنین شخص م کندمی
یح هد، صحیر بداگر نذر کند که مثاًل چیزی از اموالی که از تصرف در آنها منع شده به فق

 نیست.
 نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حق  ـ  2661مسأله 

 شد. واو منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده با استمتاع
تیاط صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت اح

 شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام.
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 به هم تواند نذر او رااگر زن با اجازه شوهر نذر کند، شوهرش نمیـ  2662مسأله 
 بزند، یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید.

ی ز عملادر نذر فرزند، اجازه پدر شرط نیست، ولی اگر پدر یا مادر ـ  2663مسأله 
لفت اگر نهی آنها از روی شفقت باشد و مخا ـکه آن را نذر کرده است منعش کنند 

 شود.ـ نذرش باطل می موجب ایذاء آنها باشد
ن نابرایبانجام آن مقدور باشد، تواند نذر کند که انسان کاری را میـ  2664مسأله 

یست، نصحیح  ذر اوتواند پیاده کربال برود، اگر نذر کند که پیاده برود، نکسی که مثاًل نمی
و نیست شود و چیزی بر او اگر در وقت نذر مقدور باشد و بعدًا عاجز شود، نذر باطل می

که  ن استآوردی که نذر روزه کند که اگر از انجام آن عاجز شد احتیاط واجب بجز در م
بدهد که  کیلو به کسی 1٫5گرم غذا به فقیری صدقه بدهد، یا « 750»هر روز  جایبهیا 
 او آن روزه را بگیرد. جایبه

، یا واجب اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی را انجام دهد، یا کارـ  2665مسأله 
 حبی را ترک کند، نذر او صحیح نیست.مست

جا هبانچه اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترک نماید، چنـ  2666مسأله 
ن آنجام ادن آن و ترکش شرعًا از هر جهت مساوی باشد، نذر او صحیح نیست، و اگر آور

را  ییغذاد کناز جهتی شرعًا بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند، مثاًل نذر 
ت بگیرد، نذر او صحیح است؛ و نیز اگر ترک آن از  جهتی بخورد که برای عبادت قو 

نکه رای ایبثاًل شرعًا بهتر باشد، و انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترک نماید، م
د، ل نکندود مضر و مانع انجام وظایف شرعی به نحو احسن است نذر کند آن را استعما

ذر او ناشد، بباشد، ولی اگر بعدًا ترک استعمال دود برای او ضرر داشته یح مینذر او صح
 شود.باطل می

اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به خودی خود ـ  2667مسأله 
ثواب نماز در آنجا زیاد نیست، مثاًل نذر کند نماز را در اتاق بخواند، چنانچه نماز خواندن 

انسان حضور قلب  ،هتی شرعًا بهتر باشد مثاًل به واسطه اینکه خلوت استدر آنجا از ج
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 کند، اگر نذر او برای آن جهت باشد صحیح است.پیدا می
جا هبه طور که نذر کرداگر نذر کند عملی را انجام دهد، باید همانـ  2668مسأله 

ل ماه صدقه بدهد، یا روزه بگیرد، آور خواند، بل ماه ز او  یا نماد، پس اگر نذر کند که روز او 
تی که وق ذر کندنکند. و نیز اگر د کفایت نمیجا آورهبچنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن 

فی مریض او خوب شد صدقه بدهد، چنانچه پیش از آنکه خوب شود صدقه را بدهد کا
 نیست.

چه چنان ،اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین نکندـ  2669مسأله 
ن را یات آیک روز روزه بگیرد کافی است، و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و خصوص

 کند، و اگریممعین نکند، اگر یک نماز دو رکعتی بخواند، یا نماز وتر را بخواند کفایت 
ویند نذر کند صدقه بدهد و جنس و مقدار آن را معین نکند، اگر چیزی بدهد که بگ

ورتی صد، در جا آورهبذر عمل کرده است، و اگر نذر کند کاری برای خدا صدقه داده، به ن
 ه است.م دادکه یک نماز، یا یک روز روزه بگیرد، یا چیزی صدقه بدهد، نذر خود را انجا

یرد، وزه بگراگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد، باید همان روز را ـ  2670مسأله 
لی در ودهد، بباید گذشته از قضای آن روز، کفاره هم  و در صورتی که عمدًا روزه نگیرد،

ست زم نیاشد البتواند مسافرت کند و روزه را نگیرد، و چنانچه در سفر آن روز اختیارًا می
یگری دقصد اقامت کرده و روزه بگیرد، و در صورتی که از جهت سفر یا از جهت عذر 

 .کند ولی کفاره ندارد مثل مرض، یا حیض روزه نگیرد، الزم است روزه را قضا
 .ه بدهداگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند، باید کفارـ  2671مسأله 
ن شتن آاگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترک کند، بعد از گذـ  2672مسأله 

ی، یا د، و اگر پیش از گذشتن آن وقت از روی فراموشجا آورهبتواند آن عمل را می
ن آوقت  جام دهد، چیزی بر او واجب نیست، ولی باز هم الزم است که تا آنناچاری ان
مل را عنیاورد، و چنانچه دوباره پیش از رسیدن آن وقت بدون عذر آن جا هبعمل را 

 انجام دهد باید کفاره بدهد.
کسی که نذر کرده عملی را ترک کند، و وقتی برای آن معین نکرده ـ  2673مسأله 
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ی فراموشی یا ناچاری یا غفلت یا اشتباه، آن عمل را انجام دهد، یا کسی است، اگر از رو
او را مجبور کند، یا جاهل قاصر باشد، کفاره بر او واجب نیست ولی نذر باقی است، پس 

 د، باید کفاره بدهد.جا آورهباگر بعد از آن از روی اختیار آن را 
وزه ری مثاًل روز جمعه را اگر نذر کند که در هر هفته روز معینـ  2674مسأله 

ری ر دیگها عید فطر یا قربان باشد، یا در روز جمعه عذبگیرد، چنانچه یکی از جمعه
 د.جا آورهبن را آمانند سفر یا حیض برای او پیدا شود، باید آن روز را روزه نگیرد و قضای 

ن داگر نذر کند که مقدار معینی صدقه بدهد، چنانچه پیش از داـ  2675مسأله 
ن بالغی ست کهصدقه بمیرد، الزم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند، و بهتر این ا

 خود از طرف میت صدقه بدهند. سهماز ورثه آن مقدار را از 
قیر فتواند آن را به اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد، نمیـ  2676مسأله 

 آن را به ورثه او بدهد.دیگر بدهد، و اگر آن فقیر بمیرد، الزم نیست 
ضرت اگر نذر کند که به زیارت یکی از امامان مثاًل به زیارت حـ  2677مسأله 

ف شود، چنانچه به زیارت امام دیگر برود کافی نیست، و ا عبدالله اأب گر به مشر 
 واسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند، چیزی بر او واجب نیست.

ر رده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را نذکسی که نذر کـ  2678مسأله 
 د.جا آورهبنکرده، الزم نیست آنها را 

ینی رف معاگر برای حرم یکی از امامان، یا امامزادگان نذر کند و مصـ  2679مسأله 
رف نها مصند ایرا در نظر نداشته باشد، باید آن را در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مان

ارشد یا آن حرم به کلی بیکند، و اگر ممکن ن رم حند آن مستم نیاز بود، در راه کمک به زو 
 مصرف نماید.
یا یکی از  اطهار یا یکی از ائمه اکرم پیامبراگر برای ـ  2680مسأله 

امامزادگان یا علمای پیشین و مانند آنها چیزی را نذر کند، چنانچه مصرف معینی را قصد 
ساند، و اگر مصرف معینی را قصد نکرده است باید به کرده است باید به همان مصرف بر

ار فقیر او صرف نماید و یا  مصرفی برساند که نسبتی به آن حضرت داشته باشد، مثاًل بر زو 
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 به مصارف حرم او برساند، و یا در امری که موجب اعالی نام اوست صرف کند.
اند، مان نذر کردهگوسفندی را که برای صدقه، یا برای یکی از اماـ  2681مسأله 

ن را که آ اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بچه بیاورد، مال کسی است
 شود جزءنذر کرده مگر آنکه قصدش اعم باشد، ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می

 نذر است.
ی ، عملهرگاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او بیایدـ  2682مسأله 

مده آسافر انجام دهد، چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض خوب شده، یا م را
 است، عمل کردن به نذر الزم نیست.

یگری اگر پدر یا مادر نذر کند که دختر خود را به سید، یا کس دـ  2683مسأله 
 کند.شوهر دهد، نذر آنان نسبت به دختر اعتبار ندارد و تکلیفی بر او ثابت نمی

عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود  خداوند متعالهرگاه با ـ  2684أله مس
و  م دهد،انجا برسد کاری را انجام دهد، بعد از آنکه حاجتش برآورده شد، باید آن کار را

ر او بعمل  نیز اگر بدون آنکه حاجتی را ذکر کند، عهد کند که کاری را انجام دهد، آن
 شود.واجب می

خدا  هد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود، مثاًل بگوید بادر عـ  2685مسأله 
اشد، هتر ببکند انجام دهد شرعًا عهد کردم چنین کنم، و الزم نیست کاری را که عهد می

 ا براییاشد، بلکه کافی است شرعًا از آن نهی نشده باشد، و در نظر عقال رجحان داشته ب
حتی از عهد طوری شد که آن عمل مصلآن شخص مصلحتی دربرداشته باشد، و اگر بعد 

 د.نداشت یا شرعًا مرجوح شد، هرچند مکروه شده باشد الزم نیست به آن عمل کن
اگر به عهد خود عمل نکند، گناه کرده است و باید کفاره بدهد، ـ  2686مسأله 

 درپی روزه بگیرد، یا یک بنده آزاد کند.یعنی: شصت فقیر را سیر کند، یا دو ماه پی



 
 
 

م خوردناحکام ق    س 
َسم قاگر قَسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند، مثاًل ـ  2687مسأله 

 ده استاه کربخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمدًا مخالفت کند گن
گر ند، و ابپوشا ان راباید کفاره بدهد، یعنی: یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند یا آن

 .درپی روزه بگیرداینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز پی
 قَسم چند شرط دارد:ـ  2688مسأله 

م یار قَس خورد باید بالغ و عاقل باشد، و از روی قصد و اختکسی که قَسم میاّول: 
اند درست بخورد، پس قَسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده

 ورد.اختیار قَسم بخست اگر در حال عصبانی بودن بی قصد یا بینیست، و همچنین ا
م که قَس  اری راخورد باید حرام یا مکروه نباشد، و ککاری را که برای آن قَسم میدّوم: 

جا هبرا  خورد ترک کند، باید واجب یا مستحب نباشد، و اگر قَسم بخورد کار مباحیمی
ی ا برایاز نظر عقال رجحان داشته باشد،  د یا ترک کند، چنانچه آن فعل یا ترکآور

 شخص او مصلحتی دنیوی داشته باشد، قَسمش صحیح است.
 و گفتههای خداوند عالم قَسم بخورد که به غیر ذات مقدس ابه یکی از اسمسّوم: 

ست وص اوشود، مانند خدا، و الله، یا خدا را به صفات و افعالی یاد کند که مخصنمی
ورد َسم بخسمی قاها و زمین را آفرید، و نیز اگر به ه آن کسی که آسمانمثاًل بگوید: قسم ب

سم آن ا شود که هر وقت کسیقدری به خدا گفته میگویند، ولی بهکه به غیر خدا هم می
حیح رد، صآید، مثل آنکه به خالق و رازق قَسم بخورا بگوید، ذات مقدس حق در نظر می
ه نظر آن ب که فقط در مقام قَسم خوردن ذات حق از است، بلکه اگر به اسمی قَسم بخورد

 قسمش صحیح است.آید، مثل سمیع و بصیر باز هممی
قَسم را به زبان بیاورد، ولی آدم الل اگر با اشاره قَسم بخورد صحیح است، و چهارم: 

کسی که قادر بر تکلم نیست، اگر بنویسد و آن را در قلبش قصد کند کافی است، بلکه 



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  528

 ، باید به آن عمل کند. ـ بنا بر احتیاط واجب تکلم نیز اگر بنویسد ـقادر بر 
خورد عمل کردن به قَسم برای او ممکن باشد، و اگر موقعی که قَسم میپنجم: 

شد خورد ممکن باممکن نباشد و بعدًا ممکن شود، کافی است، و اگر موقعی که قَسم می
خورد، و یشود قَسم او به هم مجز میو بعدًا از عمل به آن عاجز شود، از وقتی که عا

به  ز اگرقدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد، و این عجهمچنین است اگر به
ناه اشد، گشته باختیار او باشد، یا بدون اختیار ولی او در تأخیر از زمان قدرت عذری ندا

 کرده و کفاره واجب است.
م زند جلوگیری کند، یا شوهر از قَس اگر پدر از قَسم خوردن فرـ  2689مسأله 

 خوردن زن جلوگیری نماید، قَسم آنان صحیح نیست.
در ورد، پاگر فرزند بدون اجازه پدر، و زن بدون اجازه شوهر قَسم بخـ  2690مسأله 
 توانند قَسم آنان را به هم بزنند.و شوهر می

، نکند قَسم عمل اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا غفلت، بهـ  2691مسأله 
. و نمایدکفاره بر او واجب نیست، و همچنین است اگر مجبورش کنند که به قَسم عمل ن

شوم، و می گوید: و الله اآلن مشغول نمازخورد، مثل اینکه میقَسمی که آدم وسواسی می
اختیار به قَسم شود، اگر وسواس او طوری باشد که بیبه واسطه وسواس مشغول نمی

 کفاره ندارد. عمل نکند
خورد که حرف من راست است، چنانچه حرف او کسی که قَسم میـ  2692مسأله 

راست باشد قَسم خوردن او مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است، بلکه قَسم 
باشد، ولی اگر برای شود از گناهان بزرگ میفصل منازعات خورده می مقامدروغی که در 

ی را از شر  ظالمی نجات دهد، قَسم دروغ بخورد اشکال اینکه خودش یا مسلمان دیگر
شود، اما اگر بتواند توریه کند و توجه به آن هم داشته باشد ندارد، بلکه گاهی واجب می

یعنی: معنایی را اراده کند که بر خالف ظاهر لفظ  احتیاط واجب این است که توریه کند ـ
ـ مثاًل اگر ظالمی بخواهد کسی را اذیت  ای برای مقصود خود اقامه ننمایداست، و نشانه

ای؟ و انسان یک ساعت قبل او را دیده باشد، بگوید کند و از انسان بپرسد که او را دیده
 ام.ام و قصد کند که از پنج دقیقه پیش ندیدهاو را ندیده



 
 
 

 احکام وقف
 وو شود و خود ااگر کسی چیزی را وقف کند، از ملک او خارج میـ  2693مسأله 
برد، در توانند آن را ببخشند یا بفروشند، و کسی هم از آن ملک ارث نمیدیگران نمی

 د.شد، فروختن اشکال ندار ذکر( 2105و  2104) هایبعضی از موارد که در مسأله
گوید بالزم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند، بلکه اگر مثاًل ـ  2694مسأله 

 ل نیزوقف کردم، وقف صحیح است، بلکه وقف به عم این کتاب را بر طالب علوم دینی
ا یشود مثاًل چنانچه حصیری را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد، و محقق می

زد، سازند به قصد مسجد بودن بساطور میطوری که مساجد را به آنساختمانی را به
ق می زم ر وقف الشود. و قبول دشود، ولی به قصد تنها وقفیت محقق نمیوقفیت محق 

 نیست چه وقف عام باشد، و چه وقف خاص، و همچنین قصد قربت الزم نیست.
ند اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از آنکه وقف کـ  2695مسأله 

قبض  شود؛ و همچنین اگر در وقف خاص قبل ازپشیمان شود یا بمیرد، وقف واقع نمی
 موقوف علیه بمیرد.

ا کند، باید از موقع وقف کردن، مال ره مالی را وقف میکسی کـ  2696مسأله 
ن از د، چوبرای همیشه وقف کند، و اگر مثاًل بگوید این مال بعد از مردن من وقف باش

ا ده تموقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده است، صحیح نیست، و نیز اگر بگوید 
وقف  ج سالقف باشد، بعد، پنسال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید تا ده سال و

ند، کنباشد و دوباره وقف باشد، وقف صحیح نیست، ولی در این صورت اگر قصد حبس 
 شود.حبس واقع می

وقف خاص در صورتی صحیح است که مال وقف را تحت تصرف ـ  2697مسأله 
کسانی که برای آنها وقف شده، یا وکیل یا ولی آنها درآورد، و قبض متولی کفایت 
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ل موجودند تصرف کنند، و اگر بعضی از آنها نمی کند، و کافی است کسانی که از طبقه او 
تصرف کنند فقط نسبت به آنها صحیح است، ولی اگر چیزی را بر اوالد صغیر خود وقف 

 کند، اگر عین در دست خود او باشد کافی است و وقف صحیح است.
ض د و امثال اینها، قبدر اوقاف عامه از قبیل مدارس، و مساجـ  2698مسأله 

د وقف نمودن محقق می  شود.معتبر نیست و وقفیت به مجر 
 کند و وقف کننده باید بالغ و عاقل باشد، و با قصد و اختیار وقفـ  2699مسأله 

ا در ود رخیعنی: کسی که مال  شرعًا بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابراین سفیه ـ
ا زی رحق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چی ـ چون کندکارهای بیهوده مصرف می

 وقف کند صحیح نیست.
مده یا نیاای که در شکم مادر است و هنوز به دناگر مالی را برای بچهـ  2700مسأله 

لی است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و الزم است رعایت احتیاط نمایند، و
آیند ا میه دنینها برای کسانی که بعدًا باگر برای اشخاصی که فعاًل موجودند و بعد از آ

ثاًل شود در شکم مادر هم نباشند، موقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق می
ای بعد دسته های او باشد، و هرچیزی را بر اوالد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه

 از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.
ای را وقف کند اگر چیزی را بر خودش وقف کند، مثل آنکه مغازهـ  2701مسأله 

 مایند،او ن که درآمد آن را بعد از مرگ او خرج پرداخت دیون، یا استیجار برای عبادات
، ر شودصحیح نیست، ولی اگر مثاًل منزلی را برای اسکان فقرا وقف کند و خودش فقی

 توزیع ن فقراوقف کند که اجاره آن را میاتواند در آن ساکن شود، و اما اگر به نحوی می
 .کنند و خودش فقیر شود، گرفتن او از آن مال محل اشکال است

ی معین نموده باشد، باید مطابق ـ  2702مسأله  اگر برای چیزی که وقف کرده متول 
قرارداد او رفتار شود، و اگر معین ننموده باشد، چنانچه بر افراد مخصوص مثاًل بر اوالد 

وقف کرده باشد، اختیار استفاده با خود آنان است، و اگر بالغ نباشند اختیار با ولی خود 
ایشان است، و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع الزم نیست، ولی برای آنچه 
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های آینده است مثل تعمیر کردن وقف و اجاره دادن آن به مصلحت وقف یا مصلحت نسل
 شرع است. نفع طبقات بعدی اختیار با حاکم

افع که من اگر ملکی را مثاًل بر فقرا یا سادات وقف کند، یا وقف کندـ  2703مسأله 
ی معین نکرده باش تیار د، اخآن به مصرف خیرات برسد، در صورتی که برای آن ملک متول 

 آن با حاکم شرع است.
ر ه د کهاگر ملکی را بر افراد مخصوصی، مثاًل بر اوالد خود وقف کنـ  2704مسأله 

ی وقف آن را طبقه هد و دجاره اای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند، چنانچه متول 
ی نداشته باشد و یک طبقه از کسبمیرد، اجاره باطل نمی ه ملک انی کشود، ولی اگر متول 

ن آبعدی  طبقه بر آنها وقف شده، آن را اجاره دهند، و در بین مدت اجاره بمیرند، چنانچه
ام االجاره تمشود، و در صورتی که مستأجر مالامضاء نکنند، اجاره باطل میاجاره را 

 گیرد.االجاره را از زمان باطل شدن، پس میمدت را داده باشد، مابقی مال
رود مگر آنکه اگر عین موقوفه خراب شود، از وقف بودن بیرون نمیـ  2705مسأله 

 ید باغبه ق ن برود، مثل اینکه باغ راوقف مقید به عنوان خاصی باشد و آن عنوان از بی
اقف وشود، و به ورثه بودن وقف کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل می

 گردد.برمی
 ملکی که مقداری از آن وقف است، و مقداری از آن وقف نیست،ـ  2706مسأله 

ی وقف و مالک قسمتی که وقف نیست می دا جوقف را توانند اگر تقسیم نشده باشد، متول 
 کنند.

ی وقف خیانت کند، مثاًل عایدات آن را به مصرفی ـ  2707مسأله   ه معینکاگر متول 
در  وردد، گنماید که مانع از خیانتش شده نرساند، حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می

ی امینی را مع جایبهتواند او را عزل و صورتی که ممکن نباشد، می  ید.ین نمااو متول 
ه شود برای نماز باند، نمیفرشی را که برای حسینیه وقف کردهـ  2708ه مسأل

، با مسجد ببرند، اگرچه آن مسجد نزدیک حسینیه باشد، ولی اگر ملک حسینیه باشد
ی می  دیگر منتقل نمود. به جایشود اجازه متول 
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د اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند، چنانچه آن مسجـ  2709مسأله 
تعمیر  یاج بهر احتیاج به تعمیر نداشته باشد و انتظار هم نرود که در آینده نه چندان دواحت

ه عدها ببه تا کپیدا کند، و نیز ممکن نباشد که عایدات آن ملک را جمع نموده و نگهدارند 
ه ر آنچدتعمیر مسجد برسد، در این صورت احتیاط الزم آن است که عایدات آن ملک را 

یر ا تعمیواقف بوده، صرف نمایند مانند تأمین بقیه احتیاجات مسجد  نزدیک به مقصود
 مسجد دیگر.
اگر ملکی را وقف کند که عایدی آن را خرج تعمیر مسجد نمایند، و ـ  2710مسأله 

گوید بدهند، در صورتی که برای هر به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می
طور مصرف کنند، و اگر تعیین نکرده باشد باید انیک مقداری معین کرده باشد باید هم

ی آن را بین امام جماعت، و کسی که  ل مسجد را تعمیر کنند، و اگر چیزی زیاد آمد متول  او 
داند قسمت نماید، ولی بهتر آن است که این دو نفر طوری که صالح میگوید بهاذان می

 در تقسیم با یکدیگر صلح کنند.



 
 
 

 احکام وصّیت
ت آن است که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او ـ  2711له مسأ وصی 

 اینکه د، یاکارهایی انجام دهند، یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک کسی باش
ات کنند، یا بر د الد خوای اوچیزی از مال او را به کسی تملیک، یا صرف در خیرات و مبر 

ت وه او یم و سرپرست معین کند. و کسی را که بو کسانی که اختیار آنان با اوست، ق صی 
 گویند.می« وصی»کنند می

 هماند،تواند حرف بزند، اگر با اشاره مقصود خود را بفکسی که نمیـ  2712مسأله 
ت کند، بلکه کسی هم که میبرای هر کاری می با  تواند حرف بزند، اگرتواند وصی 

ت کاشاره  ند، صحیح است.ای که مقصودش را بفهماند وصی 
 اشد کهب نییقراای به امضاء یا مهر میت ببینند، چنانچه اگر نوشتهـ  2713مسأله 

ت داشته باشد باید به آن عمل شود.  ظهور در وصی 
ت میـ  2714مسأله   ، و ازکند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشدکسی که وصی 

ت بچه نابالغ صحیح ت کند، پس وصی  اشته دنیست مگر آنکه ده سال  روی اختیار وصی 
ت  ت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصی  ین او در اباشد، و وصی 
ت کند، یا آنکه بچه ه له فت سادو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصی 

ت محل اشکال است، پس  ت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصی  وصی 
ت او در اموالش نافباید ر ت، ذ نیسعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصی 

 ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.
کسی که از روی عمد و به قصد خودکشی، مثاًل زخمی به خود زده، ـ  2715مسأله 

ت کند که مقداری از  مال او را به یا سمی خورده است که موجب مرگ است، اگر وصی 
ت او صحیح نیست، مگر اینکه کار او از باب جهاد  مصرفی برسانند و سپس بمیرد، وصی 
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ت در غیر شئون مالی، صحیح است. خداوند متعالدر راه   باشد، و اما وصی 
ت کند که چیزی از اموالش مال کسی باشد، درـ  2716مسأله   اگر انسان وصی 

ت را قبول کند چه  ز ان چیز آدر حیات موصی چه بعد از فوت او، اگر صورتی که او وصی 
م اموال موصی بیشتر نباشد، آن چیز را بعد از مردن موصی، مالک می  شود.یک سو 

های تهای مرگ را در خود دید، باید فورًا امانوقتی انسان نشانهـ  2717مسأله 
( 2361ه )مسأل که درمردم را به صاحبانش برگرداند یا آنکه به آنها اطالع دهد به تفصیلی 

ست یده اگذشت، و اگر به مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی نرسیده است، یا رس
د که اری کناید کتواند بپردازد، بکند ولی او نمیکند، یا مطالبه میولی طلبکار مطالبه نمی

 دهی اوبی که شود، مثاًل در مورداطمینان نماید بدهی او به طلبکار پس از مرگش داده می
ت شاهد بگیرد، و اما اگر م ت کند، و بر وصی  تواند یبرای دیگران معلوم نیست وصی 

د هرچن بپردازد و وقت آن رسیده و طلبکار مطالبه نموده است، باید فورًا بپردازد
 های مرگ را نبیند.نشانه

 بیند، اگر خمس و زکات وهای مرگ را در خود میکسی که نشانهـ  2718مسأله 
 حتمالتواند بدهد، چنانچه از خودش مال دارد یا الم بدهکار است و فعاًل نمیمظا
داخت گش پردهد کسی آنها را ادا نماید، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرمی
ت کند به شخص مورد اعتمادی، و همچنین است اگر حج بر امی و شود، مثاًل وصی 

شرعیه هز وجوابگیرد. و اما اگر بتواند بدهی خود  واجب باشد و نتواند خودش فعاًل نائب
 های مرگ را در خود نبیند.را فعاًل بدهد، باید فورًا بدهد هرچند نشانه

بیند، اگر نماز و روزه قضا های مرگ را در خود میکسی که نشانهـ  2719مسأله 
دهند، مثاًل او انجام می جایبهدارد، باید کاری کند که اطمینان نماید پس از مرگش 

ت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرند، بلکه اگر مال نداشته باشد ولی  وصی 
دهد، باز هم واجب است احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام می

ت نماید، ولی اگر کسی داشته باشد ـ ـ که بداند چنانچه به او  ترمانند پسر بزرگ وصی 
قدر کافی است که به او اطالع دهد، همینضای نماز و روزه او را انجام میاطالع دهد، ق
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ت کند.  دهد و الزم نیست وصی 
 بیند، اگر مالی پیش کسیهای مرگ را در خود میکسی که نشانهـ  2720مسأله 

نان آه به کدانند، احتیاط واجب آن است دارد یا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی
ی در های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند، ولو الزم نیست برای بچهاطالع دهد 

اید نان بشوند، برای آرود، یا خودشان ضایع میصورتی که بدون قیم مالشان از بین می
 قیم امینی معین نماید.

وصی باید عاقل باشد، و در اموری که راجع به شخص موصی ـ  2721مسأله 
ورد ماید ـ در اموری که راجع به دیگران است ب اط واجببنا بر احتی است، و همچنین ـ

ت به وصی   ـ مسلمان باشد. و بنا بر احتیاط واجب اطمینان باشد، و وصی مسلمان باید ـ
 زه ولیاگر مقصوِد موصی آن باشد که در حال بچگی بدون اجا تنهاییبچه نابالغ به 

رع کم شتصرف او به اذن حا ـ صحیح نیست و باید بنا بر احتیاط واجب تصرف نماید، ـ
شکال ااید، باشد، ولی اگر مقصود او این باشد که بعد از بلوغ یا به اذن ولی تصرف نم

 ندارد.
اشد اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده بـ  2722مسأله 

ت از ی تنهاییکه هرکدام به  ت عمل کنند، الزم نیست در انجام وصی  جازه اکدیگر به وصی 
ت ع  ند، یامل کنبگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصی 
ت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند گر ا یکدیکه ب نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصی 

ت عمل کنند، چنانچه منشأ آن وجود مانع شرعی برای هرکدام از مواف  قت بابه وصی 
الف أ اختکند، و اگر اطاعت نکنند، یا منشاکم شرع آنها را مجبور میدیگری نباشد، ح

 یکی از آنان شخص دیگری را معین جایبهوجود مانع شرعی برای هرکدام باشد، 
 نماید.می

ت خود برگردد، مثاًل بگوید ثلث مالش را به کسی ـ  2723مسأله  اگر انسان از وصی 
ت ب ت خود را تغییر دهد اطل میبدهند، بعد بگوید به او ندهند، وصی  شود. و اگر وصی 

ت های خود معین کند، بعد دیگری را بهمثل آنکه قیمی برای بچه جای او قیم نماید، وصی 
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لش باطل می م او عمل نمایند.او  ت دو   شود و باید به وصی 
ت خود برگشته، مثاًل خـ  2724مسأله  ای انهاگر کاری کند که معلوم شود از وصی 

ت کرده به کسی بدهند، بفروشد، یا دیگری را ـرا که  ـ  بقت سابا التفات به وصی   وصی 
ت باطل می  شود.برای فروش آن وکیل نماید، وصی 

ت کندـ  2725مسأله  ت کند چیز معینی را به کسی بدهند، بعد وصی  که  اگر وصی 
 نصف همان را به دیگری بدهند، باید به هرکدام نصف آن را بدهند.

ه بمیرد مقداری از مالش را اگر کسی در مرضی که به آن مرض میـ  2726مسأله 
ت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس دیگر بدهند،   نانچهچکسی ببخشد و وصی 

د، نباشن ر ثلثثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به اجازه دادن زائد ب
ت ر مورددخارج کنند و سپس باقیمانده آن را باید ابتدا مالی را که بخشیده از ثلث   وصی 

 صرف نمایند.
ت کند که ثلث مال او را بفروشند و عایدی آن را بـ  2727مسأله  ه اگر وصی 

 مصرفی برسانند، باید مطابق گفته او عمل نمایند.
میرد، بگوید: مقداری به کسی اگر در مرضی که به آن مرض میـ  2728مسأله 

هم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است، بایدبدهکار است، چنا ری را مقدا نچه مت 
هم نباشد اقرار او نافذ است، و  الش مز اصل اید ابکه معین کرده از ثلث او بدهند و اگر مت 

 بدهند.
ت کند که چیزی را به کسی بدهند، الزم نیست آن شخص ـ  2729مسأله  اگر وصی 

ت وجود داشته باشد، پ س اگر آن شخص پس از مرگ موصی موجود باشد؛ در حال وصی 
ت تعدد مطلوب  الزم است آن چیز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد چنانچه از وصی 

ت باشد  ترنزدیکمصرف دیگری که به نظر موصی استفاده شود، باید در  به مورد وصی 
ت کند که توانند آن را میان خود قسمت کنند. ولی اگر وصصرف شود وگرنه ورثه می ی 

چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد، پس اگر آن شخص وقت مرگ موصی 
ت صحیح، و إال  باطل  موجود باشد هرچند حملی باشد که هنوز جان نیافته است، وصی 
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ت کرده است، ورثه میان خودشان قسمت می  کنند.است، و آنچه را که برای او وصی 
اطالع  کسی او را وصی قرار داده است، چنانچه بهاگر انسان بفهمد ـ  2730مسأله 

ت او حاضر نیست، الزم نیست بعد ا ت کننده برساند که برای انجام وصی  ن او ز مردوصی 
ت عمل کند، ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده، یا او  د و بهبفهم به وصی 

ت حاضر نیست، در ت ند اطالع ندهد که برای عمل کردن به وصی  اشته صورتی که مشق 
ت او را انجام دهد. و نیز اگر وصی پیش از مرگ موصی، موق تفت عی ملباشد، باید وصی 

ت کن ت مرض، یا مانع دیگر نتواند به دیگری وصی  بنا بر  د ـشود که موصی به واسطه شد 
ت را قبول نماید. احتیاط واجب  ـ باید وصی 

ت کرده اسـ  2731مسأله   تواند دیگری رات بمیرد، وصی نمیاگر کسی که وصی 
 نبوده ت اینوصی آن میت معین کند و خود از کار کناره نماید، ولی اگر بداند مقصود می

وده، که خود وصی مباشرت در انجام آن کار نماید، بلکه مقصودش فقط انجام کار ب
 تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید.می

یا  میرد،با هم وصی کند، چنانچه یکی از آن دو ب اگر کسی دو نفر راـ  2732مسأله 
ت فهمیده شود که در چنین صورتی آ ری ن دیگدیوانه یا کافر شود، اگر از عبارت وصی 

را  مستقاًل وصی است باید به همین نحو عمل شود، وگرنه حاکم شرع یک نفر دیگر
ر دو نف شرع وند، حاکمکند، و اگر هر دو بمیرند، یا دیوانه یا کافر شاو معین می جایبه

ت را عملی کند، معین کردیگر را معین می نفر  دن دوکند، ولی اگر یک نفر بتواند وصی 
 الزم نیست.
د با کارهای میت را انجام دهد، هرچن تنهاییاگر وصی نتواند به ـ  2733مسأله 

عین موکیل گرفتن یا اجاره کردن دیگری، حاکم شرع برای کمک او یک نفر دیگر را 
 کند.می

اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود، چنانچه در ـ  2734مسأله 
ت کرده است که فالن مقدار  ی نموده، مثاًل میت وصی  نگهداری آن کوتاهی کرده، و یا تعد 
به فقرای فالن شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین رفته، ضامن است، و 



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  538

ی هم ننموده، ضامن نیست.اگر کوتاهی نکرده   و تعد 
 هرگاه انسان کسی را وصی کند و بگوید: که اگر آن کس بمیردـ  2735مسأله 

ت عمل م باید به وصی  ل مرد، وصی دو   د.نمای فالنی وصی باشد، بعد از آنکه وصی او 
ی که بر میت با استطاعت واجب شده است و بدهکاری و ـ  2736مسأله  حج 

صل باشد، باید از اس و زکات و مظالم، ادا کردن آنها واجب میحقوقی را که مثل خم
ت نکرده باشد؛ و اما کفارات و  از  وذرها نمال میت بدهند، اگرچه میت برای آنها وصی 

ت از ثلث ادا می  شود.جمله حج نذری با وصی 
اگر مال میت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل خمس و ـ  2737مسأله 

ت کرده باشد که ثزکات و مظالم،  لث یا بر او واجب است زیاد بیاید، چنانچه وصی 
ت او عمل کنند، و اگر  ت ومقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصی  کرده نصی 

 ماند مال ورثه است.باشد، آنچه می
د، اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشـ  2738مسأله 

ت او در ب چه با لفظ  یشتر از ثلث در صورتی صحیح است که ورثه آن را اجازه دهند،وصی 
مایند ازه نو چه با فعل، و رضایت قلبی کافی نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او هم اج

ت فقط در  هم سصحیح است، و چنانچه بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصی 
 .ستاند صحیح و نافذ اآنهایی که اجازه نموده

د، و اگر مصرفی را که میت معین کرده، از ثلث مال او بیشتر باشـ  2739مسأله 
حیات  ر حالدتوانند از اجازه خود برگردند، و اگر ورثه آن را اجازه نمایند، دیگر نمی

جازه ادند، توانند پس از مرگ اجازه دهند، ولی اگر پس از مرگ رد کرموصی رد کردند می
 بعد اثری ندارد.

ت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر او را ـ  2740له مسأ اگر وصی 
بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، و کار مستحبی هم مثل اطعام به فقرا انجام 
ل بدهی او را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد برای نماز و روزه او اجیر  دهند، باید او 

زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند، و چنانچه  بگیرند، و اگر از آن هم
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اندازه بدهی او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال ثلث مال او فقط به
ت برای نماز و روزه و کارهای مستحبی باطل است.  مصرف شود، وصی 

ت کند که بدهی او را بدهند و برای نمـ  2741مسأله   اجیر از و روزه اواگر وصی 
ت نکرده باشد که اینها  لث ثا از ربگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند، چنانچه وصی 

 ه مصرفرا ب بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن
باشد، افی نکنماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند، و در صورتی که ثلث 

ت او عملی شود، و اگر اجازه ندهند با وزه از و رید نمپس اگر ورثه اجازه بدهند باید وصی 
 نند.برسا را از ثلث بدهند، و اگر چیزی زیاد آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده

ت کرده فالن مبلغ را به من بدـ  2742مسأله  هند، اگر کسی بگوید: که میت وصی 
 فته اوگل هم او را تصدیق کنند، یا قَسم بخورد و یک مرد عاد چنانچه دو مرد عادل گفته

 شهادت ته اورا تصدیق نماید، یا یک مرد عادل و دو زن عادله، یا چهار زن عادله به گف
اید هد، بدگوید به او بدهند، و اگر یک زن عادله شهادت دهند، باید مقداری را که می

د، ت دهنبدهند، و اگر دو زن عادله شهاد کند به اویک چهارم چیزی را که مطالبه می
گر دو انیز  وچهارم آن را به او بدهند. نصف آن را، و اگر سه زن عادله شهادت دهند، سه

ه باشند و در دین خود عادل باشند گفته او را  گر نند، اکصدیق تمرد کافر کتابی که اهل ذم 
 .کند به او بدهندیمسلمانی نباشد که شهادت دهد، باید چیزی را که مطالبه م

 م، دراگر کسی بگوید: من وصی میتم که مال او را به مصرفی برسانـ  2743مسأله 
ل ه عادهل ذم  شود که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند، یا دو مرد اصورتی ثابت می

بت در دین خود، اگر مسلمانی نباشد که شهادت دهد تصدیق نمایند، و همچنین ثا
 قرار ورثه.شود با امی

ت کند چیزی از مال او برای کسی باشد، و آن کس پیش ـ  2744مسأله  اگر وصی 
ت را رد نکرده توانند آن اند میاز آنکه قبول کند یا رد نماید، بمیرد، تا وقتی ورثه او وصی 

ت خود  ت کننده از وصی  چیز را قبول نمایند، ولی این حکم در صورتی است که وصی 
ی به آن چیز ندارند.برنگردد، وگرنه   حق 



 
 
 

 احکام ارث
 برند سه دسته، هستند:کسانی که به واسطه خویشی ارث میـ  2745مسأله 

 ینپایچه  د هرپدر و مادر و اوالد میت است، و با نبودن اوالد، اوالِد اوالدسته اّول: 
هست  ستهن دبرد، و تا یک نفر از ایاست ارث می ترنزدیکند، هرکدام آنان که به میت رو

م ارث نمی  برند.دسته دو 
ه یعنی مادربزرگ، و خواهر و برادر ادسته دّوم:  با  ست، وجد یعنی پدربزرگ، و جد 

ا تبرد، و ث میاست ار ترنزدیکشان هرکدام آنان که به میت نبودن برادر و خواهر، اوالد ای
م ارث نمی  برند.یک نفر از این دسته هست دسته سو 

 وعموها  و خاله و اوالد آنان است، و تا یک نفر از ییداعمه و عمو و دسته سّوم: 
یک  ر میتبرند، ولی اگاند، اوالد آنان ارث نمیهای میت زندهها و خالهها و داییعمه

 باشد، و خاله نداشته ییداعموی پدری و یک پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، و 
و یا اگر عم ولیبرد، وی پدری ارث نمیرسد، و عمارث به پسر عموی پدر و مادری می

ی از پسر عمو متعدد باشد، و یا اینکه همسر میت حیات داشته باشد، این حکم خال
 اشکال نیست.

الد الد اوو خاله خود میت و اوالد آنان، و او ییدااگر عمو و عمه و ـ  2746مسأله 
ند، ها نباشبرند، و اگر اینو خاله پدر و مادر میت ارث می ییداآنان نباشند، عمو و عمه و 

ه د و ججو خاله  ییدابرند، و اگر اینها هم نباشند، عمو و عمه، و اوالدشان ارث می د 
 برند.برند، و اگر اینها هم نباشند، اوالدشان ارث میمیت، ارث می
شود، از یکدیگر ارث می ذکرزن و شوهر به تفصیلی که بعدًا ـ  2747مسأله 

 برند.می
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 اّول ارث دسته

ل باشد، مثاًل پدر یـ  2748مسأله  ر یا ا ماداگر وارث میت فقط یک نفر از دسته او 
ال مشند، رسد. و اگر پسر و دختر بایک پسر یا یک دختر باشد، همه مال میت به او می

 کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد.را طوری قسمت می
شود: باشند، مال سه قسمت میاگر وارث میت فقط پدر و مادر او ـ  2749مسأله 

هار چبرد. ولی اگر میت دو برادر یا دو قسمت آن را پدر، و یک قسمت را مادر می
پدر  نان باآپدر  خواهر، یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان و آزاد و

اشند، مده بآشرط اینکه به دنیا میت یکی باشد، خواه مادرشان هم یکی باشد یا نه، و به
 ادر یکمنها، برند، اما به واسطه بودن ایاگرچه تا میت پدر و مادر دارد اینها ارث نمی

 دهند.برد و بقیه را به پدر میششم مال را می
 اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک دختر باشد، چنانچه میتـ  2750مسأله 

ادر کنند: پدر و مقسمت می برادر و خواهری با شرایط فوق نداشته باشد، مال را پنج
رایط شبرد، و اگر برادر یا خواهر با هرکدام یک قسمت، و دختر سه قسمت آن را می

 برند، و نسبتپنجم را می ششم و دختر سه پنجم و مادر یک گذشته داشته باشد، پدر یک
مل ام که باقیمانده است و محتمل است سهم مادر باشد، همچنان که محتبه یک سی

ـ با  جببنا بر احتیاط وا چهارم آن سهم دختر و یک چهارم آن سهم پدر باشد ـهاست س
 هم مصالحه نمایند.

اگر وارث میت فقط پدر و مادر و یک پسر باشد، مال را شش ـ  2751مسأله 
ر برد، و اگکنند: پدر و مادر هرکدام یک قسمت، و پسر چهار قسمت آن را میقسمت می

سمت شند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قچند پسر یا چند دختر با
کنند که هر کنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم میمی

 پسری دو برابر یک دختر ببرد.
اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک یا چند پسر باشند، مال را ـ  2752مسأله 



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  542

برد، و اگر در یا مادر. و پنج قسمت را پسر میکنند: یک قسمت آن را پشش قسمت می
 نمایند.چند پسر باشند، آن پنج قسمت را به طور مساوی تقسیم می

 ال رااگر وارث میت فقط پدر یا مادر با چند پسر و دختر باشد، مـ  2753مسأله 
 برد، و بقیه را طوری قسمتکنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر میشش قسمت می

 که هر پسری دو برابر دختر ببرد. کنند،می
ار اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهـ  2754مسأله 

 برد.کنند: یک قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر میقسمت می
نج اگر وارث میت فقط پدر یا مادر و چند دختر باشد، مال را پـ  2755مسأله 

ور طبرد، و چهار قسمت را دخترها به ت را پدر یا مادر میکنند: یک قسمقسمت می
 کنند.مساوی بین خودشان قسمت می

 ، سهماگر میت اوالد نداشته باشد، نوه پسری او اگرچه دختر باشدـ  2756مسأله 
گر ثاًل ابرد، مبرد، و نوه دختری او اگرچه پسر باشد، سهم دختر میت را میپسر میت را می

 دختر خود، و یک دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمتمیت یک پسر از 
رث دهند. و در اکنند: یک قسمت را به پسِر دختر، و دو قسمت را به دختِر پسر میمی

 ها، نبودن پدر و مادر شرط نیست.بردن نوه
 

 ارث دسته دوم

م از کسانی که به واسطه خویشی ارث میـ  2757مسأله  ی برند، جد یعندسته دو 
ه یعنی مادربزرگ، و برادر، و خواهر میت است، و اگر برادر اهر و خو پدربزرگ، و جد 

 برند.نداشته باشد، اوالدشان ارث می
اگر وارث میت فقط یک برادر، یا یک خواهر باشد، همه مال به او ـ  2758مسأله 

ل به طور رسد، و اگر چند برادر پدر و مادری، یا چند خواهر پدر و مادری باشد، مامی
شود، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری با هم باشند، هر مساوی بین آنان قسمت می

برد، مثاًل اگر دو برادر و یک خواهر پدر و مادری دارد، مال را برادری دو برابر خواهر می
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 برد.کنند: هر یک از برادرها دو قسمت، و خواهر یک قسمت آن را میپنج قسمت می
ه دری کپاگر میت برادر و خواهر پدر و مادری دارد، برادر و خواهر  ـ 2759مسأله 

چنانچه  دارد،نبرد، و اگر برادر و خواهر پدر و مادری از مادر با میت جدا است، ارث نمی
 د برادررسد، و اگر چنفقط یک خواهر، یا یک برادر پدری داشته باشد، همه مال به او می

هم  شود، و اگرمال به طور مساوی بین آنان قسمت می یا چند خواهر پدری داشته باشد،
 برد.برادر و هم خواهر پدری داشته باشد، هر برادری دو برابر خواهر می

ز پدر اگر وارث میت فقط یک خواهر یا یک برادر مادری باشد، که اـ  2760مسأله 
دری هر ماخوارسد، و اگر چند برادر مادری یا چند با میت جدا است، همه مال به او می

 شود.یا چند برادر و خواهر مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می
و یک  اگر میت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر پدریـ  2761مسأله 

ا شش ربرند و مال برادر یا یک خواهر مادری داشته باشد، برادر و خواهر پدری ارث نمی
واهر خدر و سمت آن را به برادر یا خواهر مادری، و بقیه را به براکنند: یک ققسمت می

 برد.دهند، و هر برادری دو برابر خواهر میپدر و مادری می
 ودری، اگر میت برادر و خواهِر پدر و مادری، و برادر و خواهِر پـ  2762مسأله 

 را سه برد و مالچند برادر و خواهِر مادری داشته باشد، برادر و خواهِر پدری ارث نمی
شان کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهِر مادری به طور مساوی بین خودقسمت می
 برابر ری دودهند و هر برادکنند و بقیه را به برادر و خواهِر پدر و مادری میقسمت می
 برد.خواهر می

ک ی یا اگر وارث میت فقط برادر و خواهِر پدری و یک برادِر مادریـ  2763مسأله 
هِر کنند: یک قسمت آن را برادر یا خواخواهِر مادری باشد، مال را شش قسمت می

واهر خرابر بدهند، و هر برادری دو برد و بقیه را به برادر و خواهِر پدری میمادری می
 برد.می

اگر وارث میت فقط برادر و خواهِر پدری و چند برادر و خواهِر ـ  2764مسأله 
کنند: یک قسمت آن را برادر و خواهِر مادری به طور سه قسمت می مادری باشد، مال را
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دهند، و هر کنند، و بقیه را به برادر و خواهِر پدری میمساوی بین خودشان قسمت می
 برد.برادری دو برابر خواهر می

د را اگر وارث میت فقط برادر و خواهر و زن او باشد، زن ارث خوـ  2765مسأله 
شته ائل گذطوری که در مسبرد، و خواهر و برادر بهشود، میمی ذکرًا به تفصیلی که بعد

شوهر  ورادر ببرند. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و شد ارث خود را می ذکر
شد  رذکیش طوری که در مسائل پبرد، و خواهر و برادر بهاو باشد، شوهر نصف مال را می

 خواهر وبرد، از سهم برادر آنکه زن یا شوهر ارث میبرند، ولی برای ارث خود را می
شود، یمشود و از سهم برادر و خواهِر پدر و مادری یا پدری کم مادری چیزی کم نمی

و اادری ممثاًل اگر وارث میت شوهر و برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و 
ر و ل مال را به برادرسد، و یک قسمت از سه قسمت اصباشد، نصف مال به شوهر می

گر ا، پس ماند مال برادر و خواهِر پدر و مادری استدهند، و آنچه میخواهر مادری می
ادری، اهر مهمه مال او شش تومان باشد: سه تومان به شوهر، و دو تومان به برادر و خو

 دهند.و یک تومان به برادر و خواهِر پدر و مادری می
ان والدشابرادر نداشته باشد، سهم ارث آنان را به  اگر میت خواهر وـ  2766مسأله 

شود، می دهند، و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان قسمتمی
ر شهور هرسد بنا بر مو اما سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری یا پدر و مادری می

د سمت شواینها هم بطور مساوی قبرد، ولی بعید نیست که بین پسری دو برابر دختر می
 ـ باید مصالحه کنند. و بنا بر احتیاط واجب ـ

ه است، چه پدری باشد یـ  2767مسأله  ا اگر وارث میت فقط یک جد  یا یک جد 
ث گر وارابرد. و رسد، و با بودن جد  میت، پدِر جد  او ارث نمیمادری، همه مال به او می

ه پدری باشد، م  شود: دو قسمت را جد  و یکال سه قسمت میمیت فقط جد  و جد 
ه می ه مادری باشند، مال را به طور مساوقسمت را جد   ی بینبرد. و اگر جد  و جد 
 کنند.خودشان قسمت می

ه ـ  2768مسأله  ه پدری و یک جد  یا جد  اگر وارث میت فقط یک جد  یا جد 
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همادری باشد، مال سه قسمت می پدری و یک قسمت را  شود: دو قسمت را جد  یا جد 
ه مادری می  برد.جد  یا جد 

ه مادری باشد، ـ  2769مسأله  ه پدری و جد  و جد  ال ماگر وارث میت جد  و جد 
ه مادری به طور مساوی بین خودشانسه قسمت می  شود: یک قسمت آن را جد و جد 

ه پدری میقسمت می ه ر جد  دهند و جد  دو برابکنند، و دو قسمت آن را به جد  و جد 
 برد.می

ه مادرـ  2770مسأله  ه پدری و جد و جد  ی او اگر وارث میت فقط زن و جد  و جد 
سه  برد، و یک قسمت ازشود میمی ذکرباشد، زن ارث خود را به تفصیلی که بعدًا 

ه مادری می  دهند که به طور مساوی بین خودشانقسمت اصل مال را به جد و جد 
ه پدری می کنند و بقیه را بهقسمت می ه مجد و جد   برد. و اگریدهند، و جد دو برابر جد 

ه باشد، شوهر نصف مال را می ه بهوارث میت شوهر و جد و جد  ری دستو برد و جد و جد 
 برند.شد ارث خود را می ذکرکه در مسائل گذشته 

هدر اجتماع برادر یا خواهر یا برادرها یا خواهرها با جد یـ  2771مسأله   یا ا جد 
ات، چند صورت است:  اجداد یا جد 

ه و برادر یا خواهر همه از طرف مادر باّول:  ر این داشند، اینکه هر یک از جد یا جد 
ؤنث شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مصورت مال بین آنها به طور مساوی تقسیم می

 باشند.
ور ا به طاینکه همه آنها از طرف پدر باشند، در این صورت نیز مال بین آنهدّوم: 

تلف شود، در فرضی که همه ذکور و یا همه اناث باشند، و اگر مخمساوی تقسیم می
 برد.باشند، پس هر مذکری دو مقابل مؤنث می

ه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر اسّوم:  در و پز طرف اینکه هر یک از جد یا جد 
واهر خکه برادر یا  مادر باشد، حکم این صورت حکم صورت گذشته است، و دانسته شد

 برد.میپدری میت اگر با برادر یا خواهر پدری و مادری جمع شود، پدری تنها ارث ن
ات یا هر دو هم از طرف پدر و هم از طرف مادر باشند، و چهارم:  اینکه اجداد یا جد 
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برادرها یا خواهرها یا هر دو نیز چنین باشند، در این صورت برای خویشان مادری از 
م از ترکه است، و به طور مساوی بین مذکر  برادرها ات یک سو  و خواهرها و اجداد و جد 

م از ترکه است که به هر و مؤنث آنها تقسیم می شود، و برای خویشان پدری از آنها دو سو 
شود، و اگر همه ذکور یا همه اناث باشند، به طور مساوی مذکری دو مقابل مؤنث داده می

 شود.بین آنها تقسیم می
ه از طرف پدر باشد و برادر یا خواهر از طرف مادپنجم:  ین ار، در اینکه جد یا جد 

عدد برد، و اگر متصورت برادر یا خواهر در فرضی که یکی باشد یک ششم از مال را می
م را به طور مساوی بین خودشان تقسیم می یا  ال جدمنمایند و باقیمانده باشند یک سو 

ه است، و اگر جد و جد   ه میجد   برد.ه هر دو باشند، جد دو مقابل جد 
ه یا هر دو از طرف مادر و برادر یا برادرها از طششم:  ، باشند رف پدراینکه جد یا جد 

م است، و اگر هر دو هستند همان یک س ه یک سو  م ردر این صورت برای جد یا جد  ا به و 
م آن برای برادر یا برادرطور مساوی تقسیم می ا ن جد یآر با ها است، و اگکنند، و دو سو 

ه خواهر از طرف پدر باشد، در صورتی که یکی باشد نصف را می دد برد، و اگر متعجد 
م را می م اباشند دو سو  ه یک سو  این بنابر ست، وبرند، و در هر صورت از برای جد و یا جد 

 دهاگر خواهر یکی شد، یک ششم از ترکه زائد است، و مردد است که به خواهر دا
ه تقسیم میمی  صالحهشود، و احتیاط واجب در آن، مشود، و یا میان او و جد یا جد 

 است.
ات یا هر دو، هم پدری باشند و هم مادری و با آنها برادر یا هفتم:  اینکه اجداد یا جد 

م  ه مادری یک سو  خواهِر پدری باشد، یکی باشد یا متعدد، در این صورت برای جد یا جد 
شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی به طور مساوی بین آنها تقسیم می است، و با تعدد

م باقی از ترکه  ه پدری، و برادر یا خواهِر پدری دو سو  مؤنث باشند. و برای جد یا جد 
ات، برادر یا خواهِر مادری است، و مذکر دو برابر مؤنث می گیرد. و اگر با آن اجداد یا جد 

ه مادری و ب م است که به طور مساوی باشد، برای جد یا جد  رادر یا خواهِر مادری یک سو 
ه بین آنها تقسیم می شود، اگرچه بعضی مذکر و بعضی مؤنث باشند؛ و برای جد و یا جد 
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ه می م است، و جد دو برابر جد   گیرد.پدری دو سو 
یا  نها جداینکه برادرها یا خواهرها بعضی پدری و بعضی مادری باشند و با آهشتم: 

ه پد ر ست اگری باشد، در این صورت برای برادر یا خواهِر مادری یک ششم ترکه اجد 
م است اگر متعدد باشند، و به طور مساوی بین آنها تقس شود یم مییکی باشد، و یک سو 

ه پدری باقی آن ترکه است، و بر رابر بکر دو ای مذو برای برادر یا خواهِر پدری و جد یا جد 
ه مادری باشد، برای مؤنث است و اگر با آن براد ه جد یا جرها یا خواهرها جد یا جد  د 

م است و به طور مساوی بین آن سیم ها تقمادری و برادر یا خواهِر مادری تمام یک سو 
م است که برای مذکر آنها دو می ؤنث مرابر بشود، و برای برادر یا خواهِر پدری دو سو 

 است.
او  رزادهاهر دارد، برادرزاده یا خواهدر صورتی که میت برادر یا خوـ  2772مسأله 

 خواهر در یابرد، ولی این حکم در جایی که ارث برادرزاده یا خواهرزاده با براارث نمی
رادِر باشد، مزاحمت نکند جاری نیست، مثاًل اگر میت برادِر پدری و جد  مادری داشته ب

 رادرِ ر میت پسر ببرد، و در این صورت اگپدری دو ثلث و جد  مادری یک ثلث ارث می
 باشند.مادری داشته باشد، پسر برادر با جد  مادری در ثلث شریک می

 
 ارث دسته سوم

م عمو و عمه و ـ  2773مسأله  آنان  و خاله و اوالد خاله و اوالد ییدادسته سو 
م کسی نباشد، اینها ارث می ل و دو   برند.است که اگر از طبقه او 

ط یک عمو یا یک عمه است، چه پدر و مادری اگر وارث میت فقـ  2774مسأله 
او  ال بهمباشد، یعنی با پدر میت از یک پدر و مادر باشند، چه پدری چه مادری، همه 

مه یا ه رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدریمی
دو  و عمه هرشود. و اگر عمو مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می

 برد.باشند، عمو دو برابر عمه می
اگر وارث میت عمو و عمه باشد و بعضی پدری و بعضی مادری و ـ  2775مسأله 
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برند، پس اگر میت یک عمو یا بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری ارث نمی
کنند: یک قسمت را به عمو یا عمه یک عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می

دری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری ما
کنند: دو قسمت را دهند؛ و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت میمی

به عمو و عمه پدر و مادری، و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری، و یک قسمت را 
 برد.دهند؛ و عمو در هر حال دو برابر عمه میبه عمو و عمه مادری می

 ه مال به اویا یک خاله باشد، هم یدایاگر وارث میت فقط یک ـ  2776مسأله 
یک  یت ازمیعنی با مادر  و هم خاله باشد و همه پدر و مادری ـ یدایرسد، و اگر هم می

، رث ببردااله خبرابر  دو ییداـ یا پدری یا مادری باشند، بعید نیست که  پدر و مادر باشند
 الحهـ در مقدار زائد مص بنا بر احتیاط واجب رود، پس ـولی احتمال تساوی هم می

 کنند.
و  یدایله مادری، و و خا یدایاگر وارث میت فقط یک یا چند ـ  2777مسأله 

محل  و خاله پدری یدایو خاله پدری باشد، ارث نبردن  ییداخاله پدر و مادری، و 
د گر متعدایا خاله مادری اگر یک نفر باشد یک ششم، و  ییداو به هر حال اشکال است، 

ده دری داو خاله پدری یا پدر و ما یدایبرند، و مابقی به م مال را میباشند یک سو  
حتیاط ابنا بر  دو برابر خاله ارث ببرد، ولی ـ یدایو در هر حال محتمل است که  شود؛می

 ـ باید مصالحه کنند. واجب
و  یدای، یا یک یا چند خاله، یا یدایاگر وارث میت یک یا چند ـ  2778ه مسأل

ت ه قسمخاله، و یک یا چند عمو، یا یک یا چند عمه، یا عمو و عمه باشد، مال را س
برند. و دو می یا خاله یا هر دو، و بقیه را عمو یا عمه یا هر یدایک قسمت را کنند: یمی

 کیفیت تقسیم بین هر گروه گذشت.
و خاله نداشته باشد، سهم آنان به اوالد  یدایاگر میت عمو و عمه و ـ  2779مسأله 
داشته باشد، آن یک دخترعمه  یپسردای، پس اگر یک دخترعمه و چند شودآنان داده می
م می م را میان خود تقسیم می هایپسردایبرد، و دو سو  کنند، و این طبقه )فرزندان یک سو 
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 اند.و خاله پدر، یا مادر میت مقدم یدایاله( بر عمو و عمه و و خ ییداعمو و عمه و 
 یدای و خاله پدر و عمو و عمه و یدایاگر وارث میت عمو و عمه و ـ  2780مسأله 

له و خا یدایود: یک سهم آن را عمو و عمه و شو خاله مادر او باشند، مال سه سهم می
رد دو شود یا مبه طور مساوی تقسیم میبرند و در اینکه مال میان آنها مادر میت ارث می

ر م دیگگیرد اختالف است و احتیاط واجب آن است که صلح کنند، و دو سهبرابر زن می
ین کنند: یک قسمت را دایی و خاله پدر میت به همان کیفیت بآن را سه قسمت می
مه ع ونمایند، و دو قسمت دیگر آن را نیز به همان کیفیت به عمو خودشان قسمت می

 دهند.پدر میت می
 

 ارث زن و شوهر

او و  اگر زنی بمیرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهرـ  2781مسأله 
 شد، یکته بابرند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اوالد داشبقیه را ورثه دیگر می

 برند.چهارم همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می
 زن و مردی بمیرد و اوالد نداشته باشد، یک چهارم مال او را اگرـ  2782مسأله 

مال  ک هشتمیاشد، برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اوالد داشته ببقیه را ورثه دیگر می
 های دیگرمینزبرند، و زن از زمین خانه و باغ و زراعت و را زن و بقیه را ورثه دیگر می

نا و انند بمنه از قیمت آن، و نیز از خود هوایی خانه برد، نه از خود زمین و ارث نمی
یگر، ای دتوانند از پولهو ورثه می برد ـبرد، ولی از قیمت آنها ارث میدرخت ارث نمی

و  باغ ـ و همچنین است درخت و زراعت و ساختمانی که در زمین قیمت را به او بدهند
ر که در وقت فوت شوهر ب های دیگر است، ولی نسبت به میوه هاییزراعت و زمین

 برد.درختان است از عین آنها ارث می
مانند زمین  برد ـاگر زن بخواهد در چیزهایی که از آنها ارث نمیـ  2783مسأله 

ـ تصرف کند، باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و همچنین در چیزهایی که زن  خانه مسکونی
از جهت دیگر جایز نیست که ورثه تا سهم برد مانند بنا و درخت. و از قیمت آنها ارث می
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ـ بدون  مانند بنا و درخت برد ـاند، در چیزهایی که زن از قیمت آنها ارث میزن را نداده
اجازه او تصرفی کنند که موجب نقصان قیمت آن شود یا اینکه آن را به فروش یا مانند آن 

 برسانند.
طور همان ن را قیمت نمایند، بایداگر بخواهند بنا و درخت و مانند آـ  2784مسأله 

ت گذاری معمول است آنها را بدون در نظر گرفتن خصوصیکه نزد کارشناسان قیمت
ین از زم ه شدهزمینی که در آن هستند حساب کنند چقدر ارزش دارند، نه اینکه آنها را کند

مین هر ه دفرض نمایند و قیمت گذارند، یا اینکه قیمت آنها را در حالی که بدون اجار
 زمین باقی بمانند حساب کنند.

 زهاییمجرای آب قنات و مانند آن، حکم زمین را دارد، و آجر و چیـ  2785مسأله 
ارث  که در آن بکار رفته، در حکم ساختمان است، اما نسبت به خود آب از عین آن

 برد.می
اشد، اگر میت بیش از یک زن داشته باشد، چنانچه اوالد نداشته بـ  2786مسأله 

 ه طورشد، ب ذکرهشتم مال به شرحی که یک چهارم مال، و اگر اوالد داشته باشد، یک
کرده ن نزدیکیشود، اگرچه شوهر با همه یا بعض آنان های او قسمت میمساوی بین زن

زدیکی نا او باشد، ولی اگر در مرضی که در آن مرض از دنیا رفته، زنی را عقد کرده و ب
 برد و حق  مهر هم ندارد.او ارث نمی نکرده است، آن زن از

اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش ـ  2787مسأله 
 برد.نکرده باشد، از او ارث می نزدیکیاگرچه با او 

 شد، طالق رجعی ذکراگر زن را به ترتیبی که در احکام طالق ـ  2788مسأله 
ه بمیرد، شوهر از ا ه  ین آنبرد، و نیز اگر شوهر در بو ارث میبدهند و در بین عد  میرد، بعد 

ه طالق بائن، زن از او ارث می ه یا در عد  آنان  کی ازیبرد، ولی اگر بعد از گذشتن عد 
 برد.بمیرد، دیگری از او ارث نمی

را طالق دهد و پیش از گذشتن  همسرشاگر شوهر در حال مرض، ـ  2789مسأله 
 شد چهبرد، چه طالق رجعی بابا سه شرط از او ارث می دوازده ماه قمری بمیرد، زن

 بائن:
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 ه باشدآنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد، و در صورتی که شوهر کرداّول: 
 برد، هرچند احتیاط مستحب این است که صلح نمایند.ارث نمی
د، برمینآنکه طالق به درخواست و رضای زن انجام نگرفته باشد، وگرنه ارث دّوم: 

 خواه چیزی به شوهر داده باشد که او را طالق دهد یا نه.
ا به شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طالق داده، به واسطه آن مرض یسّوم: 

 د، زنجهت دیگری بمیرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت دیگری از دنیا برو
ه رجعی باشد.از او ارث نمی  برد، مگر اینکه فوت او در عد 

وشیده پلباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته، اگرچه زن آن را ـ  2790مسأله 
و  باشد باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است، مگر اینکه به زن تملیک کرده

 زن حق دارد به عنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند.
 

 مسائل متفرقه ارث

رای هایی را که پوشیده یا بیر میت و لباسقرآن و انگشتر و شمشـ  2791مسأله 
ل بپوشیدن نگه داشته است، مال پسر بزرگ ز ایشتر تر است. و اگر میت از سه چیز او 

گ در ر بزریکی دارد، مثاًل دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پس
آنها  انندمخنجر و  آنها با ورثه دیگر صلح کند. و همچنین در مورد رحل قرآن و تفنگ و

 های دیگر و غالف شمشیر و جای قرآن تابع آنهاست.از سالح
یک  اگر پسر بزرگ میت بیش از یکی باشد، مثاًل از دو زن او درـ  2792مسأله 

ان خودش وقت دو پسر به دنیا آمده باشند، باید چیزهای گذشته را به طور مساوی بین
تر از پسر است، هرچند خواهرانی بزرگترین قسمت کنند. و این حکم مختص بزرگ

 خود داشته باشد.
اندازه مال او یا اگر میت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش بهـ  2793مسأله 

شد، به  ذکرتر چیزهایی هم که مال اوست و در مسأله پیش زیادتر باشد، باید پسر بزرگ
گر قرض میت کمتر از مال قرض او بدهد، و یا به مقدار قیمت آنها از مال خود بدهد؛ و ا



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  552

رسد کافی تر میاو باشد، چنانچه بقیه اموالش غیر از آن چند چیزی که به پسر بزرگ
تر از آن چیزها یا از مال خود به نسبت به قرض برای اداء قرضش نباشد، باید پسر بزرگ

ر او بدهد، و اگر بقیه اموالش کافی به قرض باشد، باز هم احتیاط الزم آن است که پس
میت  ییداراتر به کیفیت گذشته در ادای قرض میت شرکت کند، مثاًل اگر همه بزرگ

تر شصت تومان است و به مقدار بیست تومان آن از چیزهایی است که مال پسر بزرگ
است و سی تومان قرض دارد، پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چیزها را بابت 

 قرض میت بدهد.
ت برد، ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میمان از کافر ارث میمسلـ  2794مسأله 

 برد.مسلمان باشد از او ارث نمی
و ااگر کسی یکی از خویشان خود را عمدًا و به ناحق بکشد، از ـ  2795مسأله 

برد، رث میبرد، ولی اگر قتل به حق باشد مانند قصاص یا اجرای حد یا دفاع، اارث نمی
ز یکی ا ًا بهطا باشد، مثل آنکه سنگ را به هوا بیندازد و اتفاقو همچنین اگر از روی خ

پردازد له میبرد، ولی از دیه قتل که عاقخویشان او بخورد و او را بکشد، از او ارث می
ل ب قتیعنی: اینکه کاری کند که معمواًل موج برد و همچنین قتل شبه عمد ـارث نمی

 ـ مانع م آن نسبت به مقتول داشته استنیست و قصد قتل هم نداشته، ولی قصد انجا
 برد.ای که باید آن را به ورثه بپردازد سهمی نمیشود، بله از دیهارث نمی

ای که در شکم است هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند، برای بچهـ  2796مسأله 
، پسر برد، در صورتی که معلوم باشد یکی است یا متعددکه اگر زنده به دنیا بیاید ارث می

، و اگر داردنگهاست یا دختر، هرچند با کمک وسایل علمی باشد باید سهم او یا آنها را 
معلوم نباشد، پس اگر احتمال معتبری داده شود که متعدد است، به مقدار عدد محتمل 
باید سهم پسر نگه دارند، و چنانچه مثاًل یک پسر یا یک دختر به دنیا آمد، زیادی را ورثه 

 ن تقسیم کنند.بین خودشا



 
 
 

 ملحقات
 گذاری ـ قرض گرفتن( سپرده1)

 ها در کشورهای اسالمی بر سه گونه هستند:بانک
گذار تشکیل اش از اموال یک تن یا چند شخص سرمایهکه سرمایه ـ خصوصی: 1

 شود.می
 اش از اموال دولتی است.که سرمایه ـ دولتی: 2
 شود.ی، تشکیل میکه از سرمایه دولت و بخش خصوص ـ مشترک: 3

های خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض کردن از بانکـ  2797مسأله 
قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح 

 است. و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام
 ر شده است، مانند:هایی ذکبرای رهایی از ربا، راه

تر از گران قرض گیرنده، فرضًا کاالیی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد ـ 1
فروشد و یمخرد و یا کاالیی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک قیمت واقعی آن می

دت کند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مضمن معامله شرط می
ست و اگویند که قرض گرفتن از بانک جایز او قرض دهد. در چنین حالی می معینی به

 ربا نیست.
 این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. ولی

 همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. 
ید یا خر به کمتر از قیمتفروش  و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی ـ

 ـ شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. تر از آنبه گران
قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثاًل هزار تومان را به  ـ 2
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 هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد.
حت بیع محل اشکال است، ص ولیاگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، 

نند گری مارز دیاالبته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثاًل هزار تومان به صورت نسیه به 
در  دهد و قرار دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثالً 

دای ت اجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صوروقت پرداخت جایز است به
 دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

شتری مه به بانک کاالیی را به مبلغی، مثاًل هزار و دویست تومان، به صورت نسی ـ 3
 د.بفروشد و سپس همان را نقدًا به مبلغی کمتر از آن، مثاًل هزار تومان بخر

ل، ا راال شرط شده باشد که بانک ک این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع او 
 بر آن قد راعمجددًا نقدًا به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و 

اگر  ولیشود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست،  ذکرمبتنی سازد، مثاًل در ضمن عقد 
 چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

 ـ یک هدف اساسی در معامالت صحیح باشد اگر هم ها ـگفتنی است که این راه
 ررسیدسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سبانکی را تحقق نمی

خیر رت تأقرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صو
قد عن بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضم

 قرار داده باشند.
های دولتی، به شرط پرداخت سود، جایز قرض گرفتن از بانکـ  2798مسأله 

و اگر  نیست؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست.
یرا زکسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن، هر دو باطل است؛ 

 نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد. بانک مالک اموال خود
تواند با اذن حاکم شرع )مرجع تقلید( برای رهایی از این اشکال، قرض گیرنده می

المالک و کند به این لحاظ، که اموال بانک مجهول حیصحمبلغ مورد نظر را قرض 
ایم و کافی ن دادهاختیار تصرف در آنها با حاکم شرع است، و این اذن را ما به همه مؤمنی
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گیرد هنگام گرفتن پول پیش خودش بگوید این پول را از است کسی که پول از بانک می
کافی است اصل مبلغ را به بانک طرف حاکم شرع به خودم قرض دادم، و در این صورت 

 هرچند بداند قانون ملزم به پرداخت اصل و سود به بانک است. برگرداند
که در واقع قرض دادن به  های خصوصی ـی در بانکگذارسپردهـ  2799مسأله 

دهند و یـ در صورتی که شرط سود نکند جایز است، هرچند بداند به او سود م آنها است
کند  طالبهمنظور از شرط نکردن این نیست که شخص قلبًا بنا نداشته باشد که سود را م

ست اممکن  ولی شرط کند واگر بانک نپرداخت؛ زیرا ممکن است این بنا را نداشته باشد 
گذاری پردهسبنا را نداشته باشد ولی شرط نکند، بلکه منظور از شرط نکردن این است که 

د بانک به پرداخت سود نکند.  را مشروط به تعه 
به معنای قرض دادن به  های خصوصی ـگذاری در بانکسپردهـ  2800مسأله 

گذاری چنین کند، اصل سپرده ـ با شرط دریافت سود جایز نیست و اگر کسی آنها
ر شود، ولی اگصحیح و شرط باطل است. و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی

او  مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف
 در این مال )سود( راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد. و غالبًا چنین است.

ـ با  به معنای قرض دادن به آنها های دولتی ـگذاری در بانکسپرده ـ 2801مسأله 
ها گذاری بانکشرط گرفتن سود جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه مال به این سپرده

هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعًا به منزله اتالف مال است؛ زیرا آنچه را بعدًا از 
المالک است. بنابراین ت، بلکه از اموال مجهولگیرند، مال بانک نیسبانک باز پس می

های آورد، در بانکمی به دستهایی که شخص در طول سال سپردن درآمدها و فایده
دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای 

ن خمس برای مؤونه خود دارد و به اتالف آن مجاز نیست، و اگر آن را اتالف کند، ضام
گذاری بدون اجازه حاکم شرع شود. البته این در صورتی است که سپردهصاحبان آن می

گذاری داد و به سیستم بانکی نیز باشد اما چنانچه حاکم شرع به شخصی اجازه سپرده
گذاری اشکال شرعی ندارد اجازه داد که سپرده را از اموال موجود در بانک بپردازد، سپرده
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گذار سود شرط نشده را دریافت کرده، و نیمی از آن را در که جایز است سپردهگونه همان
امور شخصی خود صرف نموده و نیمی دیگر را به عنوان صدقه به افراد مستحق و فقیر 

گذاری و دریافت سود و صرف آن تسلیم نماید، و عامه مؤمنین از طرف ما مجاز در سپرده
 باشند.به نحو مذکور می

که  ـ میان سپرده ثابت ـ در مواردی که گذشت گذاری ـدر سپردهـ  2802مسأله 
ـ و حساب  دگذار قرار دهدار است و بانک ملزم نیست آن را دائمًا در اختیار سپردهمدت

 ست.ـ تفاوتی نی گذار قرار دهدکه بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده جاری ـ
های دولتی ـ حکم بانک دی که گذشتدر موار های مشترک ـبانکـ  2803مسأله 

رع اکم شالمالک را دارد بدون اذن حرا دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول
 تصرف در آن جایز نیست.

های گذاری و قرض گرفتن از بانکآنچه در مورد حکم سپردهـ  2804مسأله 
 ولی های اسالمی است؛کشورهای شد، مربوط به بانک ذکرخصوصی و دولتی 

شان متعلق به هایی که سرمایهآوردن سود در بانک به دستگذاری برای سپرده
ست؛ اها خصوصی باشند و چه دولتی یا مشترک جایز غیرمسلمانان است، چه این بانک

 ، حرامت سودزیرا گرفتن ربا از آنها جایز است. اما قرض گرفتن از آنها، به شرط پرداخ
ف ن تصرآن، مال را بدون نیت قرض از بانک گرفت در آ توان برای رهایی ازاست و می

و از ا کرد نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند بداند که آنها اصل مال و سود را
 خواهند گرفت.

 
 ( اعتبارات2)

 اعتبار بر دو گونه است:
کسی که خواهان وارد کردن کاالهای خارجی است به ـ اعتبار برای واردات:  1

شود گردد. در نتیجه بانک متعهد میکند و خواستار گشایش اعتبار میبانک رجوع می
که اسناد کاالهای خارجی وارد شده را تسلیم صاحب اعتبار نماید و مبلغ آن را برای 
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 صادرکننده کاال، واریز کند.
کیل وبه  و پس از تمام شدن معامله با صادرکننده کاال از طریق مکاتبه یا مراجعه

کند و و دریافت لیستی که کیفیت و کمیت کاالها را مشخص می موجود در کشور،
لغ و مب پرداخت بخشی از قیمت کاال به بانک، در نهایت بانک اسناد را تحویل گرفته

 نماید.کاال را برای فروشنده ارسال می
واهان نکه خآکه جز در نام، با اعتبار فوق تفاوتی ندارد و  ـ اعتبار برای صادرات: 2

ی عتباریی به خارج است، خریدار خارجی برای ارتباط با او، نزد بانک، اصدور کاال
ی طس از گشاید که بر اساس آن بانک اسناد کاال را تحویل خریدار و مبلغ آن را پمی

 دهد.مراحل فوق، تحویل صادرکننده می
 و ارداتورای چه ب در نتیجه این دو گونه اعتبار، در حقیقت تفاوتی ندارند و اعتبار ـ

د بانک به پرداخت بدهی مشتری، یعنی ق چه برای صادرات یمت ـ عبارت است از تعه 
 شده به فروشنده و تسلیم اسناد آن به مشتری.کاالی خریداری

یفیت کامل شالبته یک نوع اعتبار دیگر وجود دارد، به این شرح که صادرکننده لیستی 
آن  ا شعبهانک یصورت گرفته باشد، به ب ای با واردکنندهو کمیت کاالها را بی آنکه معامله

فرستد. ی میفرستد و بانک نیز به نوبه خود آن لیست را برای خریدار احتمالدر کشور می
هان در صورتی که آن شخص خواهان خرید کاالی موصوف در لیست باشد، از بانک خوا

 کند.می قدامشود و بانک نیز به تحویل اسناد کاال و دریافت قیمت اگشایش اعتبار می
ز نیز ا ها و اقدام به این عملیاتگشایش اعتبارات یاد شده در بانکـ  2805مسأله 
 ها جایز است.سوی بانک

 برد:بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میـ  2806مسأله 
ه درکنندسودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صاـ  1

 برد.د آن و تحویل آن به خریدار و... میکاال. و گرفتن اسنا
این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد ُجعاله است، یعنی: صاحب 

در  توان آن را ـکند. همچنین میاعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین می
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 ـ داخل در عقد اجاره دانست. صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد
دم بال عقپردازد و در انک قیمت کاال را از مال خود، نه از حساب مشتری، میب ـ 2

 بهتی مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداخ
 آورد.می دست

ست، دان توان بر اساس عقد جعاله جایزگفته شده است که این نحو سود گرفتن را می
کند. و ین میتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیبه این ترتیب که صاحب اع

ت آن را داشته   اشد.بممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صح 
س ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پ

 ست.ربا و حرام اگرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، 
ود سالبته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و 

اهد عاله خور ُج ـ به عنوان ُجعل قرار دهد، این عقد داخل د فرضًا دو ماهه دار آن را ـمدت
 وجه نیست.بود و در این صورت صحت آن بی

را در  ، آنله و تصحیح گرفتن سودتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامهمچنین می
پردازد، می عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کاال را به ارز خارجی به صادرکننده آن

 فروشد،شور بتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کمی
ت، لف اسکه معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و ُمثمن جنسشان مخت

 اشکالی ندارد.
جایی است که طرف حساب بانک خصوصی ، مربوط به«گذشته»همه موارد فوق 

 بار ران اعتباشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواها
به  شود. لذا تعهدپردازد، شرعًا شخص مدیون بانک نمیالمالک میاز اموال مجهول
 رود.دهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیبازپرداخت اصل ب

 
 ( نگهداری کاال3)

شود و آن را به حساب گاهی بانک واسطه رساندن کاال از صادرکننده به واردکننده می
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کند، به این صورت که پس از انعقاد قرارداد میان صادرکننده و واردکننده، نگهداری می
فرستد اال و رسیدن آن، بانک اسناد آن را برای واردکننده میواردکننده و پرداخت قیمت ک

کند و در صورت تأخیر واردکننده در تحویل کاال، آن را به و او را از رسیدن کاال باخبر می
گیرد. همچنین در صورتی که کند و در قبال آن اجرتی معین میحساب او نگهداری می

ده بسته باشد، کاالیی برای بانک بفرستد، صادرکننده بدون آنکه قراردادی با واردکنن
کند و اگر آنان کاال را بانک نسبت به ارسال لیست کاال برای خریداران احتمالی اقدام می

 تواند در قبال نگهداری آن، ُاجرتی از صادرکننده دریافت کند.خریداری نکردند، می
ده است صادرکنندر صورتی که نگهداری کاال از سود بانک به درخوـ  2807مسأله 

زی رتکاااگرچه این شرط ناگفته و  یا واردکننده باشد و یا ضمن عقد شرط شده باشد ـ
ا ریزی چـ برای بانک گرفتن اجرت برای نگهداری کاال جایز است وگرنه استحقاق  باشد

 ندارد.
 

 ( فروش کاالهای متروکه4)

 ون آنها رفتـ از گ ر کردپس از آنکه بانک را از وجود کاال باخب هرگاه صاحبان کاال ـ
ق  حفروشد و از قیمت آنها پرداخت ُاجرت بانک خودداری کنند، بانک کاال را می

 کند.خویش را برداشت می
ن آدر حالت مذکور، برای بانک فروش کاال و برای دیگران خرید ـ  2808مسأله 

رت ر صونک دگونه موارد، باجایز است؛ زیرا به مقتضای شرط صریح یا ارتکازی در این
ست کیل اتخلف صاحبان کاال از گرفتن کاالی خود و پرداخت حق  بانک، از سوی آنان و

 ست.که آن را بفروشد، و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خرید آن نیز جایز ا
 

 ( کفالت بانکی5)

شوند که گاه شخصی یا اشخاصی مشترکًا در برابر مرجعی دولتی یا غیر آن، متعهد می
ای را اجرا کنند، مانند آنکه مدرسه یا درمانگاه و یا پلی بسازند؛ در چنین مواردی هپروژ
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خواهد تا تضمینی برای اجرای این گاه آن که تعهد برایش صورت گرفته از تعهد دهنده می
های وارده را پروژه بدهد، و در صورت عدم اجرای آن در مهلت تعیین شده، خسارت

انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده کفیلی در این باب  بپردازد، و برای آنکه به
کند تا اسناد کفالتی صادر خواهد. در اینجاست که تعهد دهنده به بانک مراجعه میمی

نماید و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و 
 خت.عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک خسارت را خواهد پردا

تی تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی بر ادای مبالغ درخواسـ  2809مسأله 
ر براب در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در

ه در انی کگونه موارد، با ضمکفالت اصطالحی در ابواب معامالت که ضمانت مالی در این
انت ورد ضممرا دارد، که در ضمان فقهی ضامن به عین دین رود این تفاوت فقه به کار می

د هر مانن شود و در نتیجه اگر پیش از ادای آن فوت کند، پیش از تقسیم ارثبدهکار می
 دهکاربگونه ضمان، ضامن شود، ولی در ایناش برداشت و پرداخت میدین دیگر از ترکه

ت هم نکرد از ترکهنیست، بلکه واجب است آن را ادا کند و اگر نکرد و  داشت او بر وصی 
 شود.نمی

بر  اللتداین عقد ضمانت نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ایجاب آن با هر لفظی که 
اشد شته بتعهد کند قابل انشاء است، و قبول نیز با هر لفظی که داللت بر موافقت دا

ام انج ند نیزصحیح است. و این عقد با نوشتن و یا عملی که داللت بر انشاء تعهد ک
 شود.می

نی او مب برای بانک گرفتن کارمزد معینی از متعهد به ازای کفالت ازـ  2810مسأله 
 به این صورت توان این قرارداد را از باب ُجعاله دانست،بر اجرای پروژه جایزاست، و می

ال، حکند و در این که متعهد، ُجعلی را برای بانک در صورت کفیل شدنش تعیین می
 تن این مبلغ برای بانک حالل است.گرف

اگر متعهد از اجرای پروژه در مدت تعیین شده تخلف ورزید و از ـ  2811مسأله 
پرداخت خسارت مقرر به کارفرما خودداری کرد، و بانک که کفیل اوست مبالغ 
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تواند به متعهد رجوع کند؛ زیرا تعهد و درخواستی را به کارفرما پرداخت کرد، بانک می
بانک به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتیجه تعهدش ضامن  کفالت

تواند آن را از شخص متعهد مطالبه کند؛ خسارات وارد شده به بانک است، لذا بانک می
زیرا ضمانت بانک به درخواست او بوده و او ضامن خسارتی است که بر بانک به 

 مقتضای ضمانتش وارد شده است.
 

 ( فروش سهام6)

ها دهند و بانکها را واسطه فروش سهام خود قرار میهای سهامی، بانکشرکتگاه 
ادرت های مزبور، به فروش سهام مببا دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت

 ورزند.می
خل در این نحوه معامله با بانک جایز است؛ زیرا در حقیقت، یا داـ  2812مسأله 

معین  ارمزد، بانک را برای انجام این کار در برابر کاجاره است به این صورت که شرکت
 بانک وکند، و یا از باب ُجعاله است، و در هر دو صورت معامله صحیح است اجیر می

 در قبال انجام این کار، مستحق کارمزد است.
خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معامالت شرکت ـ  2813مسأله 

رید شد، خنکه به دادوستد شراب و یا معامالت ربوی مشغول باسهامی حرام باشد، مثل آ
 سهام آن، و مشارکت در این معامالت جایز نیست.

 
 ( فروش اوراق قرضه7)

 وربط، به قیمت اسمی معین اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی
ندی سد، مثاًل فروشنکنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی میداری صادر میمدت

شروط فروشند، مرا که قیمت اسمی آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقدًا می
، معینی ارمزدبر آنکه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند. گاه بانک در قبال دریافت ک

 شود.مسئول فروش این اوراق می



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  562

 این معامله به دو شکل ممکن است صورت گیرد:ـ  2814مسأله 
ل در مثا صادرکننده سند در حقیقت از خریدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان ــ  1
کند و پس از سررسید مدت معین، هزار تومان به خریدار سند ـ قرض می فوق

، ین شکلاآن.  گرداند: نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل، و پنجاه تومان مازاد بربازمی
 ربا و حرام است.

ـ نقدًا  ستاکه بعد از مدتی قابل پرداخت  ند، سند هزار تومانی را ـصادرکننده سـ  2
 فروشد.به نهصد و پنجاه تومان می

گونه که همان صحت معامله ـ ولیاین صورت اگرچه حقیقتًا قرض ربوی نیست، 
 ـ محل اشکال است. گذشت

کنند، یمتوان فروش اوراق مذکور را که مراجع رسمی با آنها معامله در نتیجه نمی
 تصحیح کرد.
و  ها به خرید و فروش این اوراق بپردازند،جایز نیست که بانکـ  2815مسأله 

 همچنین گرفتن کارمزد برای این کار جایز نیست.
 

 های داخلی و خارجی( حواله8)

ل حواله در اصطالح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه ُمحیـ  2816مسأله 
ینجا ان در علیه )کسی که حواله به او منتقل شده( است؛ لک)حواله دهنده( به ذمه محال

 یرند:زهای بانکی به شرح هایی از حوالهرود. نمونهتر از آن بکار میبه معنای عام
ل او ز وکیاپذیرد که مبلغی را ای برای مشتری خود، میبانک در قبال صدور حواله ـ 1

 و به ابی داشته باشد، وصول کنددر داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حس
 انک حقیرا بزازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهرًا گرفتن این کارمزد جایز است؛ 

شتن رای گذمزد بدارد که در غیر بانک َدین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کار
 از حق  خود و پرداخت َدین در جای دیگر، جایز است.

تواند مبلغ کند که طبق آن، شخص میای برای شخص صادر میبانک حوالهـ  2
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ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان  در داخل یا خارج معینی را از بانک دیگری ـ
 کند.قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می

ر این ا اگظاهرًا جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیر
م نسبت به قرض دادن  ل برای وکیل کردن بانک دو   ه شخصبچنین باشد که در بانک او 

م دارد، حق ل نزد بانک دو  ار به ککند و این ای دریافت میالزحمهاز اموالی که بانک او 
بیل الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قمعنای گرفتن حق

رض بال قی توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قگرفتن مبلغی برا
 ارد.لی نددادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکا

 ی بهوانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حق  دیگر
شغول مداخت ارز مذکور در حواله اش به پرآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهوجود می

دهکار بت که است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرف
 خویش، ز حق  معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت ا

 ند.کدیل ر تبتواند آن را با مازادش به پول رایج کشومبلغی دریافت دارد. همچنین می
ای دهد و حوالهشخص مبلغ معین را فرضًا به بانکی در نجف اشرف تحویل میـ  3

ج از ا خاریگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربال، و می
دارد، یمکشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت 

 شکل است:این فرض به دو 
ول عادل پمشخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که اّول: 

پردازد. فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میخودش است می
 در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.

د که در قبال کندهد، و شرط میشخص مبلغ معین را به بانک قرض میدّوم: 
ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی دریافت حواله

که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، 
و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش 
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شود که قرض دهنده حرام است، ولی چون از روایات استفاده میمالی دارد، و شرعًا 
تواند تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میمی

حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بالعوض جایز باشد، در 
 .قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است

ای به گیرد و به ازای آن حوالهشخص از بانکی مثاًل در نجف اشرف مبلغی میـ  4
شور ارج کدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خبانک می

 گیرد.دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می
 این فرض دو صورت دارد:

ه بارجی غ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خبانک به شخص مبل اّول:
اله ری احفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگاضافه کارمزد می

 دهد. در این صورت جایز است.می
ه او ب دهد و به ازای قبول انتقال بدهیبانک مبلغ معینی به شخصی قرض می دّوم:

د ربا کند. این مورلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میذمه دیگری و دریافت مب
زای ارود، گرچه به است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می

 عملیات حواله دهی باشد.
از  شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخصالبته اگر این اتفاق بدون پیش

ک ه بانای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را ببانک مبلغی را قرض کند و سپس بر
ورت صدیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این 
ذیرش پپرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و 

ی ق مبلغتواند در قبال گذشت از این حشرِط قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می
د لب خوطدریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن 

ری و مه دیگبه ذ گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهیمی
 گیرد، لذا اشکالی ندارد.دریافت آن در جای دیگری، می

حواله است، مانند آنکه بدهکار، گاهی یک حواله متضمن دو ـ  2817مسأله 
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دهد و بانک پرداخت مبلغ طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می
ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا مندرج در چک را به شعبه

مواجه  طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله
 هستیم:

دهکار انک ببدهد و بدین ترتیب آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می اّول:
 شود.آن شخص می

بلغ مریافت آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای ددّوم: 
 دهد.مذکور ارجاع می

لی، پذیرش حواله، و در دومی، صد و دهر  ور حواله است، ونقش بانک در حواله او 
واله حواله شرعًا صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک ح

هی ال بدشود، زیرا در آن انتقدهنده باشد، به اصطالح فقهی، به آن حواله گفته نمی
صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب 

 ورد نظر بپردازد.شخصی را در مکان م
ی ه کسدر هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حوال

 له بهکه در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حوا
بال قد در تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزبدهکار است که می

 پذیرش آن است.
له به آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عینًا در حواـ  2818مسأله 

او  و از تواند مبلغی را به کسی بپردازداشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می
ز کسی لغی اای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبحواله

 ی حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.بگیرد و او را به شخص دیگر
و  کند که حواله بر شخص بدهکار باشددر آنچه گذشت تفاوتی نمیـ  2819مسأله 

لی مانند آن که نزد محال ن که ومی آعلیه، حساب مالی داشته باشد، و دیا غیر آن، او 
 چنین نباشد.
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 ( جوایز بانک9)

ه بنان آکنند و برای تشویق بیشتر ی میکشگذاران خود قرعهها میان سپردهگاه بانک
 دهند.یانداز، به کسانی که قرعه به نام آنها در آمده، جوایزی مگذاری و پسسپرده

ر ارد، دها جایز است؟ این مسأله نیاز به تفصیل دآیا این کار بانکـ  2820مسأله 
ها نکند و باکشی نکرده باشگذاری را مشروط به قرعهگذاران، سپردهصورتی که سپرده

اب، گذاری و تشویق دیگران به گشودن حسصرفًا برای تشویق آنان و افزایش سپرده
ست. ایز اچنین کرده باشند، این کار جایز است و گرفتن جوایز نیز از سوی برندگان ج

اکم حا از ها دولتی، یا مشترک باشند، باید برای قبض و تصرف در آنهولی اگر آن بانک
آن  ، و در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه و تصرف درشرع اجازه گرفت

 جایز است و نیازی به اذن حاکم شرع نیست.
 شروطمگذاری خود را در ضمن عقد قرض یا مانند آن گذاران، سپردهلکن اگر سپرده

ن کشی بزند، ایکشی کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط دست به قرعهبه قرعه
در  ـ نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نامش در آمدهکار جایز 

 ـ جایز نیست و بدون آن جایز است. صورتی که به عنوان وفای به شرط باشد
 

 ( وصول سفته10)

یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین 
سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن  ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده

کند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به باخبر می
پردازد و در قبال این خدمت کند و یا نقدًا به او میحساب مشتری خود واریز می

مشتری دارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از کارمزدی دریافت می
کند و در جایی که حامل چک، خود خواهان خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام می

کند و در قبال این خدمت اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول می
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 دارد.کارمزدی دریافت می
 وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:ـ  2821مسأله 

ل دهد و در قباعلیه نیست، میسفته آن را به بانکی که محالکننده از استفادهـ  1
 گردد.پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می

ک بان ظاهرًا این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه
 ا ازمزد رتوان این کارفقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می

انک بنظر فقهی ُجعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق 
 شود.می

به  ک نسبتکند، لکن بانعلیه ارائه میکننده سفته، آن را به بانک محالاستفادهـ  2
 ست.کار اامضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بده

ه در کبا همان شرطی  است که بانک بابت قبول این حواله ـ در این صورت، جایز 
یست و ار نـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهک مورد قبلی گذشت

فتن یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گر
 ندارد.چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی 

ه ن را بارد، آدامضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک ـ  3
ده دارن کند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساببانک حواله می

د را کار خو، طلبسفته واریز شود و یا نقدًا به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته
مار شر به که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکا به بانک

رف طن از علیه )بانک( با این حواله الزم است و بدون پذیرش آرود. و موافقت محالمی
ی ت بدهبانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخ

 .حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند
 

 ( خرید و فروش ارز11)

ها، اقدام به خرید و فروش و تبدیل ارز برای فراهم آوردن مقدار یکی از کارهای بانک
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کافی از آنها در جهت تأمین نیاز مشتریان خود، به ویژه واردکنندگان کاالهای خارجی و 
 آوردن سود از طریق تفاوت قیمت خرید و فروش آنهاست. به دستدر نتیجه 

قد و ، چه نخرید و فروش ارز به قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آنـ  2822مسأله 
 دار، صحیح است.چه مدت

 
 ( اضافه برداشت12)

اش که از سپرده تواند هر مبلغی ـهر کس در بانک حساب جاری داشته باشد، می
 ـ از آن برداشت کند. بیشتر نباشد

بیش  دهد تااعتماد دارد، اجازه می و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان
 گفته« اضافه برداشت»از آنچه محل دارند، از حساب خود برداشت کنند. به این عمل 

 گیرد.شود و بانک از این مبلغ سودی برای خود در نظر میمی
اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن ـ  2823مسأله 

 بوی و حرام است، و سودی که بانک از مبلغ اضافهسود است و در نتیجه قرض ر
 رود.کند، از سودهای ربوی حرام به شمار میبرداشت تقاضا می

رفتن رض گقالبته اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، اضافه برداشت از آن، نه به قصد 
وی به نح المالک به اذن حاکم شرع )مرجع( ـاز بانک، بلکه به قصد گرفتن مال مجهول

م گذشتک  ـ اشکال ندارد. ه در مسأله دو 
 

 ( تنزیل برات13)

 :مقّدمات
 هایی دارد از آن جمله:بیع با قرض تفاوت اّول:

بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در ـ  1
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 .(1)مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد
نها وی اساسًا باطل است، بر خالف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تبیع ربـ  2

 مازاد آن باطل است.
مورد  هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خالف بیع که درـ  3

شند، نس باشود( اگر از یک جمکیل و موزون )اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می
 ر اینر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، دمازاد مطلقًا حرام است و اگ

گر اصورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن 
ل  تحویبعداً  دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ کهمعامله مدت

ویل عد تحدم که یک ماه ببگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گن
اجب وبگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط 

 اجتناب از آن است.
آیند، فروش و مبادله آنها ها از آنجا که معدود )شمردنی( به حساب میاسکناس دّوم:

و نسیه جایز  با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی
است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز 

                                                 
عا می (1) شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختالف دارد، به این صورت که در بیع باید میان گاه اد 

ض اختالفی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی کند، حال آنکه در قرض چنین اختالفی الزم عوض و معو 
یجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختالفی نیست. در نت

باشد، به این صورت که فرضًا یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع 
د، و چون یک طرف و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختالفی ندارن

یادتی دارد ربا و حرام است.  ز
این دو  لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختالف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع،

ی در ذمه باشد، مضافًا بر آن، الزمه این ض عین شخصی، و عوض کل  حت بیع صنظر  متفاوت باشند، مثاًل معو 
عا که قرض غیر ربوی است، گرچبیست کیلو گندم، به معادل  ورت بیع ه به صآن به صورت نسیه است، با این اد 

ازاد مثلین با از م ـ این مورد از قبیل بیع یکی طور که خود گوینده نیز بدان معترف استهمان است. حال آنکه ـ
 .حکمی است که ربا و حرام است
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 ـ خالی از اشکال نیست. طور که گذشتهمان است. و اما فروش نسیه آنها ـ
ز کمتر ا ا بهربنابراین، آن که مثاًل ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود 

یگری ده پول آن ب بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن مثاًل ُنه دینار نقداً 
 قت طلبنکه ومثاًل ُنه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر ای

 ت.او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیس
ند رفًا سد و صسکناس، اعتبار مالی ندارهای رایج میان تجار بازار، مانند اسفته سّوم:

نده مضاکنارود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه اثبات بدهی به شمار می
آنها  ر خودآن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معامالت ب

ری مشت چنین اگرجریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. هم
د گم شو ن سندای به فروشنده بدهد، بهای کاال را نپرداخته است؛ لذا اگر آبرات یا سفته

ده رغ نشو یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فا
یع ال باماست، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از 

 ه است.تلف شد
 ها دو گونه است:سفتهـ  2824مسأله 

سی کآنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار ـ  1
 است که سفته به نام او صادر شده است.

 آنچه گویای بدهی واقعی نیست.ـ  2
ل، جایز است که طلبکار طلب مدت بت ر ثادار خود را که در ذمه بدهکادر مورد او 

ه نود بن را ، نقدًا به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آاست
یرا فروش دین بتومان نقدًا بفروشد )البته، فروش مدت است(  ه دیندار آن جایز نیست، ز

ق، ستحقااتواند از بدهکار )امضاکننده سفته( در زمان و پس از آن بانک یا دیگری می
 ید.قیمت آن را مطالبه نما

م، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعًا َدینی  اما در مورد دو 
وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفًا برای تنزیل صادر شده است. لذا 
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 به سفته دوستانه معروف است.
 هرت کتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صوبا این حال، می

نده مضاکنکند تا مقدار سفته را در ذمه اکننده را وکیل میامضاکننده سفته، استفاده
ینار عراقی د« 50»بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثاًل اگر سفته 

« 50»کننده کننده به وکالت از امضاتومان باشد استفاده« 1100»باشد و ارزش واقعی آن 
ننده سفته به تومان. پس از این معامله، ذمه امضاک« 1000»فروشد به میدینار در ذمه او 

است  کننده هزار تومانی که ملک امضاء کنندهشود و استفادهدینار مشغول می« 50»
ش ه خودکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده بکند. سپس استفادهدریافت می

 ه به مقدار، در نتیجه ذمه او برای امضاکننددینار در ذمه خودش 50فروشد در مقابل می
 شود.همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می

ارجی ول خپلکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با  
به  توجهبا  یع ـبصورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با 

 ـ ممکن نیست. اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت
ه یرنداما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گ

را  بانک وکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و استفاده
رام حبا و رم قیمت آن حواله دهد، به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تما

 وازاد ماست؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت 
ای رهام پاحرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انج

 رد برکه قرض دهنده حق نداعملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون
 قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.

های دولتی یا های خصوصی است، اما در مورد بانکحکم فوق در مورد بانک
کننده، در توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهمشترک، می

قصودش دستیابی به مال تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه م
توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در صورت میالمالک باشد. در این مجهول
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آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به 
تواند برای دریافت َبَدل آنچه پرداخته پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می

 کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.است به استفاده
 

 ( اشتغال در بانک14)

 عملیات بانکی دو گونه هستند:
نظیر  عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معامالت ربوی است،ـ  1

. نده آنع گیربه نفنمایندگی در اجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی 
رت ه تجاهایی که معامالت ربوی دارند و یا بهمچنین عملیات مرتبط با معامالت شرکت

 رام بهیات حاند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملشراب مشغول
 رود.شمار می

ق اهمه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحق
 باشد.اجرت نمی

رفتن گنها و عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آـ  2
 اجرت بر آنها جایز است.

ه خوا کننده مازاد در معامله ربوی مسلمان نباشد ـاگر پرداختـ  2825مسأله 
 اینـ در این صورت همان طور که گذشت، گرفتن  بانک خارجی باشد و خواه دیگری

جرای امازاد برای مسلمان جایز است و در نتیجه اشتغال در بخش عملیات مرتبط به 
 ها و غیر آنها، جایز است.چنین معامله ربوی در بانک

های دولتی، و یا مشترک در کشورهای اموال موجود در بانکـ  2826مسأله 
ه حاکم شرع المالک است، که تصرف در آنها بدون رجوع باسالمی، از اموال مجهول

ها و گرفتن و پرداختن اموال به مشتریانی گونه بانکجایز نیست، بنابراین اشتغال در این
کنند، بدون اذن که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصالح اموال، در آنها تصرف می

ها را در گونه بانکحاکم شرع )مرجع( جایز نیست، ولی اگر حاکم شرع اشتغال در این
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 اجازه دهد اشکال ندارد. موارد مذکور
صحت ُجعاله، اجاره، حواله و دیگر معامالت مشروعی که در ـ  2827مسأله 

 ست، واهای دولتی در کشورهای اسالمی رایج است، نیازمند به اجازه حاکم شرع بانک
ر دبدون اجازه او این معامالت صحیح نیست، و همچنین است معامالت مشروعی که 

هم سدولت و مردم در کشورهای اسالمی رایج است که نسبت به های مشترک بین بانک
ت معامالت متوقف بر اجازه حاکم شرع )مرجع(  از  ، و عموم مؤمنیناستدولت، صح 

 ما که نزد طرف ما مجازند این معامالت را انجام دهند در صورتی که شرایط صحت ـ
 ـ در آنها رعایت شده باشد. معتبر است

 
 ( قرارداد بیمه15)

ا یشود ماهانه، گزار )بیمه شونده( متعهد مییمه قراردادی است که طبق آن بیمهب
گر ، بیمهبل آنکننده( بپردازد و در مقاگر )بیمهساالنه و یا یکباره مبلغ معینی به بیمه

ع او به نف اردادگزار یا شخص ثالثی که در قرارداد بیمه معین و قرشود که به بیمهمتعهد می
وع رت وقست، مبلغی پول یا پرداختی ثابتی و هر عوض مالی دیگری، در صومنعقد شده ا

 ای، یا ضرری که در قرارداد بدان تصریح شده است، بپردازد.حادثه
 بیمه انواعی دارد از آن جمله:ـ  2828مسأله 

 بیمه اشخاص در برابر مرگ، بیماری و یا حوادث دیگر.ـ  1
ن و سوزی، غرق شدا و کشتی در برابر خطر آتش، هواپیمماشینبیمه اموال، مانند ـ  2

 سرقت و مانند آنها.
ذا لرد، بیمه تقسیمات دیگری دارد که احکام شرعی آن تفاوتی با موارد مذکور ندا

 نیازی به ذکر آنها نیست.
 قرارداد بیمه دارای چند رکن است:ـ  2829مسأله 

و  نوشتار در آن هر گفتار یاگر، که گزار و بیمهایجاب و قبول از سوی بیمهـ  2و  1
 مشابه آن بر آنها داللت کند، کافی است.
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 شده، چه شخص باشد و چه مال.تعیین مورد بیمهـ  3
 تعیین آغاز و پایان مدت قرارداد بیمه.ـ  4

سوزی، سرقت، در قرارداد بیمه، عامل خطر و زیان، مانند آتشـ  2830مسأله 
تی که در صور ین اقساط ماهانه یا ساالنه بیمه ـغرق، بیماری، مرگ و مانند آن و همچن

 ـ باید مشخص شود. پرداخت آن قسطی باشد
در طرفین قرارداد بیمه، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم ـ  2831مسأله 
 ی ازـ شرط است، و در صورتی که طرفین یا یک بر اثر سفه یا ورشکستگی محجوریت ـ

قرارداد  اشند،بورعلیه، باشند، یا قصد جدی نداشته آنها نابالغ، دیوانه، مجبور و یا محج
 صحیح نیست.

ت رود و جز با رضایقرارداد بیمه از عقدهای الزم به شمار میـ  2832مسأله 
 طرفین قابل فسخ نیست.

ه سخ داشتزه فگر و یا هر دو اجاگزار یا بیمهالبته اگر در قرارداد شرط کنند که بیمه
 یز است.باشند، طبق این شرط فسخ جا

تواند گزار میگر به تعهدات خود عمل نکند، بیمهدر صورتی که بیمهـ  2833مسأله 
چنین . همگر را ملزم به اجرای تعهداتش کندـ بیمه با رجوع به حاکم شرع یا غیر او ـ

ن حق  عنوا تواند قرارداد را فسخ نماید و خواستار بازگرداندن مبلغ پرداخت شده بهمی
 بیمه شود.
را  گزار مبلغیدر صورتی که در قرارداد بیمه معین شده باشد که بیمهـ  2834له مسأ

از  ر و چهمقدا به عنوان حق  بیمه به اقساط بپردازد. و او در اجرای این تعهد چه از نظر
داخت گر واجب نیست که به تعهد خود در پرنظر زماِن پرداخت، تخلف کند، بر بیمه

تواند گزار نیز نمیحادثه و ضرر معین، عمل نماید، و بیمهمبلغی معین به هنگام بروز 
 خواستار بازگرداندن حق  بیمه پرداخت شده، گردد.

در بیمه مدت بخصوصی شرط نیست، بلکه تابع توافق طرفین ـ  2835مسأله 
 گر است.گزار و بیمهقرارداد یعنی بیمه
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هـ  2836مسأله  رک خویش فراهم ای که از اموال مشتای با سرمایهاگر عد 
رط ران شاند، شرکتی تأسیس کنند و هر یک از آنان ضمن قرارداِد شرکت، بر دیگآورده

 طی که نوع آن را ای نسبت به شخص خود و یا اموالش ـکند که در صورت وقوع حادثه
یا  ـ شرکت موظف به جبران خسارات وارده به او از سرمایه شرکت کندشرط معین می

 ام که قرارداد باقی است، واجب است به این شرط عمل شود.سود آن باشد، ماد
 

 ( سرقفلی16)

ار و کَسبه، سرقفلی یا حق  پیشه نام دار ن آمقصود  د، ویکی از معامالت رایج میان تج 
 ریافتداست که مستأجر محلی را که خود اجاره کرده است و در تصرف دارد، در قبال 

 مبلغی ریافتیگری واگذارد، و یا مالک در قبال دمبلغی که مورد توافق طرفین است، به د
 یش مبلغاش و یا افزامعین پس از پایان مدت اجاره از بیرون کردن مستأجر از محل اجاره

 اجاره خودداری کند.
ی اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حق  ـ  2837مسأله 

لکش ملک در تواند مانع تصرف مااجاره نمیکند، و او پس از پایان مدت در آن ایجاد نمی
حلی در م و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طوالنی مستأجر

یک آوردن موقعیت تجاری آن، هیچ به دستو رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و 
ی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمی ر او ه، بارآورد، و پس از پایان مدت اجحق 

 واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند.
 یه محله تخلکه مالک را از اجبار مستأجر ب و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی ـ

 افزایش ل یاـ استفاده نماید و از تخلیه مح کنداجاره و یا افزایش میزان اجاره منع می
رف او در محل بدون رضایت میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تص

 ت.مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام اس
اگر مالک محلی را مثاًل به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره ـ  2838مسأله 

هزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که دهد و عالوه بر آن مبلغ پنجاه



 یح المسائلتوض  ...........................................................................................  576

مین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی ساالنه با ه
م  که مستأجر محل را به او واگذار کند )مستأجر دوم( اجاره دهد، و همچنین مستأجر سو 
و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا 

 به دسترداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی کمتر از آنچه نقدًا به مالک پ
 آورده است به دیگری واگذارد.

ر اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و دـ  2839مسأله 
ت، ن مدـ پس از پایا در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن ضمن عقد بر خود شرط کند ـ

ل موافقت کرده است و یا به اجاره او را ساالنه به همان صورتی که تعارف مشکل  سال او 
ل قط محهر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او ف

 تخلیه، س ازپبه این شکل که دیگر حق  ماندن نداشته باشد و مالک  اجاره را تخلیه کند ـ
فق د توامستأجر مبلغ مورـ در این صورت جایز است  محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد

جر ف مستأ تصررا بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حق  
م.  به شخص دو 

بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده ـ  2840مسأله 
ا ( بر مالک واجب است که به مستأجر ی2838است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله )

جاره را ا که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل شخصی
مانی ز( بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا 283۹دهد. همچنین در فرض مسأله )

به هر ارف )که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متع
 د.نحو که شرط شده باشد( تمدید کن

 داریدر صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خود
ه شرط بفای وـ او را وادار به  با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری تواند ـکند، مستأجر می

، ت مالکرضای کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون
 د اجاره تصرف کند.جایز نیست که در مور

( و 2838های مسأله )اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرضـ  2841مسأله 
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در فرض  ـ نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره ـ به صورت شرط نتیجه ( آمده ـ283۹)
ـ باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیمًا یا با  ما

د، حق  تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین کنواسطه معین می
یا آن که  سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر ـ

ی بدون رضایت  کندمستأجر او را تعیین می ـ حق  تصرف محل و استفاده از آن را حت 
 توافق را مطالبه کند. مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد

 
 ( مسائلی درباره قاعده اقرار و مقاصه نوعی17)

ا بیعه احکام برخی مسائل عقود و ایقاعات و حقوق، اختالفی است و آرای علمای ش
نحوه  ربارهددیگر مذاهب اسالمی در این موارد گاه بعضًا و گاه کاًل متفاوت است. لذا 

الله  رضوان شود و فقیهان متأخر ـائل پرسش میرفتار شیعیان با غیر شیعیان در این مس
عی به ر شیـ حکم این مسائل را بر اساس قاعده الزام، یعنی ملزم کردن اشخاص غی علیهم

 ا ایندهند. لکن از آنجا که از نظر مکنند و پاسخ میاحکام مذهبشان، استخراج می
انند مام، ِن قاعده الزقاعده ثابت نشده است، باید این مسائل را بر طبق قواعد جانشی

ت ه نوعی )طبق سن  نان آگیرند، از گونه که از شما میها و احکامشان، همانقاعده مقاص 
و اشتن الزم دبگیرید( و یا قاعده اقرار )رفتار با غیر امامی به موجب احکام مذهبش و م

 به آنها( تطبیق کرد و حکم آنها را بیان نمود.
یه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. از نظر فقه امامـ  2842مسأله 

ت در این مسأله اختالف ای رهو پا نظر دارند، و برخی موافق امامیه هستندلکن اهل سن 
 الکیاندانند. ممانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد می

عی فسانیز نکاح مخفیانه را فاسد می  ستند:سته هدند، خود دو ددانند. ولی آنان که مد 
ها که در مورد صحت و فسادش گونه نکاحمالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد این

کس حق  ازدواج با این زن را ندارد، ـ معتقدند که هیچ مانند عقد مذکور اختالف است ـ
ا مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طالق دهد و یا نکاح او ر
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توان با آن زن ازدواج کرد فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی
 مگر آنکه او را طالق دهد و یا نکاحش را فسخ کند.

 ازدواج زنی توان با چنینها معتقدند که میگونه نکاحشافعیان، و حنفیان در مورد این
 کرد و نیاز به طالق یا فسخ نکاح نیست.

 ه احکامهر بگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوبنابراین هر
ه هستن هر د، اظمذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عد 

ه است.  جواز نکاح او پس از انقضای عد 
از  ی کههمچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورت

ه، ازدواج کند. نظر ه است، جایز است پس از تمام شدن عد  لکن در هر  آنان نیازمند عد 
ناع دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امت

 ـ بگیرند. گرچه از طریق حاکم شرع شوهر از طالق زن، طالق او را ـ
ت جمع میان عمه و برـ  2843مسأله  اش یا خاله و ادرزادهاز نظر اهل سن 

قد دو ع اش جایز نیست، بدین معنا که اگر هر دو را همزمان عقد کنند، هرخواهرزاده
 باطل است، و در صورتی که عقد یکی پس از دیگری باشد، عقد دومی باطل است.

اش هرزاداش و خاله پس از خواهلکن از نظر فقه امامیه، عقد عمه پس از برادرزاده
قد عس از پست. همچنین عقد برادرزاده پس از عقد عمه و عقد خواهرزاده مطلقًا جایز ا

 ز عقداخاله، مشروط بر آنکه پیش از عقد عمه و خاله رضایت داده باشند و یا بعد 
 رضایت بدهند جایز است.

ت، در نکاح میان عمه و برادرزاده اله و خاش و یا میان بنابراین اگر پیرو اهل سن 
و د هر دکند، پس اگر عقد آنها متقارن باشد چون به مذهب آنها عقاش جمع خواهرزاده

ضایت رباطل است، برای پیرو مذهب امامیه جایز است بر هر یک از آنها و در صورت 
ی متقارن نباشد، عقد ز رض م در فن دو  عمه یا خاله بر هر دو عقد کند. و اگر عقد مرد سن 

ر دحکم  تواند با او ازدواج کند. اینیمذکور به مذهب آنها باطل است و مرد شیعی م
 مورد هر یک از آن دو زن در صورتی که امامی باشند، نیز جاری است.
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نها اگرچه با آ بر طبق مذهب امامیه، زن مطلقه یائسه و صغیره ــ  2844مسأله 
ه ندارند.  شده باشد نزدیکی ت ـبر طبق مذاهب اهل ولیـ عد   ه دربا اختالفی ک سن 

ه ه بر آنان واجب است. حال اگر شوهر از ا برای صغیره دارند شروط عد  ت هلـ عد  سن 
ه برای صغیره اش را ـباشد، و زن یائسه یا صغیره لزم دهد، م ـ طالق با اعتقاد به لزوم عد 

ها مع آنجبه رعایت قواعد مذهب خود مانند فساد عقد خواهر مطلقه، و نکاح زنانی که 
ه حرام ا ه ین مطلقاتواند با خواهر شود، بنابراین مرد شیعی میست، میبا زن در دوران عد 

 ازدواج کند هرچند آن مرد سنی با او عقد بسته باشد.
دن شمام و احتیاط واجب برای مرد شیعی نیز آن است که با این زن مطلقه پیش از ت

ه، ازعان ـ تا پای و یا شیعه بشود اش ازدواج نکند، و آن زن نیز اگر شیعه باشد ـعده دواج د 
ه از شوهر نفقه نگیرد، گرچه طب ب ق مذهنکند. همچنین احوط آن است که در ایام عد 

ه نوعی در شوهر واجب ودن ورت بصالنفقه او باشد، مگر آنکه از باب اجرای قاعده مقاص 
 شرایط آن، بتوان نفقه گرفت.

 دیگر صحت طالق، از نظر فقه امامیه، شرایطی دارد که از نظرـ  2845مسأله 
خص شیک یا برخی از آنها در صحت طالق معتبر نیست، لذا اگر مذاهب اسالمی، هیچ

ما  مذهب ای طالق دهد که از نظر مذهبش صحیح و از نظرغیر امامی زن خود را به گونه
است  ـ جایز بنا به الزام طرف طبق احکام مذهبش فاسد است، برای پیرو مذهب امامیه ـ

ه  ه در صورتی که از کسانی باشد که طبق مذهبشان آن زن ـکه پس از انقضای عد   عد 
تواند با یمـ با او ازدواج کند. همچنین در صورتی که زن مطلقه از امامیه باشد،  دارد

 دیگری، ازدواج نماید.
ی یک، یا برخهیچ برخی شرایط صحت طالق از نظر امامیه، که از نظر دیگر مذاهب ـ

 تند از:ـ معتبر نیست، عبار از آنها
 صورت نگرفته باشد. نزدیکیطالق در پاکی زن که در آن ـ  1
ق نباشد.ـ  2  طالق قطعی باشد و بر چیزی معل 
 طالق با گفتار باشد، نه نوشتار.ـ  3
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 طالق از سر اختیار باشد، نه اجباری.ـ  4
 طالق، با حضور دو شاهد عادل باشد.ـ  5

خرد و سپس آن را زی میبنا بر مذهب شافعی، کسی که چیـ  2846مسأله 
ر داشد، بتواند از خیار رؤیت استفاده کند، گرچه مبیع طبق اوصاف مذکور بیند، میمی

ه ستفاداتواند در این فرض از خیار رؤیت صورتی که از نظر مذهب امامیه، مشتری نمی
، مذهب ای که مشتری شافعیکند. حال اگر مذهب شافعی بر امامیه نافذ باشد به گونه

تری کند، مشگونه موارد از این خیار در مورد فروشنده امامی مذهب استفاده میاین در
ه نوعی، در مورد فبهتواند مقابلهامامی نیز می ی ه شافعروشندمثل کند و طبق قاعده مقاص 

 مذهب، از این قاعده استفاده کند.
ل د، حاابوحنیفه و شافعی برای مغبون قائل به خیار غبن نیستنـ  2847مسأله 

شامل  خیار آنکه در مذهب ما این خیار ثابت است، و ظاهرًا بحث ثبوت یا عدم ثبوت این
هی به قیمت و خرید و فروش کاال به هرموردی که بنای شخص مغبون بر بی ی قیمت توج 

که  شود، در این فرض ظاهرًا خیار غبن ثابت نیست. همچنین شامل جاییباشد، نمی
بر  وانتقال طبق قیمت بازار است نه بیشتر و شخص مغبونبنای طرفین معامله نقل

عای غابن مبنی بر باال نبودن قیمت اعتماد کرده، نمی ان ظر همگاز ن شود؛ زیرا ظاهراً اد 
ه ایی کجدر اینجا خیار ثابت است، از جهت فریب دادن بایع. همچنین این خیار شامل 

ه  دیگری مانند حق  مطالببنا به شرط ارتکازی در عرف خاص، جز حق  فسخ، حق  
 شود.التفاوت وجود دارد، نمیمابه

هل در هر حال، هر جا که از نظر مذهب امامیه خیار غبن ثابت باشد و مذهب ا
ت، آن را منکر باشد، برای شخص امامی مذهب ـ ه نوعی سن  ت اس ـ جایز از باب مقاص 

ت را به نبود خیار غبن ملزم کند. این در  ت  هب اهلجایی است که مذکه پیرو اهل سن  سن 
 بر همگان، از جمله شخص امامی مذهب نافذ و جاری باشد.

از نظر حنفی مذهبان صحت عقد َسَلم مشروط به و جود مبیع ـ  2848مسأله 
هنگام عقد است، حال آنکه از نظر امامیه چنین شرطی معتبر نیست. پس اگر مذهب 
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ت اگر مشتری حنفی باشد فروشنده را ملزم حنفی بر مذهب امامیه نافذ باشد، به این صور
به مقتضای  مذهب نیز جایز است که ـبه باطل دانستن عقد نماید، برای مشتری امامی

ه نوعی ـ فروشنده حنفی را ملزم به باطل دانستن این عقد نماید. و در  قاعده مقاص 
 صورتی که پس از آن مشتری امامی مذهب شود، نیز همین حکم جاری است.

ت آن است که مازاد سهمـ  2849له مسأ  َصبهعَ االرث میراث بر آن، به نظر اهل سن 
اگر  ثالً شود. لکن نظر مذهب امامیه خالف آن است، مـ داده می مانند برادر او میت ـ

ه برث را از ا مردی بمیرد و تنها دختری و برادری داشته باشد، از نظر امامیه باید نیمی
سهمی  در میته براو نیم دیگر را به عنوان رد  به او بپردازند و ب االرثدختر به عنوان سهم

ق نمی ت آن است که در این فرض نیمی از ارث میتتعل  رادر به ب گیرد. لکن نظر اهل سن 
ت بر رود. حال اگر مذهب اهل سن  شود، چون که از عصبه میت به شمار میپرداخت می

ر یت اگالرث به او پرداخت نشود، عصبه ماوارث امامی مذهب نافذ باشد و مازاد سهم
ه نوعی، مازاد سهمامامی مذهب باشند، می ی  االرث وارِث توانند از باب قاعده مقاص  سن 

 مذهب را بگیرند.
ت، زن از همه َتَرکه شوهر اعم  از منقول وـ  2850مسأله  قول غیرمن از نظر اهل سن 

یا  زمین ر مذهب امامیه، زن از اصلبرد. حال آنکه از نظمانند زمین و غیره، ارث می
اگر  ابراینا. بنبرد، نه اصل آنهبرد و تنها از قیمت بنا و درختان ارث میقیمت آن ارث نمی

ت بر شیعه نافذ باشد به گونه ی مذهب از زمین و مذهب اهل سن  ا و صل بناای که زن سن 
ز ب نین امامی مذهدرختان ارث ببرد، در صورتی که دیگر ورثه امامی مذهب باشند، ز

اهل  ر ورثهه سایرسد، بگیرد کتواند میراثی را که از زمین و اصل بنا و درختان به او میمی
 سنت باشند.

 
 ( احکام تشریح18)

ین کالبدشکافی بدن میت مسلمان مرده جایز نیست، و اگر کسی چنـ  2851مسأله 
 اجب است.ـ بر او دیه و به تفصیلی که در کتاب دیات آمده است کند ـ
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ر ددر صورتی که  کالبدشکافی میت کافر، از هر صنفی که باشد ــ  2852مسأله 
جب ط واـ جایز است. لکن اگر کافِر ذمی باشد، احتیا زمان حیاتش خونش محترم نباشد

و یعت اآن است که از کالبدشکافی خودداری شود. البته اگر کالبدشکافی مرده در شر
که پس ا آنیو چه آنکه در زمان حیاتش اجازه داده باشد و  چه به طور مطلق جایز باشد ـ

 ـ در این صورت کالبدشکافی جایز است. از مرگش، ولی او اجازه داده باشد
ای نهو در صورتی که محترم بودن خون کافر در زمان حیاتش مشکوک باشد، و نشا 

 بر آن وجود نداشته باشد، نیز کالبدشکافی جایز است.
گر حفظ جان مسلمانی متوقف بر کالبدشکافی دیگری باشد، اـ  2853مسأله 

کن چنانچه ممکن باشد کافری را که خونش محترم نیست، یا مشکوک است. و اگر مم
افی لبدشکنشد کافری غیر از او را کالبدشکافی نمایند، و اگر این نیز ممکن نبود کا

 مسلمان جایز است.
 یز نیست، مگر اینکه حفظ جانو کالبدشکافی مسلمان برای آموزش و غیره جا

 ـ بر آن متوقف باشد. هرچند در آینده مسلمانی ـ
 

 ( احکام پیوند19)

ه قطع عضو مسلمان مرده، مانند چشم و دستش برای پیوند زدن بـ  2854مسأله 
ضو قطع آید. و دفن آن عبدن زنده جایز نیست، و اگر کسی چنین کند، بر او دیه الزم می

 یست.ای از بدن شد، قطع آن واجب ناگر پیوند زد و عضو زنده شده واجب است، ولی
ن اگر حفِظ زندگی مسلمانی، بر قطع عضوی از اعضای بدن مسلماـ  2855مسأله 

این  آید و هرگاهمرده متوقف باشد، قطع آن جایز است. لکن بر قطع کننده دیه الزم می
 ن جاریبر آ د و احکام بدن زندهروعضو به بدن زنده پیوند زده شود، جزو آن به شمار می

 شود.می
ها و قلب او مراد از میت در مسائل یاد شده کسی است که ریهـ  2856مسأله 

کاماًل متوقف باشند و بازگشتی نداشته باشد. و اما کسی از نظر مغزی مرده است در 
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دهند میت حالی که قلب و ریه او هرچند به کمک دستگاه وظیفه خود را انجام می
 وجه جایز نیست.شود و قطع اعضای او برای الحاق به زنده به هیچمرده نمیش

که  برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتیـ  2857مسأله 
ر لی اگوقطع آن زیان مهمی داشته باشد مانند چشم و دست و امثال آنها جایز نیست، 

م ت سالوست یا نخاع یا یک کلیه در صورای از پزیان مهمی نداشته باشد مانند قطعه
ه بگرنه وبودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش جایز است اگر کودک یا دیوانه نباشد 

 ست.ایز اوجه جایز نیست و هرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جهیچ
به  ولیاهدای خون به بیماران نیازمند به آن، و همچنین گرفتن پـ  2858مسأله 

 ازای آن جایز است.
ای که خونش محترم نیست و یا بریدن عضوی از بدن کافر مردهـ  2859مسأله 

دن کام بالحال است، برای پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است، و پس از آن احمشکوک
دن زیوند رود. همچنین پشود؛ زیرا جزئی از بدن او به شمار میمسلمان بر آن جاری می

، و العین مانند سگ به بدن مسلمان اشکالی ندارداعضای بدن حیوان نجس عضوی از
ه نده بگردد، و به دلیل آنکه جزئی از بدن شخص زاحکام بدن مسلمان بر آن جاری می

 شود.تب میرود و زندگی در آن جریان یافته است، احکام بدن مسلمان بر آن مترشمار می
 

 ( تلقیح مصنوعی20)

چه  قیح زن جز با َمنی شوهر جایز نیست، چه شوهر داشته باشدتلـ  2860مسأله 
 وسیله شوهرهنداشته باشد، چه زن و شوهر بر آن راضی باشند و چه نباشند، و چه تلقیح ب

 باشد یا دیگری.
اگر زنی با منی غیر شوهر خود تلقیح شود، و آن زن باردار شود و ـ  2861مسأله 

ه این اتفاق اشتباهی رخ داده باشد، بدین معنا که فرزندی به دنیا آورد، در صورتی ک
خواستند او را با منی شوهرش تلقیح کنند، لکن با منی شخص دیگری اشتباه شد، در می

گردد، و حکم این مسأله مانند وطی به شک فرزند به صاحب منی ملحق میاین فرض بی
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گاهانه و عامدانه صورت گرفته با شد، باز بعید نیست که شبهه است. و اگر این تلقیح آ
ی ارث میان آنها ثابت گردد،  فرزند به صاحب منی ملحق گردد و همه احکام َنَسب حت 
زیرا آنچه از ارث استثنا شده است، فرزند زنا است و اگرچه عملی که به انعقاد نطفه منجر 

 شده، حرام است، ولی این مسأله حکم زنا را ندارد.
 واو  گردد و هیچ فرقی میانبه مادرش ملحق می همچنین این فرزند در هر دو فرض

 دیگر فرزندانش نیست.
ن حم زردر صورتی نیز که زن نطفه شوهر خود را از طریق مساحقه و مانند آن، به 

طفه و احب ندیگری منتقل کند و آن زن باردار شود و فرزندی به دنیا آورد، فرزند به ص
 گردد، گرچه این عمل حرام است.زنی که او را به دنیا آورده است، ملحق می

وعی اگر تخمک زن و اسپرم مرد گرفته و بارور شود و در رحم مصنـ  2862مسأله 
 خمک وگذاشته شود و فرزندی از این عمل به دنیا آید، ظاهر آن است که به صاحب ت

ی ارث جاری میاسپرم ملحق می شود. البته گردد و میان او و آن دو همه احکام َنَسب حت 
 برد.یگر پیش از انجام تلقیح یکی از آن دو از دنیا برود، فرزند از او ارث نما

اگر تخمک بارورشدۀ زنی در رحم زن دیگری گذاشته شود و در ـ  2863مسأله 
آن  دام ازه هرکبآنجا رشد کند و فرزندی به دنیا آید، در ترتیب احکام مادر و فرزند نسبت 

 رچه محرمیت او با صاحب رحم ثابت است.دو زن، باید رعایت احتیاط شود، گ
گر تلقیح زن با منی شوهرش در حال حیات او جایز است. البته اـ  2864مسأله 

آن  ه لمسجایی که دیدن آن حرام است، و لمس قسمتی از بدن کاین کار مستلزم نگاه به
ارد حرام است، باشد، جز شوهر جایز نیست کسی این کار را انجام دهد مگر در مو

مل دار شدن برای او مستلزم حرجی باشد که معمواًل تحضرورت، مانند اینکه بچه
قیح ین تلاشود و راهی برای حامله شدن بجز این راه نباشد. حکم فرزندی هم که از نمی

نی با م هیچ تفاوتی حکم دیگر فرزندان آنها را دارد. ولی تلقیح زنشود، بیحاصل می
ز او زند اـ جایز نیست و اگر انجام شود فر احتیاط واجببنا بر  شوهر پس از مرگ او ـ

 برد گرچه به او منتسب است.ارث نمی
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 ( احکام کنترل جمعیت21)

ه به جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکـ  2865مسأله 
از  ا حقیاو زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه ب

 حقوق شرعی او منافات داشته باشد.
اگر  جایز است که زن از دستگاه پیشگیری از حاملگی، و مانند آنـ  2866مسأله 

گاه بر ن ضرر مهمی به او نزند استفاده کند، لکن در صورتی که گذاشتن دستگاه متوقف
ز جاین آجایی است که نظر به آن حرام است، و یا لمس قسمتی از بدن که لمس کردن به

رت نیست، باشد، جایز نیست کسی غیر از شوهر این کار را انجام دهد مگر در صو
که  باشد دار شدن برای او ضرر داشته باشد، یا مستلزم حرجیضرورت، مانند اینکه بچه

د باز ر باششود با فرض اینکه راه دیگری برای منع حمل نباشد، یا اگمعمواًل تحمل نمی
پس  فه رااشد. این در صورتی است که معلوم نباشد دستگاه نطهم مستلزم ضرر یا حرج ب

 د.ک شوـ باید در هر حال، تر احتیاط واجب کند، وگرنه بنا بر ـاز انعقادش تلف می
های رحم را ببندد هرچند جایز است زن با عمل جراحی لولهـ  2867مسأله 

ه کرتی نیست در صو مستلزم این باشد که دیگر هرگز باردار نشود، ولی این عمل جایز
مس لمتوقف باشد بر کشف قسمتی از بدن که ستر آن واجب باشد، یا لمس قسمتی که 

آن بدون دستکش جایز نیست، مگر در حال ضرورت با تفصیلی که گذشت. و جایز 
انند مها و مانند آن که ضرر مهمی نیست عمل جراحی برای برداشتن رحم، یا تخمدان

م در احکا بیماری این ضرورت را ایجاب نماید. و مانند این قطع عضو دارد، مگر اینکه
یرد، مورد مرد نیز جاری است البته، اگر عمل جراحی به دست کسی جز شوهر صورت گ

ت، ز نیسو موجب نگاه به آنچه به آن جایز نیست و لمس قسمتی از بدن که لمس آن جای
دار چهبرت، مانند اینکه باشد، در این صورت این عمل جایز نیست، مگر در صورت ضرو

 است. شدن برای او ضرر داشته باشد، حکم این مسأله تمامًا درباره مرد نیز جاری
 انداختن َحْمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست، مگر اینکه باقیـ  2868مسأله 
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ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمواًل 
شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن تحمل نمی

و بعد از آن مطلقًا جایز نیست حتی بنا بر احتیاط واجب در صورت داشتن جایز است، 
و اگر مادر حمل خود را بیندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید  ضرر یا حرج مذکور.

اش بر او واجب . و اگر پدر حمل را بیندازد، دیهاش بپردازدآن را به پدر یا دیگر ورثه
و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد دیه بر او واجب . است، و باید آن را به مادر بپردازد

است، مگر اینکه وارث ببخشد، هرچند اسقاط جنین به درخواست پدر و مادر باشد. و 
دویست و پنجاه  کافی است در دیه جنین پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و

 احتیاط بر بنا مثقال نقره، اگر جنین پسر باشد، و نصف این مقدار اگر دختر باشد. و ـ
 نداشته جان جنین اگر و. است مقدار همین نیز بمیرد رحم در که جنینی دیه ـ واجب

رتی که نطفه باشد کافی است در دیه آن یکصد و پنج مثقال نقره و اگر خون صو در باشد
د دویست و ده مثقال، و اگر گوشت باشد سیصد و پانزده مثقال، و اگر استخوان بسته باش

داشته باشد چهارصد و بیست مثقال، و اگر اعضا و جوارحش کامل باشند پانصد و 
 جان فرض در دختر و پسر بین فرقی ـ جبوا احتیاط بر بنا بیست و پنج مثقال. و ـ

 .تنیس نداشتن
دی از داروهایی که عادت ماهانه را از وقت عا جایز است که زنـ  2869مسأله 

ـ  ز آنچون روزه و مناسک حج و ج اندازد، برای اتمام برخی واجبات ـخود به عقب می
ز اتفاده رت اساستفاده کند، مشروط بر آنکه این کار به او زیان مهمی نزند، و اگر در صو

م احکا تش باشد، مشمولاین داروها، خونی ببیند که متصل نباشد، گرچه در ایام عاد
 حیض نخواهد بود.

 
 کندهایی که دولت احداث می( حکم خیابان22)

ها، و روهای احداث از خانهها، و پیادهحرکت کردن در خیابانـ  2870مسأله 
امالک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. 
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آنکه مالکش را با ها را، دولت به قهر و بیخاصی از این راهالبته اگر کسی بداند که جای 
دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین 
فی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک  غصبی را خواهد داشت و هیچ نـوع تصر 

ـ راضی کند و در صورتی که  آن دو مانند پدر، جد  و یا قیم منصوب از سوی یا ولی او را ـ
المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول

ها نیز گونه زمینهای باقیمانده از اینحاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت
 اجازه مالک جایز نیست.شود که تصرف در آنها بیروشن می

های مساجد، وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمینرفتـ  2871مسأله 
 ولیت. اند، جایز اسها واقع شدهها و دیگر موارد وقف عام که در راهها، قبرستانحسینیه

ی کسان های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برایگونه تصرفات در زمیناین
جتناب ن اـ باید از آ نا بر احتیاط واجبب که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و ـ

 شود.
دن روها، از وقف بوها و پیادهزمین مساجد واقع شده در خیابانـ  2872مسأله 

 کردن شود، لکن احکام مترت ب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجسخارج نمی
 آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف ُجُنب، حائض و نفساء در آن.

د، باش های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشدهاما قسمت و
ج ن خارشود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودهمه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می

ر ر آن بابجد ـ احکام مس مثاًل ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند شود ـ
ب به الل از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصشود و همه انتفاعات حنمی

 شمار آید، که جایز نیست.
 ومانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب جا هبآثار ـ  2873مسأله 

اشد، سجد بآهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر م
اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و 

یا آن  ی ـمتول   عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید
 ـ آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند. که مانند او حق تصرف دارد
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قف وعیِن  مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافعجا هبو در صورتی که آثار 
ری شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگ

ی ـ دید الحت صـ در صور یا آن که مانند او حق تصرف دارد شود، بلکه جایز است که متول 
 آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.

و  عام، مانند مدارس مانده اوقافجا هبو حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار 
 گیرند، نیز جاری است.ها قرار میها که در راهحسینیه

 گیرد و از امالکها قرار میهای مسلمانان که در راهحکم قبرستانـ  2874مسأله 
ی گردد. این مسأله در صورتشخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می

 تک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنهوآمد در زمین قبرستان موجب هاست که رفت
ونه اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گ ولیوآمد در آن جایز نیست. رفت

ف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.  تصر 
یز نهای باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است از این مسأله حکم قسمت

ا بل )امالک شخصی( تصرف در آنها و فروش آنها جز شود، که در فرض او  روشن می
ی ـ م )اوقاف عام( جز با اجازه متول  ن که یا آ اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دو 

های ـ جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان مانند او حق تصرف دارد
 فرض دم است، و دراست مق ترنزدیکـ آنچه  بنا بر احتیاط واجب مسلمانان بشود و ـ

م تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کا ب ر موجسو 
 تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.

 
 ( مسائلی درباره نماز و روزه23)

، آنکه در شهر خود افطار کنددار پس از غروب بیاگر شخص روزهـ  2875مسأله 
 نکرده برسد که هنوز خورشید غروب به جاییما به سمت مغرب مسافرت کند و با هواپی

 است، واجب نیست تا غروب امساک کند، گرچه احتیاط مستحب امساک است.
ف در شهر خود نماز صبح را بخواند، و سپس به سمت ـ  2876مسأله  اگر مکل 
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د تا فجر بدمد، یا برسد که هنوز فجر ندمیده است و بمان به جاییغرب مسافرت کند و 
آنکه نماز ظهر را در شهر خود بخواند و سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز 
ظهر نشده است و بماند تا وقت داخل شود، یا آنکه نماز مغرب را در شهر خود بخواند 
سپس مسافرت کند و به شهری برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است و بماند تا 

ـ اعاده نماز واجب نیست گرچه احتیاط مستحب اعاده  هامه این فرضدر ه غروب کند ـ
 است.

 ییبه جااگر شخصی نماز نخواند تا وقت آن گذشته و با هواپیما ـ  2877مسأله 
« الذمهما فی»ـ باید نماز را به قصد  بنا بر احتیاط واجب رفت که هنوز وقت باقی بود ـ

 یعنی بدون قصد ادا و قضا انجام دهد.
 د، دراگر مکلف با هواپیما سفر کند، و بخواهد در آن نماز بخوانـ  2878أله مس

عایت ط را رشرای صورتی که بتواند به هنگام نماز رو به قبله بودن و استقرار داشتن و دیگر
 خروج کند، نمازش صحیح است، وگرنه در صورتی که وقت داشته باشد و بتواند پس از

ا صحیح واپیمـ نمازش در ه بنا بر احتیاط آورد، ـ جایهبرا از هواپیما نماز واجد شرایط 
ن آآورد و در  جایبهنیست. لکن اگر وقت تنگ باشد، واجب است نماز را درون هواپیما 

بله قعایت صورت اگر جهت قبله را بداند، باید بدان جهت نماز بخواند و نمازش بدون ر
 قبله باید هرگاه هواپیما از سمتـ صحیح نیست، و در این حال  جز در حال ضرورت ـ

شد، ست بکدمنحرف شد، بدان سو رو کند، و در هنگام انحراف از قبله، از قراءت و ذکر 
 منحرف قبله و اگر نتواند به عین قبله توجه کند، باید سعی کند بیش از )نود( درجه از

 د عملخونشود، و اگر جهت قبله را نداند، باید بکوشد آن را مشخص کند و طبق ظن  
دهد تمال میآورد کافی است نماز را به هر جهتی که اح به دستنماید، و اگر نتواند ظن 

ت هار جهچآورد. گرچه احتیاط مستحب آن است که نماز را به  جایبهقبله در آن باشد، 
ز در جاگر  وآورد. این در جایی است که بتواند با شناخت قبله رو به قبله باشد  جایبه

 شود.ط میل ساقحرام نتواند، بدان اکتفا کند و اگر اصاًل نتواند، شرط استقباتکبیرة اال
ر دبداند  رچندو جایز است انسان قبل از وقت نماز اختیارًا با هواپیما مسافرت کند، ه

 هواپیما ناچار به نماز فاقد شرط استقبال و استقرار خواهد شد.
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سرعت آن برابر سرعت حرکت اگر شخص سوار هواپیمایی شود که ـ  2879مسأله 
آن  واجب زمین باشد و از شرق به غرب حرکت کند و مدتی به گرِد زمین بچرخد، احتیاط

 جایبهگانه را به نیت قربت مطلق است که در هر بیست و چهار ساعت، نمازهای پنج
 آورد. لکن روزه را باید قضا کند.

ت ساع طبیعتًا هر دوازده و اگر سرعت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین باشد،
ل و بار به گرد زمین خواهد چرخید، و در بیست و چهار ساعت دوبار فجر و زوایک

ر هغروب خواهد داشت. و احتیاط واجب آن است که با هر فجر نماز صبح و پس از 
 .آورد جایبهزوال نمازهای ظهر و عصر، و پس از هر غروب، نمازهای مغرب و عشا را، 

بار ـ یک یا کمتر عت باالیی به گرد زمین بچرخد و مثاًل هر سه ساعت ـو اگر با سر
اط احتی زمین را دور بزند، به هنگام هر فجر و زوال و غروب، نماز واجب نیست، و ـ

گانه جـ آن است که در هر بیست و چهار ساعت، به نیت قربت مطلق، نمازهای پن واجب
هر ظمازهای نصبح را میان طلوع فجر و آفتاب و آورد، با این مالحظه که نماز  جایبهرا 

 جایبهشب و عصر را میان زوال و غروب و نمازهای مغرب و عشا را میان غروب و نیمه
 آورد.
 رابررود و سرعت آن بشود که اگر از مغرب به مشرق میاز این مسأله، روشن می 

آورد. و  جایبه گانه را در اوقات خودسرعت حرکت زمین است، باید نمازهای پنج
ر همچنین اگر سرعت آن کمتر از سرعت حرکت زمین باشد، اما اگر سرعت آن بسیا

بار ـ یک یا کمتر بیشتر از سرعت حرکت زمین باشد، به صورتی که مثاًل هر سه ساعت ـ
 شود.زمین را دور بزند، حکم مسأله از آنچه گذشت، روشن می

ر گرفتن در سفر است، پس از طلوع فجاش روزه اگر آن که وظیفهـ  2880مسأله 
 ز فجردر شهر خود، با نیت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنو

ـ را  نامیدمثل خوردن و آش تواند تا طلوع فجر آنجا مفطرات روزه ـطلوع نکرده است، می
 .انجام دهد

هر خود سفر اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید، از شـ  2881مسأله 
ـ باید  بنا بر احتیاط واجب کند و به شهری برسد که در آن هنوز وقت زوال نشده است ـ
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 روزه آن روز را تمام کند و قضا بر او واجب نیست.
اش روزه گرفتن در سفر است، از شهر خودش اگر کسی که وظیفهـ  2882مسأله 

 فق هنوزبه دلیل اختالف ا رمضان در آن دیده شده به شهری سفر کند که ماهکه هالل 
الل که ه هالل در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست. و اگر در شهری

ال در آن دیده شده عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اخ فق، اتالف ماه شو 
ساک ام ز راـ باید بقیه آن رو بنا بر احتیاط واجب هنوز هالل در آن دیده نشده است، ـ

 آورد. جایبهکند و قضای آن را نیز 
ف در جایی باشد که روز آن شش ماه، و شب آن شش ماـ  2883مسأله  ه اگر مکل 

ه هر ند ککمکانی  تریننزدیکـ باید مالحظه  بنا بر احتیاط واجب باشد، در مورد نماز ـ
نه را گاروز دارد، و به نیت قربت مطلق نمازهای پنجبیست و چهار ساعت یک شبانه

ان به آورد. و اما در مورد روزه واجب است که در ماه رمض جایبهطبق اوقات آنجا 
تواند، میناگر  شهری برود که بتواند در آن روزه بگیرد، یا بعد از آن برود و قضا کند؛ و

 جای روزه، باید فدیه بدهد.به
گرچه  د ـروزی دارلکن اگر در شهری باشد که در هر بیست و چهار ساعت، شبانه

ـ حکم نماز تابع  روزش بیست و سه ساعت، و شبش یک ساعت، و یا برعکس باشد
 اوقات خاص  آن است.
 و در پس در صورت توانایی، روزه ماه رمضان بر او واجب استاما نسبت به روزه 

قت ـ روزه بر او مش مثال صورت عدم توانایی اگر بخاطر طول روز و شدت تشنگی ـ
جر فطلوع  واجب باید از بنا بر احتیاطکه معموال قابل تحمل نیست  شدیدی داشته باشد

له از ن مرحبه نیت قربت مطلق از مفطرات اجتناب کند تا آنکه ادامه امساک بر او به آ
ر اجب دوتواند بخورد و بیاشامد، ولی بنا بر احتیاط مشقت برسد که در این صورت می

 .نیاوردجا هب فا کند و در بقیه روز مفطرات راخوردن و نوشیدن باید به مقدار ضرورت اکت
و  ب استو اگر عدم توانایی روزه گرفتن به جهت ضرر باشد پس حکم بیمار بر او مترت

ت اجب اسآورد، قضای آن و جایبهشود، و اگر بتواند قضای آن را روزه از او ساقط می
 وگرنه بر او فدیه الزم است.
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 آزماییهای بخت( بلیط24)

ینی ها آنها را به مبَلغ معهایی است که برخی شرکتآزمایی، برگههای بختبلیط
ه نام رعه بکشی کنند و قها قرعهشوند که میان خریداران این برگهفروشند و متعهد میمی

وجه  ه چندبهر که بیرون آمد، به او مبلغی به عنوان جایزه بدهند. این کار ممکن است 
 صورت بگیرد:

 که در ها بدهد، در مقابل جایزه احتمالیپول را هنگام گرفتن برگهاینکه  اّول:
شک حرام و باطل کشی ممکن است به دست آورد، در این صورت، معامله بیقرعه

ی صورت کشی برنده گردد، دراست، و اگر کسی این عمل حرام را مرتکب شود و در قرعه
گیرد وان جایزه میکشی کننده دولتی باشد، مبلغی که به عنکه شرکت قرعه

گر المالک است و جواز تصرف در آن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و امجهول
ش آن شرکت خصوصی باشد، در صورتی تصرف در آن مال جایز است که بداند صاحبان

 راضی به تصرف او هستند، حتی اگر بدانند او مالک نیست.
اختن سای خیریه مانند برنامه مقصود از دادن پول کمک مالی و مشارکت دردّوم: 

در  دارد. وآوردن سود و جایزه، در این صورت اشکالی ن به دستمدرسه، یا پل باشد، نه 
ی این فرض اگر قرعه به نام کسی اصابت کرد، اگر شرکت دولتی باشد در کشورها

ی ولتداگر  واسالمی با اجازه حاکم شرع و تصرف در آن با مراجعه به او اشکالی ندارد، 
 نباشد تصرف در جایزه نیازی به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد.

دار مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به این صورت که خری سّوم:
ه بر دهد و آن شرکت موظف است عالومبلغی را مثاًل برای شش ماه به شرکت قرض می

 ه نامشرعه بقغی را به عنوان جایزه اگر کشی، مبلبازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه
 رود.می اصابت کرد بپردازد. این معامله حرام است؛ زیرا از نوع قرض ربوی به شمار
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